El passat mes de desembre de 2016, a través de les xarxes socials, es denuncia un nou episodi de pols que
provenia de la Pedrera de les Pissarres, situada al Turó de Montcada i propietat de Lafarge Cementos SAU.
Aquest episodi ve donat per un moviment habitual de càrrega de camions amb clínker, una matèria
semielaborada que surt de la pròpia producció de la planta, i així ho afirmava la mateixa empresa a La Veu,
arran de la publicació de la denúncia en aquest propi mitja.
A més de donar a conèixer aquest nou episodi de pols, l’entitat denunciant va demanar a les administracions
competents l’aturada de tota activitat que pugui ocasionar problemes que afectin greument al medi ambient i/o
degradin encara més aquest sector propietat de Lafarge Cementos SAU, així com que l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, en cas que es considerés un delicte mediambiental, sancionés a l’empresa per l’emissió
continuada d’aquesta pols, a més d’identificar quins materials s’estaven volatilitzant a l’aire. Un aire que
respirem ja prou malmès per la mateixa contaminació provocada per la incineració de residus i pels
contaminants que provenen del trànsit que patim per l’alta ocupació de les vies de comunicació i altres fonts
contaminants que afecten greument la nostra salut.
També al mateix comunicat es feia una crida al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a que
en els treballs que s’estan duent a terme de recuperació del Turó de Montcada contempli aquesta pedrera dins
de la Gestió Integral.
Des de Lafarge Cementos SAU ja ens tenen acostumades a justificar els seus perjudicis vers la població de
Montcada i Reixac i de les ciutats i barris propers, però aquesta vegada hem vist una actitud per part del
comitè de treballadores que ens deixa atònites, ja que ho considerem una tàctica de distracció, un intent de
manipular l’opinió pública desviant l’atenció del problema de contaminació de l’aire que impunement han
realitzat. Hem de recordar que aquest episodi es produeix tot just en una setmana en que estava activada
l’alerta per contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest fets (contaminar-nos com si ningú els veiés) són injustificables i cal recordar a algunes companyes del
Ple que per cada cèntim d’euro que aquesta empresa dona, incrementa encara més la seva apatia i la seva
hipocresia, ja que amb la seva actitud, ajuden a agreujar, cada dia una mica més, la salut del poble que diuen
representar. Algun dia hauran de donar comptes de la seva complicitat amb algú que atempta contra el medi
ambient i el benestar de la gent. Però quan s’adonin que els diners no es poden respirar, potser ja és tard. I
totes elles seran, en bona part, responsables.
Des de la CUP-MiR tornem a demanar el tancament d’aquest monstre de ciment, el qual ens demostra dia rere
dia que la seva activitat comporta més problemes i riscos a la ciutadania que no pas beneficis. A les
treballadores i el comitè d’empresa d’aquesta empresa els demanem que vetllin més per la seva pròpia salut i
que assumeixin que defensant l’empresa, també defensen que aquesta empresa continuï atemptant contra la
salut de les persones i la qualitat de l’aire.
Després d’una reunió amb una representació d’aquest comitè, a on ens van afirmar que son partidaris de les
inspeccions per part de l’Ajuntament, volem deixar clar que donem tot el nostre suport a la regidoria de Medi
Ambient de Montcada i Reixac perquè faci totes les que siguin necessàries. I també el nostre recolzament a
totes aquelles entitats i persones que vetllen i es preocupen pel medi ambient i la nostra salut.
El temps demostra que la lluita i la insistència donen els seus fruits, i des d’aquí uns encoratgem a continuar
per aquest camí.
No esteu soles!

