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Denuncien que es continua amb la incineració tot 
i la moratòria 
XAVIER MIRÓ – BARCELONA - 24 octubre 2022  

 
PCRZ. 
 

   La Plataforma Ciutadana Residu Zero (PCRZ) junt amb el CEPA i 
Ecologistes de Catalunya acusa la consellera d’Acció Climàtica, Teresa 
Jordà, d’incomplir la moratòria de dos anys aprovada al Parlament que 
impedeix nous projectes, ampliació dels existents i incineració de nous 
tipus de residus. Posen els exemples de la incineradora de purins Trac-
jusa, de Juneda (les Garrigues), i de la cimentera LafargeHolcim, de 
Montcada i Reixac. 
   En el cas de Juneda, Residu Zero acusa la consellera d’haver enga-
nyat la població en ratificar l’autorització ambiental de la planta quan, en 
seu parlamentària, hauria assegurat que la moratòria s’hauria d’aplicar a 
les incineradores de Cercs, el Morell i Juneda. Era el 2021 i en resposta 
a l’autorització ambiental que va concedir a Nova Tracjusa l’aleshores 
conseller de Territori, Damià Calvet. La plataforma denuncia que el 28 

de juny el govern va desestimar les al·legacions presentades per ciutadans i l’entitat Ipcena-EdC i va ratificar per tant l’autorització del 
2021 “aprofitant per multiplicar per quatre els metres cúbics de purins i combustible derivat de residus (CDR)” que es podran tractar fins 
a les 180.000 t/any. Seria la primera planta d’incineració de Lleida que cremaria CDR de l’àrea metropolitana de Barcelona, assenyalen. 
Els contraris al projecte van convocar aquest dissabte una manifestació de protesta a les Borges Blanques.        
   El responsable d’Ipcena, Joan Vázquez, ho considera un “frau democràtic” i denuncia, a més, una “argúcia legal” del Departament per 
evitar el tancament de Nova Tracjusa. Com que la moratòria dona al govern dos anys (fins al desembre del 2023) per aprovar un pla de 
tancament de les incineradores en funcionament, Vázquez considera que la planta de Juneda no estarà afectada perquè no estarà 
construïda. 
   Pel que fa a la cimentera de Montcada, Residu Zero denuncia que continua incinerant residus tot i l’anul·lació que han fet el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Suprem de les autoritzacions ambientals des del 2008. El govern català té presentat al 
Suprem un recurs de cassació contra les sentències però Residu Zero creu que la planta s’ha de tancar perquè funciona “il·legalment” i 
denuncia que Acció Climàtica va obrir el 16 d’agost el període d’exposició pública per concedir una nova autorització ambiental a Lafar-
geHolcim. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 24 d´octubre del 2022. 
 

Acte a Juneda contra Nova Tracjusa abans de la 
manifestació 
SEGRE | JUNEDA - 15/10/2022  

 
© Els assistents a l'última reunió contra Nova Tracjusa.  
PLATAFORMA ATUREM L’INCINERADORA DE JUNEDA 
 

   La plataforma contrària al projecte de Nova Tracjusa va celebrar ahir un 
nou acte per exposar la seua oposició que la planta de Juneda obtingui gas a 
partir d’escombraries urbanes. Ho va fer al municipi que acull aquesta 
instal·lació, on va tancar una sèrie de reunions informatives prèvies a la 
mobilització prevista per al dia 22. La primera assemblea informativa es va 
organitzar a finals de setembre a la biblioteca de Torregrossa, al Pla, on 
l’alcalde, Josep Maria Puig, va avançar que portaria al ple comarcal una 



moció contra l’ús de combustibles derivats de residus. 
   Nova Tracjusa està ja autoritzada i els seus promotors plantegen un projecte addicional per produir biogàs i energia solar. 
 

Informació publicada al diari Segre. Dissabte, 15 d´octubre del 2022. 
 

L’inici del buidat a Vacamorta, abans que acabi 
aquest any 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC)anuncia que té l’adjudicació 
encarrilada a una UTE liderada per FCC, per extreure’n 20.000 tones en 12 
mesos 
Servirà per polir el pla de buidat, però els opositors hi posen condicions 
E. AGULLÓ - LA BISBAL D’EMPORDÀ - 6 octubre 2022  

 
La comissió de seguiment del buidat i 
restauració de Vacamorta, ahir a la tarda E.A. 
 

