MANIFEST de la plataforma STOPcrematoriSAB

Sant Adrià de Besòs es troba novament amenaçada per una planificació urbanística basada en un model
caduc i especulatiu, sense la participació en la presa de decisions per part de la ciutadania i que posa en
perill la salut de les persones i el model territorial.
La construcció d'un tanatori - crematori al municipi de Sant Adrià de Besòs és un projecte que vol donar
resposta a un servei que han valorat necessari i prioritari per a la ciutadania els nostres representants
polítics.
Aquest servei està programat ubicar-lo en els terrenys del barri de la Catalana, al costat del riu Besòs, a
240 metres de l'escola Sant Gabriel i a 170 m. de la ciutat esportiva del club de futbol de l'Espanyol.
El projecte consisteix en un edifici destinat a tanatori amb servei d’incineració. Al seu interior acollirà 5
sales de vetlla i un crematori amb un espai que tindrà fins a dos forns per incineracions. Aquest nou
tanatori també gaudirà d’una gran zona d’aparcament amb 110 places. Inicialment està previst que
funcioni com a crematori de baixa capacitat amb la previsió de realitzar fins 750 cremacions a l'any,
aquesta activitat es podria ampliar posteriorment ja que el projecte té la previsió de situar dos forns de
cremació.
Les taxes de mortalitat dins el nostre municipi al 2014 van ser 332 , d'aquests actualment opten a la
cremació aprox. entre un 35/40%, Aquest servei considerem que no és una prioritari degut a les xifres i a
la proximitat d'altres crematoris adjacents.
El nostre municipi ja pateix una sobrecarrega ambiental a causa dels grans equipaments industrials, que
són la incineradora TERSA ,la tèrmica de doble cicle combinat i tota la xarxa de carreteres que tenen una
alta concentració de vehicles.
Les dades actuals apunten que cal prendre mesures per ampliar i preservar tots els aspectes vinculats a
la reducció dels nivells de contaminació des d'una política ferma de protecció ambiental i compromisos a
nivell general amb altres municipis, tal com orienta la Unió Europea.
Hi ha nombrosos estudis de científics de reconegut prestigi nacional e internacional que ens alerten que
la contaminació química forma part de l’etiologia de moltes malalties, unes conegudes i altres emergents

(càncers, fibromiàlgies, sensibilitats químiques, etc ), inclús en concentracions baixes ja que la
bioacumulació persisteix en l’organisme.
Segons la declaració internacional del 2005 sobre els perills de la contaminació química cal aplicar el
principi de precaució davant de qualsevol possible contaminat sense esperar la prova formal d´un vincle
epidemiològic, amb la finalitat de prevenir i evitar danys sanitaris o ecològics greus i/o reversibles.
A Sant Adrià ja tenim experiències passades en planificacions especuladores que han donat resposta a
altres interessos aliens a la ciutadania i que donen perjudici a aspectes vinculats a la salut i la qualitat de
vida de les persones. Pensem que la millor defensa pel nostre municipi és ampliar aquelles mesures que
protegeixen i potenciar les que redueixen els índex de contaminació.
A més, no tenim constància que en el moment de l'aprovació del projecte d'instal·lació del tanatori/
crematori es demanessin informes sanitaris de la població de Sant Adrià ni es tinguessin en compte un
model territorial pel que fa a la mobilitat dels vehicles amb els objectius de preservar la salut, mitigar el
canvi climàtic i reduir la contaminació.
Per últim, la informació publicada sobre el projecte , ja sigui a butlletins oficials o declaracions a la
premsa local, s'ha fet passant molt de puntetes per la opinió pública i no s'ha permès en cap moment la
participació del territori de manera directa en aquesta planificació.
Per tot això, la plataforma " STOP CREMATORI SAB "demanem a totes les institucions públiques que
escoltin a la ciutadania i que aturin el projecte del crematori.
A més, us preguem a la ciutadania i a les entitats que us adheriu a l'objectiu de la plataforma donant
suport i fent difusió.

Molt cordialment StopcrematoriSab.

