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Lafarge torna a la carrega
El passat desembre a través de les xarxes socials es va denunciar un nou episodi
de pols que provenia del sector de les pissarres al Turó de Montcada, propietat
de Lafarge. Recordem que, per aquelles dates, hi havia un episodi d'alta
contaminació atmosfèrica i partícules en suspensió. També seria interessant
recordar que Montcada i Reixac és un espai amb especial protecció
mediambiental a causa de l'alta contaminació produïda per les vies de
comunicació que travessen el municipi i la gran quantitat
d'indústries. A l'episodi de pols en suspensió es va identificar la pols com a
clínker, que és la matèria primera per produir el ciment. Segons es pot llegir a la
pàgina web de Lafarge el clinker és un material que ha d'estar confinat per tal
d'evitar precisament la contaminació. Per primera vegada membres de la Policia
Local amb altres membres de l'ajuntament van entrar al recinte de Lafarge per
efectuar una inspecció (no penseu que va ser sorpresa, van avisar amb 24 h
d'antelació perquè tot estigués a lloc, net i polit). La reacció de la multinacional
que no oblidem que financia a l'ISIS com explicava Le Monde fa uns mesos, ha
estat a través del comitè d'empresa i amb la col·laboració d'alguns partits pro
cimentera (PSC, C'S i PP) ha iniciat una campanya de criminalització contra
l'ajuntament i la seva voluntat de fer inspeccions a empreses que perjudiquen la
salut dels veïns i veïnes del municipi. Per si no ho sabíeu: Lafarge o l'Asland, el
mostre del ciment, digueu-li com vulgueu, aquest any celebra el seu centenari
de contaminació i malalties associades. I... per descomptat ha gaudit de total
IMPUNITAT al llarg de la seva història com ho demostren fets recents , com la
NO llicència d'activitat.
Des de la CUP – Montcada i Reixac ho tenim molt clar: solidaritat amb tots
aquells i aquelles que lluiten contra el monstre del ciment: siguin d'on siguin,
vinguin d'on vinguin, siguin electes o no. La determinació per tal que la fàbrica
de ciment: en un entorn natural, a escassos metres de dos barris, en un territori
densament poblat i contaminat hauria de deixar d'existir tal com la coneixem.

