COMUNICAT DE L’ADPN LA BANQUETA SOBRE
LA INTRODUCCIÓ DEL TRACTAMENT DE
RESIDUS EN LA REOBERTURA DE TRACJUSA
L’Assemblea General Ordinària de l’ADPN La Banqueta
celebrada el passat dijous 29 de setembre de 2016 decidí
per unanimitat rebutjar la reobertura d’aquesta
indústria mentre es mantingui la voluntat d’introduir-hi
el tractament de residus.
Els motius que ens han portat a prendre aquesta decisió són:
-

-

-

-

-

-

Creiem que no afronta l’arrel dels dos problemes.
Xoca frontalment amb el model en que nosaltres creiem (com a entitat
ecologista defensem que caldria avançar progressivament cap a un model
agro-ramader més sostenible i cap a la reducció dràstica de la quantitat de
residus generats).
Estem en una comarca on es recicla poc (actualment la taxa de reciclatge
a Les Garrigues és d’un 20 % net. La nostra comarca es troba en la posició
40 de 42). La instal·lació d’aquesta indústria pot donar entendre que tot
s’hi val i disminuir encara més percentatge de residus reciclats. Pensem
que desincentiva la reducció i el reciclatge entre la població.
La Directiva de residus 2008/98 / CE, en el seu article 11 referit als
objectius exigits pel que fa a la reutilització i reciclat dels residus. Obliga al
compliment, abans de 2020, d’assolir com a mínim el 50% global del seu
pes en la reutilització i el reciclatge de residus municipals.
Vivim en una zona amb unes condicions climàtiques peculiars (amb uns
períodes llargs de calma anticiclònica i de molt poca circulació atmosfèrica
tant a l’estiu com a l’hivern), sense oblidar la saturació industrial
acumulada en pocs quilometres, el qual condiciona que visquem en una
zona on la qualitat de l’aire no és òptima.
La posada en funcionament amb aquest sistema, gasificant els residus,
emetria dioxines i furans a l’atmosfera, substàncies que perjudiquen la
salut i considerades potencialment cancerígenes per la OMS.
El 90 % del personal sanitari del CAP de les Borges Blanques s’ha
manifestat contrari al projecte, demanant que es facin valer criteris per
preservar la salut de les persones i del medi.
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Existeixen altres vies per solucionar la problemàtica dels purins. Pensem
que el tractament de purins ha de ser únic i exclusiu, de cap manera ha
d’anar lligar al tractament de residus urbans.

Des de la banqueta creiem que estem en un moment de canvi, i que cal
plantejar-nos quin futur i quina societat volem construir. Des de la nostra
associació, tot i que pot sonar utòpic ens agradaria caminar cap a un model
agro-ramader més extensiu i sostenible, i cap a la disminució dràstica de
l’enorme quantitat de residus que generem. En relació amb el que dèiem en les
línies anteriors creiem que aquest projecte ens crea dependència de les tones de
purins i de residus.
Per això, també volem organitzar unes jornades constructives què
mitjançant la visualització de diferents documentals pretendrem crear
debat i opinió, i intentar trenar i construir alternatives sobre cap a on ens
agradaria que camines el futur de la nostra terra.
A més, demanem a l’administració pública que l’estació de vigilància de
la qualitat atmosfèrica situada al carrer Pla del Molí sigui complerta.
Actualment només mesura la quantitat d’ozó troposfèric (el qual durant l’any
supera en varies ocasions el llindar màxim aconsellable per la salut), el Monòxid
de nitrogen, l’òxid de nitrogen i les partícules en suspensió PM10. Creem oportú,
que es realitzin les actualitzacions i inversions necessàries perquè aquesta
estació, a més dels paràmetres anteriors, també pugui mesurar: PM5, PM2,5
Benzopiré, entre altres.
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