
 

 

 
 

La Plataforma aturem la incineradora a Juneda, després de conèixer l'estudi de l’ecòleg 

Ramon Folch, i haver consultat a diferents tècnics, fem aquest comunicat adreçat a 

l'opinió púbica. 

 

COMUNICAT 

 

L'informe del gabinet Ramon Folch, presentat aquest divendres 24 de febrer a Juneda, fa 

unes conclusions sobre uns fets que no són reals: 

 

En primer lloc, que malgrat que l’administració li aplica la normativa en la tramitació 

d'una incineradora, l'informe afirma que no es una incineradora.  

 

En segon lloc, que malgrat és un exemple oposat a l'economia circular, en no reciclar els 

recursos incinerats interrompent així el seu cicle d'aprofitament, l'informe de forma 

contradictòria, malgrat l'evidència, afirma que la destrucció dels recursos mitjançant la 

seva combustió forma part del sistema de l'economia circular.  

 

Tercer, el Ramon Folch en la defensa del seu informe va ratificar que el projecte de 

combustió és menys contaminant, que l'anterior que utilitzava gas natural. Això resulta 

del tot fals. El projecte de la nova Tracjusa reconeix, i l'informe del Folch també, que la 

nova Tracjusa emetrà dioxines (contaminants orgànics persistents) compostos dels més 

perillosos que es produeixen en determinades indústries i potencialment cancerígens 

segons l’MOS (Organització Mundial de la Salut), que l'antiga Tracjusa no produïa. A 

més d'emetre també compostos com són els compostos orgànics volàtils (COV), 

anomenades també partícules, i que comporten un alt risc per a la salut. El projecte de la 

nova Tracjusa preveu que es produeixi un 15% més de COV. 

 

Quart, l’estudi del Folch considera que els CDR (Combustible Derivat del Residu) 

procedents dels ecoparcs de l’àrea metropolitana de Barcelona i que es pretenen 

incinerar a la nova Tracjusa contenen pocs plàstics. Aquesta consideració no és certa 

atès que en un 35% es tracta de materials plàstics de tot tipus, alguns d’ells perillos i per 

tant contenen clor, que acaben generant dioxines i furans quan s’incineren.  

 

En conclusió la Plataforma i els tècnics que li donen suport considerem que l’informe 

no és independent ni objectiu, és arbitrari en unes conclusions les quals estan basades 

en consideracions fetes amb la finalitat de satisfer als promotors que són qui l'han pagat 

restant-li independència al mateix. 
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