
Concentració de rebuig:
Visualització col·lectiva de l'horror

Son Reus 2012:
punt de no retorn
Data: dimecres, 26 de setembre de 2012
Lloc: Recinte Hospital Joan March. Carretera Soller Km 12
Hora: 19.00h

Te convidam a dur un frontal o algun tipus d'element lumínic per fer  
una encesa col·lectiva en finalitzar l'acte. Gràcies!

Com arribar:
- a peu o en bicicleta des de Bunyola. S'habilitarà punt i hora de trobada.
- en cotxe: si vas en un VAO (vehicle d'alta ocupació): comparteix cotxe!
- en BUS: trobaràs els horaris al nostre blog

Més informació i tots els detalls de la convocatòria al blog:
http://novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com

Convoca GOB i entitats adherides a la Campanya NO volem ser 
el femer d'Europa
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SOBREN motius pels que dir NO a la importació de residus

• La voluntat d'importar residus europeus respon única i  exclusivament a garantir els 
guanys de TIRME – empresa propietat de Enel Green Power, Iberdrola, FCC i Urbaser 
-que té la concessió del servei públic de gestió de residus.  Un cop més, primen els 
interessos privats per sobre dels interessos dels ciutadans.

• Son Reus té capacitat per cremar 700.000 tones de residus i ara no arriba a 400.000 
tones. Amb els nostres doblers es paguen la construcció d'aquestes infraestructures i 
el procés d'incineració dels residus,sent la tarifa més cara de tot l’estat. Perquè pagam 
unes instal·lacions tan sobredimensionades?

• Ara, a més, TIRME amenaça en pujar la tarifa si no s'incrementa el núm. de tones
cremades. A Mallorca, quan més reciclam o menys residus generam, TIRME més ens 
cobra per incinerar!  Per  augmentar els seus guanys TIRME veu necessari  importar  i 
incinerar  residus  europeus.  La  lògica  de  TIRME  és  un  sensesentit  ambiental  i  
econòmic per a la societat.

• Se sotmet així als ciutadans a greus impactes derivats de la importació, transport i 
incineració d'aquests residus.  Amb això, a Mallorca, en comptes de veure el fems, 
els respiram:

• emissions vinculades al transport dels residus: per mar i per carretera
• despeses de construcció i manteniment d'infraestructures per a la logística 

del procés
• emissions  contaminants  vinculades  a  la  incineració:  CO2,  composts 

nitrogenats, dioxines i furans, generació de cendres i escòries, renou i impacte 
visual.

• El Consell de Mallorca utilitza eufemismes propis del pervers negoci dels residus per 
confondre’ns:  combustibles  sòlids  renovables,  exportació  de  serveis  ambientals, 
valorització energètica...TRADUÏT:  ens duran fems d'Europa a cremar aquí,  TIRME 
produirà  energia  que  vendrà  a  Endesa  (propietat  de ENEL)  i  així  engreixarà  els  
seus comptes de beneficis.

• Les cendres són un altre element de negoci. Les empreses constructores (FCC, perquè 
no?)  elaboren materials  de construcció utilitzats  en obres públiques que tornam a 
pagar nosaltres. I què passa amb les escòries? el PP preveu també possibilitar la seva 
utilització  per  a  "regenerar"  espais  ambientalment  degradats...Cendres  en  obres 
públiques i pedreres plenes d'escòries, quina postal.

• TIRME i Consell de Mallorca dediquen grans esforços i inversions a màrqueting verd, 
publicitat i propaganda de les seves activitats "sostenibles".  Diners  per fonamentar 
un engany que ningú s'empassa.

Per tot això i perquè NO ENS CONVERTIREM EN EL FEMER D'EUROPA, rebutjam  
aquesta proposta política irresponsable, irreverent i perniciosa.
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