   El director de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), Isaac Peraire, va 
anunciar ahir que tenen a punt d’adjudi-
car l’inici del buidat de l’abocador de 
Vacamorta, amb un primer contingent de 
20.000 tones que una unió temporal 
d’empreses (UTE) liderada per filials de 
la multinacional FCC emprendran “abans 
de final d’any”. Ho va fer en el marc 
d’una nova reunió de la comissió de 
seguiment amb els consistoris afectats i 
els opositors al dipòsit il·legal de residus, 
que van veure recollida la proposta que 
el procés prevegi, a més del buidat, la 
“restauració” futura del clot on hi ha dipo-

sitades més de 3,5 milions de tones de residus. 
   Era la primera reunió de l’òrgan, al Consell Comarcal, des d’abans de l’estiu, quan l’ARC i la secretària d’Acció Climàtica de la Gene-
ralitat, Anna Barnades, ja havien presentat el pla general. És un procés que, segons la darrera estimació, s’ha pressupostat en 188,7 
milions i dues dècades de durada, i per al qual aquesta primera fase –pendent ara només que la UTE guanyadora justifiqui la rebaixa 
de preu (1,47 milions sense IVA) respecte al pressupost inicial– servirà com a “prova pilot” per al disseny de tota la resta del pla de bui-
dat, després dels primers sondejos experimentals. 
 

La incineració no agrada 
   La Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) van insistir novament 
en la inquietud pel destí dels residus que s’extreguin en el procés. Peraire va defensar que han descartat l’alternativa d’un nou aboca-
dor específic proper, que s’havia posat fa un parell d’anys sobre la taula. I va apostar per un sistema d’extracció “basat en la mineria de 
residus” per classificar les restes i mirar d’aprofitar –el que en terminologia específica se’n diu valoritzar– els metalls de la ferralla i 
altres elements, com ara plàstics, per a la incineració. La resta es traslladaria a altres abocadors existents. 
   Des del CEPA, però, l’opció d’incinerar residus no agrada, ja que alerten del risc que s’hi generin dioxines. Aposten per esprémer les 
opcions de valorització, i la d’assecar i fer inerts materials –com ara els llots de depuradores– per a l’elaboració de compostatge d’àrids 
per omplir terraplens en la construcció d’infraestructures. 
 

LA XIFRA 
   1,47 milions, sense l’IVA, costarà el buidat de les primeres 20.000 tones de Vacamorta, durant 12 mesos, si prospera l’adjudicació. 
 

La PAAC i el CEPA no volen una planta fixa 
   Els opositors a l’abocador s’oposen a la possibilitat que el triatge es faci en una planta fixa instal·lada a la zona, que pogués servir 
d’embrió per a una nova instal·lació al Baix Empordà. Des de la Generalitat van escoltar la posició i van acceptar que la comissió s’obri 
a la participació d’empreses que participin en el buidat. D’entrada oferiran informació de les vuit aspirants a la primera fase. I s’accepta 
que informin periòdicament sobre la situació, com ara amb informes trimestrals. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dijous, 6 d´octubre del 2022. 
 



La Plataforma Antiincineració recull signatures 
per exigir el tancament de la cimentera 
A inicis d’octubre tindrà lloc una xerrada per explicar l’impacte que té en la 
salut humana la incineració de residus 
20/09/2022 - Dani Font 

 

Membres de la Plataforma Antiincineració de Montcada recollint signatures a 
la Plaça del Bosc de Can Sant Joan. Foto: Dani Font 
 

   La Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac ha iniciat 
una campanya de recollida de signatures per exigir el tancament 
de la planta local de LafargeHolcim, en compliment de la resolució 
del TSJC, que insta la Generalitat a clausurar l'activitat fins que 
obtingui una nova llicència ambiental, atès que les que va 
concedir a l'empresa els anys 2008, 2015 i 2017 van 
ser declarades nul·les.  
   La campanya ha començat aquest matí a la plaça Bosc de Can 
Sant Joan i seguirà demà, a partir de les 10h, al mercat ambulant 
dels dimecres, al Pla d’en Coll. La Plataforma també té previst 
organitzar una xerrada a principi d'octubre per explicar l’impacte 
de la incineració en la salut humana. L’entitat, que porta 

denunciant des de 2007 dels efectes nocius de la incineració de residus, va presentar un estudi el 2018 segons el qual la planta de 
Lafarge a Montcada, junt amb altres quatre empreses, contaminaven més que tots els vehicles de Catalunya. 
 

Informació publicada al digital local La Veu de Montcada i Reixac. Dimarts, 20 de setembre del 2022. 
 

'Aturem la incineradora a Juneda' porta al TSJC 
l'autorització ambiental a Nova Tracjusa 
La plataforma presenta un contenciós administratiu mentre espera que el 
Govern resolgui els recursos presentats 
ACN | JUNEDA - 26/04/2022  

 

© Representants de la plataforma Aturem la incineradora a Juneda amb 
l'advocat Simeó Miquel. Cedida a l'ACN per Ipcena 
 

