
 

 

 

 

Benvolgut president Torra, 
 
La nostra entitat us presenta els temes  següents, tot demanant-vos que els considereu i impulseu 
un canvi d’orientació que permeti solucions ambientalment acceptables en aquests cassos 
concrets però representatius creiem del nostre país que vol transitar cap a una república on el 
medi sigui patrimoni i valor comú de tota la ciutadania: 
 
1.- Vacamorta, una greu irresponsabilitat de la gestió de diferents governs de la Generalitat i de 
l’Agència de Residus que ens ha abocat a haver de buidar un abocador il·legal: nosaltres no som 
l’ABC, el Mundo o el País i no compartim que la informació sobre Vacamorta es limiti als tripijocs 
indignes del Sr. Jordi Pujol Ferrusola i dels seus exsocis i actuals gestors de l’empresa «Recuperació 
de Pedreres» que ara volen construir el nou abocador a Riba-roja, no es cert es Grinyó de 
Tarragona, estan a Lloret, Tivissa,...  . En aquest cas, però hem de dir clarament que cal avergonyir-
se de la gestió, les irregularitats i la connivència de molt diversos òrgans de la Generalitat partícips 
tots ells d’un seguit d’actes declarats il·legals per tots els estaments judicials que els han jutjat al 
llarg de gairebé una vintena d’anys. L’Agència de Residus, les comissions d’urbanisme i d’activitats 
classificades que han atorgat les llicències, ... qui els demanarà responsabilitats per aquests 160 
milions d’euros que haurem de pagar per fer efectiva la sentència i retornar el paratge de 
Vacamorta al seu estat abans de les actuacions il·legals?.  
 
Li demanem dues intervencions: 
 
1. Que faci tot els possibles per posar en marxa la Comissió de Seguiment que vam acordar amb 

el Conseller Rull (avui injustament empresonat) malgrat l’oposició del Director de l’ARC, per 
mitjans d’un Convemi de col·laboració que us adjuntem. La proposta de comissió de seguiment 
en els termes acordats va ser presentada per l’ajuntament de Cruïlles, la Plataforma 
Alternativa a l’abocador i el CEPA, però fins avui no s’ha constituït malgrat que l’ARC ha 
presentat finalment la proposta inicial pel buidatge de l’abocador a la qual hi hem presentat 
les esmenes i suggeriments que us adjuntem., que clarament vulnera i incompleix les 
sentències.  

2. Us demanem que la Generalitat inicïi totes les accions al seu abast per aconseguir que els 
responsables de l’entramat d’empreses que han intervingut en la construcció i gestió de 
l’abocador, entre ells els Srs. Jordi Pujol Ferrusola, Buesa, Mallol,  i d’altres, siguin requerits a 
costejar les despeses públiques per buidar i sanejar l’entorn. 

 
2.- Garantir el futur de Collserola com a Parc Natural: rebutgem les «presses» per aprovar abans 
de la convocatòria d’eleccions municipals el Pla especial de Collserola (PEPNat) i la modificació del 
PGM. El redactat aprovat inicialment entenem que no permet garantir el futur de Collserola com a 
espai natural declarat per la Generalitat i inclòs a la Xarxa europea d’espais Naturals XN 2000) i no 
pas com a mer «central park» barceloní.  
 
Incomprensiblement, la DG de Medi Natural que presideix el procés d’elaboració del PEPNat és qui 
més pressa sembla tenir per continuar amb la situació actual que no canvia les regles del joc 
urbanístic establertes per un PGM elaborat amb la mentalitat fins i tot anterior al règim del 78 i 
que permetrà nous desenvolupaments urbanístics en zones interiors del Parc!. 



Demanem solemnement al govern que presidiu que inclogui una visió en la línia del que avui s’està 
impulsant encertadament als espais del litoral gironí: un Pla Director urbanístic dels sòls no 
sostenibles. 
 
3.- SOS Rierada: com a exemple paradigmàtic del punt anterior, us aportem la demanda que us 
trasllada aquesta plataforma ciutadana de persones que tenen els seus habitatges a un dels 
formatges interiors del Parc, però que aspiren a què no es desenvolupin nous habitatges en la 
zona més emblemàtica del Parc que fractura en dos sectors la mateixa reserva natural simplement 
perquè l’any 1976 l’obsolet PGM va decidir que aquest espai tant valuós del parc havia de ser 
qualificat com a urbanitzable. 
 
