
COMUNICAT DE PREMSA CONJUNT DE 
L’AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA, 
LA PLATAFORMA ALTERNATIVA A L’ABOCADOR DE CRUÏLLES (PAAC) 

I EL CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS-ECOLOGISTES DE 
CATALUNYA (CEPA-EdC) 

 
 
ELS CONSELLERS DE VACAMORTA: 
 
El Conseller Rull avança a l'ACN aquest 13 de juliol, que recorrerà  la sentència del TSJC (22 de 
juny) al Suprem, contradient-se ell mateix amb les declaracions fetes fa poques setmanes : 
“...la Generalitat obeirà la resolució del TSJC i buidarà l'abocador de Vacamorta.”...”el departament 
ja treballa en la planificació per donar compliment a la sentència "...(Catalunya Radio, divendres 5 
de Maig). 
 
A la PAAC no ens estranya gens, perquè és l'estratègia de la Generalitat de tots aquests anys   -
continuar abocant milers de tones de nous residus mentre duren les sentències i els recursos -. 
Però des del 2014, amb la sentència FERMA del Suprem, no poden abocar més tones i es veuen 
obligats a restaurar la zona com estava abans. Davant d'això han decidit irresponsablement  
desocupar-se  absolutament del problema, de la salut de les persones i del territori, en tot el seu 
mandat  i es van passant la patata calenta conseller rere conseller.  
 
Encara que és segur que s'ha de buidar l'abocador tard o d'hora, és desconsolador veure i viure 
durant tants anys, des del 2000, com tots els consellers només han treballat per protegir 
descaradament els interessos de l'empresa, quan tenien el deure de protegir les terreres de 
Vacamorta, els seus veïns i poblacions properes situades a menys de 2000 m de la instal·lació. 
 
En Felip Puig (CiU) atorga la 1ª llicència il·legal d'obertura l'any 2000, sabent que és perillós per 
proximitat segons la normativa vigent; en Ramon Espadaler (CiU) atorga la 2ª llicència il·legal, 
reobrin l'abocador il·legal (2003), quan el TSJC l'havia tancat en ferm;  Salvador Milà i Francesc 
Baltasar (IC-V) miren cap un altre costat en tots el seus mandats; Lluís Recoder (CiU) atorga la 3ª 
llicència il·legal, renovant l'abocador declarat  il·legal reiteradament (2012); en Santi Vila (CiU) 
tanca l'abocador forçat pels tribunals i  inicia els recursos per no buidar (2014); i ara en Josep Rull 
(CiU/ PdCat) en comptes de buidar-lo vol segellar-lo com si fos un abocador legal al final de la 
seva autorització. 
 
Tots aquest consellers han sabut, tots aquests anys, que l'abocador posa en perill la salut de les 
persones i del medi, perquè és massa a prop d'on viu la gent. Ara sabem, per dictàmens aportats 
per la Generalitat al TSJC, que els lixiviats de l'abocador estan contaminant les aigües 
subterrànies per insuficient impermeabilització del vas. 
 
L'abocador s'ha de buidar, com més aviat millor, per la seva il·legalitat absoluta, per perillós i 
urbanísticament mal ubicat, i perquè està contaminant, i fins que no es treguin els residus ho 
seguirà fent. 
 
Que avui la Generalitat retardi el seu necessari buidatge, no té perdó de cap ciutadà. Els mateixos 
tribunals els hi exigeixen que no facin més maniobres i comencin els treballs per buidar l'abocador. 
 
Conseller Rull,  NO RECORRI una vegada més la resolució dels tribunals i  posi mans a l'obra 
amb la participació de l'Ajuntament de Cruïlles, el CEPA-EdC i la PAAC per fer la millor restauració 
que es pugui fer, que és el que es mereixen els perjudicats que han patit aquesta instal·lació 
il·legal durant 17 anys i el futur ambiental del nostre país que vostè declara tant el preocupa. 
 
 
 
Baix Empordà, 18 de juliol de 2017 


