TMA PROJECTA CONVERTIR CAN
BALASC EN UN MACROABOCADOR
Més informació a www.acr.cat
L’any 2011, ARRINS SL, empresa del grup Sánchez, presenta l’avanç d’un Pla Especial Urbanístic per construir un
abocador a Can Balasc, un pla que no contempla el tancament de Can Carreras.
Segons s’extreu de les declaracions de l’empresa als portaveus dels grups municipals, les 15Ha de l’extractiva
Sibila (Can Balasc) semblen no ser suficients per cobrir els seus interessos: volen créixer aprofitant les
extractives annexes i a més construir un gran centre de tractament de residus. ACR ja havia alertat d’aquesta
possibilitat en detectar, recentment, moviments de terres.
Can Balasc, al Sud Oest del municipi, ocupa unes 15Ha.
TMA vol ampliar el nou abocador a extractives properes,
de manera que la superfície total seria l’equivalent a 150
camps de futbol, cosa que suposaria:
• Increment de la capacitat inicial prevista, fixada en
150.000 tones de brossa l’any.
• Augment de la vida útil del dipòsit, passant de 20 anys a
més de 50 anys.
• Establiment permanent d’un gran centre de tractament
de residus i les activitats complementàries.
• Desaparició dels torrents propers.

Normativa Europea: El Parlament Europeu vol eliminar gradualment els abocadors i la incineració
de materials reciclables d’aquí al 2020. Per tant, el Grup Sánchez, té pressa per trobar nous
emplaçaments i obtenir l'autorització per tal que aquests esdevinguin abocadors abans de l’entrada
en vigor de la Directiva Europea, que nomes permetrà nous abocadors que es puguin ampliar. Actualment
a Catalunya el 75-80% dels residus que es generen acaben en abocadors enlloc de ser reciclats,
recuperats o reutilitzats, lluny del 35% que fixa Europa.

Extractives/Abocadors/ Gestió Residus
L’any 2002 Rubí té 20 extractives (8 de les quals encara
estan en actiu), 2 depuradores, instal·lacions de
compostatge, planta de triatge (tancada),...

La
manca de seguiment d’aquestes activitats,
.
l’incompliment del Pla de Restauració que obliga a
omplir els forats amb terres i runes, el gran negoci dels
residus, i la proximitat a l’àrea Metropolitana, poden fer
que Rubí esdevingui un dels municipis amb més
contaminació de l’aire, l’aigua, el sòl i el subsòl, amb la
conseqüent afectació per a la qualitat de vida dels
rubinencs i rubinenques.

