Fer front a l’emergència de residus!!.
Aplicar la moratòria a noves incineradores aprovada pel Parlament.
Aprovar un nou paquet legislatiu de prevenció de residus.
Les 60 organitzacions i plataformes ecologistes i socials de Catalunya que conformem la
Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ) han signat una Declaració i demanen que el govern de
la Generalitat executi la moratòria a nous projectes d’incineració de residus Segons la resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de març, sense més ajornament. Aquesta
resolució de moratòria a la incineració de la institució més representativa de la voluntat popular
demana al Govern que empri els instruments normatius vigents per fer-la realitat en aquesta
legislatura.
La moratòria adoptada per majoria parlamentaria dels grups ERC, CUP, JxC i els Comuns va rebre
un escrit de rèplica del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet el 30 de juliol que
intenta justificar la negativa del DTS a aplicar-la.
La PCRZ considera que el DTS de la Generalitat hauria de retirar el document perquè conté greus
errors, dades falses, i distorsions de la normativa comunitària de residus i de la política de la
Comissió Europea respecte l’emergència climàtica, … tot amb la intencionalitat de no complir la
resolució del Parlament.
Aquesta vulneració permetria la construcció d’una incineradora a Cercs (al Berguedà) i una altra
a Juneda (a les Garrigues), l’ampliació o remodelació de les existents (Mataró; Girona;
Barcelona…), així com continuar cremant residus a les plantes de les fàbriques de ciment.
Aquesta política de fets consumats comporta conflictes socials arreu del territori i va en la
dirección contrària de les reiterades declaracions del Conseller Calvet sobre l’impuls a
l’economia circular, la prevenció de residus i d’emissions, l’aprofitament dels recursos, o la
sostenibilitat, ... les dades de gestió i els conflictes arreu del territori de Catalunya per l’oposició
popular a les afectacions ambientals, sanitàries i socials, confirmen una realitat molt diferent.
Què demanem.
•

•
•

El govern de la Generalitat, ha de respectar i fer complir la resolució del Parlament, com a
òrgan de màxima representativitat de la voluntat popular, que estableix una moratòria a
nous projectes d’incineració de residus. Demanem que el DTS utilitzi els instruments
normatius adients per fer-la realitat abans d’acabar la present legislatura.
Que, de la mateixa manera, s’apliqui una Moratòria a la construcció de nous abocadors fins
que no s’aprovi la Llei Residu Zero de prevenció de Residus.
Per aconseguir fer realitat un canvi de paradigma del model actual de producció i de gestió
de residus, és imprescindible modificar la legislació vigent. Demanem que s’aprovi la Llei
Residu Zero de Prevenció de Residus dins d’un paquet legislatiu que incorpori les eines fiscals
i de model productiu/industrial, de control de les emissions de les activitats que produeixin
contaminació.
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