
 
 
Gemma Buscart Font amb DNI: 78.151.336-G i Mireia Noguerola Solà 
amb DNI: 78.151.640-D en defensa de Pinós i El Llobregós, i amb domicili 
a efectes de notificacions a casa Masover de Pessarrodona d’Ardèvol de 
Pinós, 
 
Sol·licitem s’entregui còpia d’aquesta moció a tots els regidors i regidora 
d’aquest Ajuntament, així com la incorporació d’aquesta moció en l’ordre 
del dia del pròxim Ple de l’Ajuntament de Pinós. 
 
MOCIÓ SOBRE L’ABOCADOR DE PINÓS 
 
Davant les noticies de les darreres setmanes de la possible instal·lació d’un 
abocador de residus urbans i industrials al sud de Pinós. 
 
Atès el rebuig manifestat per bona part dels veïns de Pinós i comarca. 
 
Atès que l’economia del nostre municipi es basa en l’agricultura i 
ramaderia, i recentment en el turisme rural. 
 
Atès que no considerem just que un municipi rural i no industrialitzat hagi 
de rebre els residus provocats en les grans concentracions urbanes i 
industrials. 
 
Atès que les comarques agrícoles i ramaderes ens gestionem en origen els 
residus que provoquen les nostres activitats. 
 
Atès que considerem injustificable que les instal·lacions que la població 
percep com a molestes o perilloses es vulguin repartir “equitativament” 
arreu del territori mentre que les que són percebudes com a positives es 
reparteixen en funció de criteris demogràfics. 
 
Atès que els veïns i veïnes de Pinós tenim tot el dret a disposar d’uns 
serveis públics dignes i d’un finançament municipal just, sense haver 
d’acceptar com a contrapartida una instal·lació fruit d’un model de 
desenvolupament totalment aliè a tot el territori. 
 
Ateses les declaracions de l’alcalde en el sentit que retirava el projecte ja 
que aquest generava crispació entre els veïns. 
 
 
 



 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Pinós acorda: 
 
Descartar definitivament la instal·lació de l’esmentat abocador i qualsevol 
proposta d’instal·lació per acollir residus de fora del municipi. 
 
Comunicar aquest acord a tots els veïns i veïnes del municipi. 
 
Comunicar aquest acord als Ajuntaments de La Molsosa, Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra, Calaf, Torà, Llobera, Riner, Cardona i Sant 
Mateu de Bages. 
 
Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de La Segarra, el 
Solsonès, l’Anoia i el Bages. 
 
Comunicar aquest acord a l’empresa promotora, Intraval, S.L. 
 
Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
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