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Nom AV : 

 AV CAN SANT JOAN / MONTCADA I REIXAC 

 

CATEGORIA: 

Lluita Veïnal 

NOM DEL PROJECTE : 

CAMPANYA CONTRA LA INCINERACIÓ A LA CIMENTERA 

DESCRIPCIÓ : 

Diferents estudis universitaris demostren que la població que habita en un radi d'entre quatre i 

cinc quilòmetres al voltant d'una incineradora té un risc més elevat de patir malalties greus 

com el càncer que la resta. I en concret, de certs tipus de càncer com el de pleura, estómac, 

fetge o ovaris. La incineradora Lafarge (Asland) està situada a 250 metres del veïnat. 

A l'actualitat l'associació de veïns i veïnes de Montcada Can Sant Joan tenen oberta una 

denuncia a l'empresa Lafarge Cementos SAU, de  Montcada i Reixac, en la que el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya falla a favor del veïnat i anul·la el permís mediambiental que 

la Generalitat havia donat a la fàbrica. 

S'ha cofinançat amb un crowfunding a Goteo: http://goteo.org/project/judicialacimentera 

 

 

COL·LABORADORS: 

Participació a la Coordinadora Estatal contra la Incineración de Residuos en Cementeras. 

 

http://goteo.org/project/judicialacimentera


Participació i col·laboració amb entitats i plataformes properes i dels municipis afectats per la 

cimentera, com per exemple Nou Barris Cabrejada, amb la qual es va organitzar un festival 

reivindicatiu en torn a la incineració de residus: 

 

 

 

QUAN VA COMENÇAR: 

ANY 2013 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

població 

OBJECTIUS : 

1. Difondre la lluita veïnal pel tancament de la Fàbrica Cementos Lafarge SAU (antiga Asland) 

2. Explicar els problemes de salut, com l'augment del càncer, derivats de la incineració. 

3. Aconseguir els recursos econòmic necessaris per fer front a les despeses de portar la 

denúncia fins al Tribunal Superior de Justícia de Madrid des de la solidaritat i el suport mutu. 

4. Tancar la fàbrica Cementos Lafarge SAU. No la volem ni a Montcada ni a cap altre lloc. 

ACTUACIONS: 

Campanya de micromecenatge per fer front a les despeses judicials de l'acusació popular contra 

Lafarge 

Realització de més d'una dotzena de xerrades el darrer any, a Montcada i Reixac i a municipis de 

l'entorn. 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Es va aconseguir el finançament  obtenir una sentència  

favorable: http://goteo.org/project/judicialacimentera 

OBSERVACIONS? : 

 

http://goteo.org/project/judicialacimentera