   La plataforma Aturem la incineradora a Juneda (Garrigues) ha 
presentat un contenciós administratiu al Tribunal Superior de  
Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'autorització ambiental al 
projecte de Nova Tracjusa concedida el març del 2021 per 
l'aleshores Departament de Territori i Sostenibilitat. L'entitat ha 
optat per aquesta via davant la "tardança" del Departament 
d'Acció Climàtica a l'hora de donar resposta als recursos de 
reposició presentats contra l'autorització ambiental, segons ha 
indicat l'advocat Simeó Miquel. D'altra banda, la plataforma 
considera insuficient la moratòria de dos anys contra noves 

incineradores, aprovada amb la Llei d'acompanyament dels pressupostos, i reclama aturar definitivament el projecte. 
   Aturem la incineradora a Juneda reclama el rebuig del Departament d'Acció Climàtica al projecte de Nova Tracjusa ja que "preveu 
incinerar 45.000 tones de residus, contravenint les normatives actuals de reducció de la contaminació i de contenció del canvi climàtic". 
La plataforma considera que es tracta d'"un projecte que pretén especular econòmicament comerciant amb els residus, afectant 
greument a la salut de les persones i el medi ambient". 
   El projecte de Nova Tracjusa preveu substituir el gas natural que actualment utilitza la planta de tractament de purins Tracjusa de 
Juneda com a combustible per assecar dejeccions ramaderes pel gas que s'obtindria de la gasificació de CDR, residus preparats 
mitjançant un processament mecànics per poder ser cremats en indústries. El projecte el promou la Cooperativa Gestió Agroramadera 
de Ponent (GAP), que agrupa més d'un centenar de ramaders de les Garrigues i comarques properes. 
 

Informació publicada al diari Segre. Dimarts, 26 d´abril del 2022. 



Un jutge investiga la contaminació de la 
incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs 
La Fiscalia denuncia el president de Tersa i regidor de Barcelona, Eloi Badia, 
i el cap d'explotació de la planta 
Montse Riart – BARCELONA - 05/04/2022 

 
La xemeneia de la incineradora de residus Tersa a Sant Adrià de Besòs. XAVIER BERTRAL 
 

   Des de fa anys l'activitat de la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs té en 
peu de guerra els veïns de la zona, que fa gairebé quatre anys van denunciar davant 
de la Fiscalia Tersa, l'empresa pública que la gestiona –que està participada per BSM 
i l'AMB–, per l'emissió de dioxines i furans en grans quantitats, que podien 
comprometre la salut dels habitants més propers a la planta. El ministeri públic ha 
donat la raó a les entitats veïnals i ecologistes i ha presentat una denúncia per la 
contaminació que genera la planta, i ara ho investiga el jutjat d'instrucció 5 de 

Badalona. La demanda, que ha avançat El Periódico i a la qual també ha tingut accés l'ARA, es dirigeix contra el president de Tersa, el 
també regidor de Barcelona Eloi Badia, i contra el cap d'explotació de les instal·lacions. 
   La Fiscalia acusa els denunciats de "realitzar o tolerar conscientment" una sèrie de pràctiques "contràries a la legislació ambiental" i 
que suposen "un risc greu" per a la salut dels veïns i per a l'ecosistema de la zona en general. D'una banda, el fiscal delegat de Medi 
Ambient, Antoni Pelegrín, conclou que la planta no estaria controlant com marca la normativa la temperatura que fan servir els forns per 
incinerar els residus, cosa que generaria emissions de gasos contaminants "superiors a les permeses". Segons la normativa, aquests 
forns no haurien de baixar dels 850 graus durant dos segons. D'altra banda, la Fiscalia assegura que la incineradora no monitoritza 
l'emissió de gasos contaminants ni informa la Generalitat quan supera els llindars permesos, tot i que l'autorització ambiental que li van 
concedir el 2007 ho exigeix. 
   De fet, la denúncia recorda que els inspectors de la direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat van requerir el 2018 als 
responsables de Tersa que corregissin diverses "irregularitats" detectades durant la seva visita a les instal·lacions. La Fiscalia ha 
demanat al jutge que porta el cas que oficiï la Generalitat perquè remeti als jutjats tota la documentació sobre el funcionament de la 
planta, com ara les dades d'emissió de gasos contaminants que Tersa hauria d'haver estat monitoritzant. 
L'Agència de Salut Pública de Barcelona descarta el risc 
   Poc després que l'entitat veïnal i ecologista Airenet portés el cas a la Fiscalia, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) va 
descartar que l'activitat de Tersa estigués comprometent la salut del veïnat. En un estudi, van analitzar les morts de residents de 
Barcelona entre els anys 1991 i 2015 i si el risc relatiu de contraure malalties com tumors, tota mena de càncers, leucèmia o malalties 
del sistema circulatori escalava a les zones més properes a la incineradora de Sant Adrià. "El resultat és que no trobem cap associació 
de risc significativa", va concloure la comissionada de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa. 
   El consistori va encarregar una segona auditoria al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya que va desencadenar una tempesta 
política entre el consistori i els veïns, que acusaven l'informe de parcial i recordaven que dos dels set tècnics que se'n van encarregar 
no compartien les conclusions de la resta. El nou Acord Metropolità cap al Residu Zero, subscrit pels 36 municipis de l’AMB, preveu que 
la incineradora del Besòs tanqui un o dos forns el 2025 , sempre que s'assoleixin els nivells de reciclatge que marca la Unió Europea, 
cosa que encara està lluny. 
 

Informació publicada al diari Ara. Dimarts, 5 d´abril del 2022. 
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