4.- L’Olla del Rei al campus de la UPC a Castelldefels: com heu tingut l’ocasió de comprovar en la 
vostra recent visita i reunió amb l’ICFO, la UPC i l’ajuntament (nosaltres no vam ser-hi convidats), 
les obres per construir el nou edifici de l’ICFO es van iniciar en un indret inadequat on es van 
destruir hàbitats i espècies de valor reconegut per diversos estudis que va aportar la plataforma 
«Salvem l’Olla del Rei». L’ajuntament ha volgut encarregar un nou estudi a un investigador de 
referència de casa nostra (CREAF) que ha corroborat l’encert de les demandes de la plataforma 
Salvem l’Olla. 
 
L’edifici es pot fer en diverses parcel·les del campus molt adequades i que no malmeten espais 
naturals. Però és urgent, una vegada més, modificar el PGM per desclassificar el sector de l’Olla 
del rei qualificat com a urbanitzable de reserva per evitar que nous projectes (edificis, 
aparcaments, etc)       malmetin l’espai natural i els valors que cal preservar.  
 
Us demanem que el DTS acceleri i faciliti aquesta voluntat ara assumida també pels grups polítics 
municipals. Demanem també una intervenció decidida de l’ACA i de la DG de Medi Natural per 
evitar la degradació ambiental i de qualitat de les aigües que pateix l’espai. No hauries de dir que 
es un estany?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propostes d’EdC per a canviar el paradigma de la gestió actual dels residus a l nostre país: 
 

• El model de gestió dels residus a Catalunya està obsolet, continuen augmentant els residus 
i sols es recuperen un 33% dels residus municipals generats, després d’aprovar-se la Llei 
reguladora de Residu al 1994 (Conseller Vilalta capdavanter a Europa).   

• Hi han conflictes ambientals i socials arreu del país de les instal·lacions de tractament de 
final de canonada dels residus (abocadors i incineradores). Es potencia la incineració quan 
es el pitjor sistema de tractament, ja que comporta dispersió de contaminants i impactes 
importants al medi a i a la salut.  

• Amb aquesta situació i les noves polítiques i obligacions de les recents aprovades 
Directives de Residus i la recent aprovada (28 de març) Directiva  de prohibicions i 
limitacions dels plàstics, ens calen canvis substancials en la normativa catalana i els plans 
de gestió dels residus vigents:  
1. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la UE. La valorització energètica no es pot 

considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus inclosa la metanització i crema de 
biomassa. Tampoc no es poden considerar recuperació els residus orgànics que s’obtenen a les 
plantes de tractament mecànic-biològiques (anomenades “Ecoparcs” a Catalunya). 

 
2. La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han de ser la jerarquia  d’actuació aplicada 

per totes les administracions de la UE. 
 

3. S’ha d’aplicar la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) per garantir que assumeixen els 
costos de la gestió dels residus dels productes que es posen al mercat .No com ara que Ecoembes 
sols assumeix el 40% dels costos i la resta la ciutadania. Representarà com planteja la Directiva un 
canvi en la política industrial i comercial per transformar la producció més eficient i sostenible i 
reduir els impactes ambientals i la seva contribució al Canvi climàtic. 

 

• A Catalunya, aquests fets han de comportar una revisió urgent dels programes de gestió aprovats 
pel Govern de la Generalitat (PRECAT i PREINFRECAT 20) i del programa de gestió de l’AMB en 
procés d’aprovació (PREMET 25) i la redacció d’una nova Llei catalana Residu Zero de prevenció de 
residus perquè incloguin les determinacions de la Directiva de 2018 i les demandes presentades al 
Tribunal europeu de Luxemburg. No es cert que hem d’esperar a que Madrid la transposi, Catalunya 
la podem transposar directament incorporant aquells aspectes que facin canviar el paradigma a casa 
nostra i no fer una llei continuista i fer una llei valenta i transformadora, com necessita la república 
catalana.  

• Per aquest motiu I arguments, El Fòrum ECRZ, creat des del 2011 que acull municipis i 
associacions,...estem elaborant una proposta per aquesta llei Residu Zero més ambiciosa que la que 
prepara el Govern. 

• Us lliurem un Manifest de la PCRZ, recentment constituïda, Campanya Europea pel Residu 
Zero=Incineració i abocament Zero.  On es demanen aquests canvis que poden fer de 
Catalunya capdavantera en polítiques ambientals!! 


