Jornada:

Residu Zero
=
Incineració Zero

Objectius de la “Jornada Residu Zero =
Incineració Zero”:

Aquesta Jornada forma part de l’activitat de preparació del Vè
Fòrum ECRZ i té per objectiu demanar un Pla de tancament de les
incineradores i d’abandonament de la crema de residus a les
cimenteres, i alhora demanar l’aprovació de la Llei Catalana de
Prevenció de Residus.
Què denuncia aquesta Jornada:

En primer lloc, argumentar perquè cal rebutjar la construcció de
noves plantes d’incineració o “modernitzar” les plantes existents.
Alhora reclamar un programa de tancament de totes les
instal·lacions destinades a la crema de residus per mitjà de les
diverses tecnologies existents.
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En segon lloc, s’explicarà amb detall l’èxit important obtingut pel
"Moviment a Itàlia per una llei Residu Zero per a l'Economia
Circular” després de la sentència del passat mes de maig del
Tribunal del Lazio (Roma) que va estimar l'apel·lació presentada
contra el pla nacional d'incineradores a Itàlia aprovat el 2014 per
mitjà d'un decret-llei especial anomenat "SBLOCCA ITÀLIA".
Les conseqüències importants poden obrir el camí a la paralització
del programa d’incineració no solament a Itàlia, sinó a tot Europa i
per tant també a Catalunya.
El Tribunal del Lazio ha acceptat l’argumentari presentat pels
moviments socials sobre el fet que aquest decret-llei no aplica la
jerarquia del tractament de residus previst en l'art. 4 de la
Directiva Europea 98/2008 / CE. La sentència sobre la contradicció
entre aquestes dues normes s'ha remès al Tribunal de Justícia
Europeu de Luxemburg que haurà d'emetre sentència sobre
l'obligatorietat de fer prevaldre la reutilització, el reciclatge i la
recuperació dels materials en tots els plans de residus abans que la
incineració i els abocadors.

Aquesta sentència pot crear jurisprudència en l’àmbit europeu i és
una oportunitat per rebutjar legalment els plans de gestió de
residus de regions o estats que contradiguin els principis de les
Directives Europees.
Alhora, és evident que a Catalunya i als països europeus, aquest fet
ha de tenir repercussions en els plans de gestió de residus i les
instal·lacions i recursos que s’hi destinen per part dels governs
estatals i regionals.
A Catalunya malauradament la Generalitat ha aprovat recentment
el PRECAT20 i PRINFECAT20, on es manté i s’expandeix la
incineració, i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’està
elaborant el nou Programa (PMGRM) on es manté la incineradora
de Sant Adrià malgrat el conﬂicte veïnal i ambiental que aquesta
instal·lació comporta.
Considerem inadmissible que l’Ajuntament de Barcelona pretengui
que l’electricitat generada a la incineradora de Sant Adrià (TERSA)
sigui comercialitzada com si fos energia renovable. L’electricitat
“negra” no es pot disfressar de “verda”.
Què proposem?

En tercer lloc; creiem que en el context exposat i en el marc d’un
nou Govern i Parlament al país, donem suport a la iniciativa del
"Moviment a Itàlia per una llei Residu Zero per a l'Economia
Circular", per considerar que la incineració, segons la sentència del
Lazio, no ha de formar part dels programes ni estratègies de gestió
dels residus. Cal una nova estratègia que apostin per models com
Residu Mínim, sistemes de recollida porta a porta, ... i un nou
marc normatiu que proposem: una nova "Llei Marc de Prevenció
dels Residus de Catalunya”, tal i com ho demana la campanya
europea de les entitats socials.

Dissabte 10 de novembre:

Jornada:

Residu Zero =
Incineració Zero.

09:00 - 09:15h.

Obertura i presentació

"AVALUACIÓ DEL MODEL ACTUAL DE CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. PROPOSTES DE CANVI DE
NORMATIVA".

Antoni Ferran. Comissió Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ).
Conferència

Xavier Roca, LCMA-UPC.
12:40-13:00h.

LA UTILITZACIÓ DELS MEDIS LEGALS PER A LA DEFENSA DE LA
SALUT I DEL MEDI.

LA CAMPANYA CONTRA EL DECRET ITALIÀ QUE PROMOU LA
INCINERACIÓ, "SBLOCCAITALIAGAMEOVER", VOL CANVIAR
EUROPA.

Moderació: José Luís Conejero.
Albert Calduch. Advocat expert en medi ambient.

Massimo Piras. President del "Movimento Legge Riﬁuti Zero per

l'economia circolare".

13:00- 14:00h.

RESIDU ZERO I L’ANOMENADA ECONOMIA CIRCULAR:
ALTERNATIVES I RISCOS.

09:50-10:45h.

Taula Rodona

Mercè Girona. CEPA-EdC/ Comissió ECRZ.

ELS CONFLICTES SOCIALS CAUSATS PER LA INCINERACIÓ A
CATALUNYA I LA MANCA DE JUSTÍCIA AMBIENTAL:

Moderació: Jordi Bigues. Periodista i activista.

- La crema de residus a les fàbriques de ciment:

José Luís Conejero. Associació de Veïns de Can Sant Joan de

cepa@cepa.cat

12:20 -12:40h.

EL CONTEXT DEL Vè FÒRUM.

09:15 - 09:50h.

Confirmeu la vostra assistència a:

-Participació ﬁla 0: partits i administracions competents.

14:00h.

APROVACIÓ DEL MANIFEST “RESIDU ZERO = INCINERACIÓ
ZERO”.

Montcada / Plataforma antiincineració de Montcada.

-Noves formes d’incineració: Joan Vàzquez. Plataforma
antiincineradora de Juneda / IPCENA-Ecologistes de Cat.
- Els objectius i lluita de la Coordinadora
ciutadana metropolitana AIRENET.

Silvina Frucella. Coordinadora veïnal Metropolitana AIRENET.

Associació de Veïns de Diagonal Mar.

Carrer de la Selva de Mar, 22. Barcelona.
https://goo.gl/maps/3VmN5dSTy5C2
Metro i Tranvia: Selva de Mar

10:45 - 11:15h.

ACCIÓ REIVINDICATIVA.

11:15-12:20.

Taula Rodona

ELTS GREUS IMPACTES DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS.

Moderació: Josep Moner. CEPA-Ecologistes de Cat./Comissió ECRZ.
-Els impactes a la salut de la incineració:

Eduard Rodriguez Ferrer. Toxicòleg. Institut d’Investigacions
Biomèdiques de Barcelona-CSIC.

-Riscos i impactes de la Incineració en cimenteres:

Carlos Arribas. Ecologistes en Acció del País Valencià.

Diven dres 9 novembre

a Montcada i Reixac.

ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
“RESIDU ZERO= INCINERACIÓ ZERO”
AL LAZIO (ROMA)

Intervenció de Massimo Piras.

Espai Cultural Kusaal, Carrer Masia, 39. Montcada i Reixac.
https://goo.gl/maps/k1jaKAyRdXH2
Tren: Montcada Bifurcació

19h

