
 

 

 

Entitat federada: 

 

 

 

IPCENA. - Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura - entitat degudament legalitzada i inscrita en el Registre 
d'Associacions de Lleida amb el número 1312, i CIF núm. G-25258393, domiciliada a la Pl. dels Gramàtics, 2 baixos de Lleida (25002) en 
nom de la qual actua en Joan Vàzquez en qualitat de Secretari General amb DNI núm.  78.067.092. Tel. Fax. - 973263793.  Correu-e: 
ipcena@ipcena.org 

 

A l’atenció del Sr. Rafel Ribó Síndic de Greuges de  Catalunya.         

                                                                                                             Lleida 17 de novembre de 2016 

 
IPCENA és una organització ecologista que té per objectiu la defensa del medi ambient i aposta per 
projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible. 

 

Demanem l'intervenció del Síndic de Greuges. 

En el conflicte generat als territoris de les Garrigues i el Pla d'Urgell principalment, amb el projecte de 
construcció per part dels propietaris de la planta de tractament de purins anomenada tracjusa, situada 
al municipi de Juneda de les Garrigues. 
 
Després de la creació fa mesos d'una plataforma anomenada Plataforma aturem la incineradora a 
Juneda, Garrigues , Pla d'Urgell i Urgell, aconseguint l'adhesió de molls dels seus ajuntaments en 
aprovar mocions contràries a la incineradora, com el de Mollerussa i les Borges Blanques, capitals de 
les dues comarques més afectades, cal destacar també el suport de més del 90% del personal 
sanitari de les Garrigues d'atenció al cap i consultes als pobles, que han signat un document contrari 
a la planta incineradora pel risc sanitari greu que comporta, entre altres suports. 
 
El 8 de novembre la plataforma es va reunir amb els grups polítics del parlament, i ara ja hem 
presentat una proposta de resolució, a petició dels propis grups, per debatre a la comissió de medi 
ambient, demanant que en el tractament dels purins no s'utilitzin residus municipals en processos 
tèrmics i de combustió. 
 
La plataforma acusa directament al Departament de Territori de no tenir el paper defensor en primer 
lloc, dels interessos generals de la societat, que li correspon com a institució que representa els 
interesos dela ciutadania, com a govern, i que el cas de la salut te caràcter universal, i fer judicis de 
valor mentint deliberadament a l'hora de dir que el projecte “no és d'incineració” o que “és totalment 
innocu”. Són opinions falses que situen a l'administració competent, en una postura del tot arbitraria, 
defensant els interessos dels promotors i contraris als interessos generals com seria d'esperar de 
l'administració, només cal mirar el que diu la legislació per desqualificar l'actuació dels màxims 
responsables del Departament de territori, inclòs el mateix conseller. 
 
Per tant La directora general de Qualitat Ambiental, Mercè Rius, i el director de l'ARC Josep Maria 
Tost, menteixen deliberadament, al considerar innocu el projecte de Tracjusa. I manifestant entre 
altres falsedats que la combustió que plantegen no és incineració sinó "gasificació". Aquesta opinió és 
perniciosa, efectivament la gasificació és una forma d'incineració. Per demostrar-ho només cal citar el 
que estableix la directiva europea 2010/75/UE a l'article 3: "ins tal·lació d'incineració de residus: 
qualsevol unitat tècnica o equip, fix o mòbil, dedi cat al tractament tèrmic dels residus amb o 
sense recuperació de la calor produïda per la combu stió, mitjançant la incineració per oxidació 
de residus, així com altres processos de tractament  tèrmic com la piròlisi, la GASIFICACIÓ  i 
procés de plasma si les substàncies resultants del tractament s'incineren a continuació". 

 


