MANIFEST DE LES BORGES BLANQUES
CONTRA LA INCINERACIÓ, I EN FAVOR DE
LA SOSTENIBILITAT I LA QUALITAT DE VIDA
1 d’abril de 2017
Les organitzacions sotasignants reunides a les Borges Blanques, capital de les Garrigues, l’1 d’abril de
2017, es manifesten contràries a qualsevol tipus d’incineració de residus, amb l’objectiu de fonamentar
el desenvolupament de la nostra societat en entorns saludables.
A. Considerem molt negatiu que la Generalitat de Catalunya no tingui cap model de gestió de
residus que incorpori uns objectius clars per fer prioritàries les mesures de prevenció que incentivin
la recuperació de materials i la seva renovabilitat, segons els criteris d’una economia sostenible i de
l’estratègia residu zero.
B. L’Agència de Residus de la Generalitat (ARC) no sols manté la incineració de residus com a opció
vàlida de tractament, sinó que la consolida i expandeix. Un exemple clar és que els residus destinats a
abocadors paguen un cànon de 30 eur/Tm i els destinats a incineració uns 15 eur/TM, incentivant-ne
fiscalment la crema dels mateixos.
C. El Programa de gestió de residus de Catalunya fins el 2020 (PRECAT20) preveu portar grans
quantitats de residus a instal·lacions d’incineració convencional i de noves tecnologies d’incineració
(com ara la piròlisis i la gasificació) i, el que és més greu, obre la possibilitat de fer-ho en forns
d’instal·lacions industrials diverses com ara cimenteres o bòbiles, plantes de tractament de purins,…
que són autoritzades a cremar residus en forma de “combustibles derivats de residus” (CDR), o com a
biomassa.
D. El PRECAT20 prioritza en les accions i el pressupost, el tractament de la fracció resta o rebuig
(el que no s’ha triat a casa) afavorint així l’abocament i la producció de CDRs per a la incineració.
Les dades no enganyen: del capítol d’inversions del PRECAT20 de la Generalitat d’uns 370 milions
d’euros, 78 milions es destinen a millores de les incineradores de residus (Sant Adrià del Besós, Girona
i Tarragona), més de 36 milions es destinen a abocadors i 197 milions al tractament de la fracció
resta (ecoparcs), en total el 86% de les inversions! Contràriament, solament el 14% del pressupost
d’inversió es dediquen a processos directes de reciclatge i recuperació.
E. En aquest context valorem molt negativament el paper del director de l’ARC, Josep Maria Tost.
És significatiu que en el període que ha estat el responsable de gestionar la política de residus a
Catalunya la recuperació i el reciclatge hagi decrescut al país.
F. En l’actualitat (dades de 2015) tan sols s’ha arribat al 30,5% de mitjana de reciclatge net, tot i que
la Directiva de residus ens exigeix arribar al 50% l’any 2020, i PRECAT20 al 55%. Aquests objectius no
es podran aconseguir si es vol continuar amb aquesta política insostenible de gestió de residus, per
aquesta raó les entitats signatàries exigim al govern de la Generalitat un canvi d’orientació i una nova
direcció a l’ARC que pugui fer la feina que l’actual director en Josep Maria Tost, no ha fet.

Rebutgem la incineració i la coincineració de residus per
les raons següents:
1. Les seves afectacions contràries a la salut de les persones i el medi ambient segons aporta una
solvent bibliografia científica que conclou que tota combustió on intervé una àmplia gamma de
productes presents als residus i de substàncies orgàniques i clor provoquen l’emissió de compostos
tòxics com ara dioxines i furans i d’altres considerats potencialment cancerígenes per la OMS amb
efectes comprovats com a alteradors endocrins.

2. La incineració és causant de diversos tipus de càncer, de malalties pulmonars, etc. Com ho demostren
els estudis de la Universitat de Carlos III, l’estudi de la Unitat de Salut Mediambiental de Arrixaca, la
declaració de 33.000 metges contra la incineració, i el CAPS, i pel qual els moviments socials portem
molts anys demanant realitzar estudis epidemiològics en les poblacions properes a les indústries que
incineren, per conèixer de forma científica l’afectació real a la salut.
3. Un malbaratament de recursos no renovables del tot insostenible; la recuperació, el reciclatge i el
compostatge consumeixen quatre vegades menys energia que la crema de residus; el reciclatge crea
39 vegades més llocs de treball que la combustió de residus.
4. Catalunya no compleix els objectius de reducció dels Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH) i la crema
de residus contribueix a l’emissió d’aquests gasos; ara és un bon moment de plantejar un calendari
d’abandonament d’aquesta tècnica de tractament de residus de final de canonada.
5. La incineració és una font d’energia bruta i ineficient que contribueix al canvi climàtic i, al mateix
temps, obstaculitza l’avenç del reciclatge i de l’economia verda.
6. Qualsevol acció social pública o privada, ha de prevaldre el criteri de precaució i els drets públics
com ara el de la salut, recollit a la normativa comunitària i a la nostra legislació, així com en els article
23 i 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, drets que per altra part no es respecten en
promoure activitats insalubres.
7. Demanem que no es construeixin noves instaŀlacions d’incineració de qualsevol tecnologia, que
es descarti la crema de CDRS en cimenteres, plantes de gasificació,... i proposem l’aprovació d’un
calendari de tancament de les incineradores actuals amb un plaç màxim pel 2020.
8. Instem a la Generalitat a posar en marxa amb caràcter d’urgència un model de gestió de residus
basat en l’Estratègia Residu Zero com a estratègia de gestió de recursos.
Cal aplicar un model de gestió de residus que descarti l’anonimat, que apel·li a la responsabilitat
col·lectiva i la participació ciutadana i en faci efectiva la prioritat de la recollida de la brossa orgànica
sense materials impropis; que faci assumir els costos als productors i responsables de posar els
productes al mercat, principi que contempla la normativa comunitària “Responsabilitat ampliada del
productor”.
Els resultats assolits per models de gestió com ara Residu Mínim, la recollida porta a porta arreu
de molts municipis de Catalunya, demostren el bon camí a posar en pràctica arreu del país per
contribuir alhora a preservar el nostre planeta i els recursos limitats, posant la prevenció de residus, la
reutilització i el reciclatge al centre del model.
Les Borges Blanques – Les Garrigues 1 d’abril de 2017.
Entitats, plataformes i científics signataris.
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