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LA CUP PONENT I PIRINEUS mostrem la nostra oposició a la planta
incineradora que l’empresa TRACJUSA pretén implantar al municipi de
Juneda
Entenem que la problemàtica associada a la gestió de residus s’ha d’abordar
atenent a les causes que la generen, i no als efectes que produeix.
Aquesta planta duplicarà la seva capacitat de tractament actual, augmentantla
fins a unes 194.545 Tn/any de residus, de les quals unes 90.000 Tn/any seran
de residus sòlids urbans, unes 60.000 Tn/any de residus orgànics i unes 2000
Tn/any de residus especials.
Denunciem que aquesta modificació del consum de matèries primeres
incorporant residus sòlids urbans i residus especials tindran, tal com defineixen
diferents organitzacions i experts, una afectació negativa sobre la qualitat de
l’aire dels municipis adjacents a la planta.
Per altra banda recordem que el municipi de Juneda ja concentra les emissions
de la macrocentral termosolar, de la fàbrica d'oliasses i d'una assecadora
d'alfals.
Les Garrigues es trobaven l’any 2015 en la posició núm. 40 (de les 42
comarques catalanes), amb reciclatge nét al voltant del 20% quan el
PRECAT20 fixa l’objectiu mínim de recollida selectiva en el 50% per aquest
2020. Impulsar en aquests moments la planta incineradora doncs, agreuja
altament la situació de la comarca.
La problemàtica del sector ramader i el tractament dels purins s'ha d'abordar
d'una forma integral per part de tots els agents del territori, i és per això que
defugim de les dinàmiques de la confrontació entre població i el conjunt dels
ramaders.
Creiem que aquests tipus de propostes han de ser debatudes per tothom d'una
manera horitzontal i escoltant totes les veus implicades.
I alhora obrint també a debat, inicialitzant el procés constituent cap a la
república catalana, el model ramader i agrari que volem pel nostre país.
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