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Ja fa un any que varem sortir al carrer a manifestar-nos. Tot i això, si avui ens trobem aquí de nou, 

és perquè desgraciadament seguim tenint les mateixes raons per fer-ho. 

El gener passat, la Generalitat va iniciar un expedient de revisió de l'autorització ambiental que va 

atorgar a Ciments Molins per incrementar la incineració de pneumàtics de 5.000 a 20.000 tones/any.  

Malgrat això, l'experiència demostra que la revisió es pot utilitzar com una excusa per renovar 
l'autorització ambiental. D'aquesta manera, si el jutge decidís finalment anul·lar, l'autorització que 
hem recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'empresa sempre 

podria dir que la Generalitat, mentrestant li ha donat una de nova. 

El febrer passat, coneixíem els resultats del 2017 del grup Ciments Molins. Pel que fa a 2016, el 
grup va augmentar la seva facturació un 13% fins arribar als 779 M€, i els seus beneficis un 40% 
que suposen 89 M€. Malgrat aquests resultats, durant aquest mateix període hem patit múltiples 
incidències. Entre elles, es troben emissions de pols difús per causa d’avaries en l'extracció de les 
sitges. També, s'han presentat puntualment mostres de pols recollides per veïns i veïnes, que la 
mateixa empresa ha analitzat i ha confirmat, amb la presència de clínquer en un 40% de les mostres. 
 
Demanem a la Generalitat que no anteposi altres interessos, a la salut de les persones. Li demanem 
més valentia i voluntat política per afrontar els canvis necessaris. Valentia per obligar que s'apliquin 
les mesures ja aprovades i d’altres més restrictives, per tal d'actuar sobre les activitats industrials 
que posin en risc la salut de la població, i aquelles que no compleixin les normatives ambientals. 
 
Per tot això, varem seguir demanant la retirada de l'autorització ambiental, i que es duguin a terme 
els estudis necessaris. Comparatives entre les emissions de compostos contaminants derivats de la 
combustió de pneumàtics i de fusta que conclouen, que per si l'activitat de fabricació de ciment 
suposa l'emissió de contaminants que poden generar afeccions importants per a la salut de les 
persones i el medi ambient, la combustió de pneumàtics emet quantitats significativament superiors 
a la fusta. Fet molt probable que succeeixi en el cas de les dioxines, respecte a d’altres combustibles 

tradicionals com la fusta. 

Des del punt de vista de salut pública i ambiental, cremar no és cap opció. Alternatives com la 
reutilització o el reciclatge, resulten molt més beneficioses. Els pneumàtics, poden tenir altres usos 
alternatius, com per exemple: el sòl per parcs infantils, l'asfalt de carreteres (actualment, només en 
faig servir un 1%), sabatilles, les mitjanes de les carreteres (en procés, diversos projectes europeus), 

base pel sòl de la gespa de camps de futbol, etc. 

Finalment, pensem en els nostres éssers estimats més vulnerables, els nostres fills i filles i la nostra 
gent gran. Volem assumir els riscos que puguin arribar a patir malalties pulmonars, cancerígenes, 

endocrines, cutànies o al·lèrgiques? 

No ho permetem, perquè, la salut de les persones és el primer! 

 

 



Hi donen suport: 
 
Sant Vicenç dels Horts: 
 
Associació Veïnal Barri La Guàrdia 
Associació de Veïns de "El Trévol" 
Associació de Veïns de "El Turó" 
Associació de Veïns de Sant Antoni 
Col·lectiu de Veïns Barri Sant Josep 
Candidatura d'Unitat Popular 
Ciutadans 
Esquerra Unida i Alternativa 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds 
Junts x Sant Vicenç 
Marea Básica contra el paro y la precariedad 
Agora 
Partit dels Socialistes de Catalunya 
Partit Popular Català 
Sant Vicenç dels Horts Sí Puede 
 
Catalunya: 
 
Associació de Veïns de Pallejà 
Coordinadora Catalana contra la Incineració de Residus a les Cimenteres 
Aire Net Sant Feliu 
Plataforma Anticincineració de Montcada 
Asociación de vecinos de Can Sant Joan (Montcada i Reixac) 
Candidatura d'Unitat Popular Molins de Rei 
Federació d'Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix) 
CEPA-Ecologistes de Catalunya  
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) 
Bosc verd- Ecologistes de Catalunya  
GEPEC- Ecologistes de Catalunya  
IPCENA- Ecologistes de Catalunya  
Moviment Contra la Incineració a Uniland (Santa Margarida i els Monjos) 
Plataforma Stop Comptadors 
Podemos-Cervelló 
 
Estat espanyol: 
 
Coordinadora Estatal contra la Incineración de Residuos en Cementeras 
 


