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MEDI AMBIENT 

Les mobilitzacions contra el Pla de 
Residus no poden aturar-ne PaproYació 

El Consell Executiu ratifica el programa d'eliminació de deixalles industrials 
JORDI PANYELLA 

• Barcelona.— El Consell Executiu de la Gene
ralitat ha ratificat el Pla Director de Residus In
dustrials de Catalunya, després que, aquest cap 
de setmana, totes les poblacions afectades per 

El Pla de Residus aprovat ahir 
està pressupostat en 11.800 milions 
de pessetes, dels quals 5.500 es des
tinaran a la incineradora que s'ha 
de construir a la població del Pla 
de Santa Maria, a l'Alt Camp. A 
més d'aquesta planta, el pla preveu 
la construcció de quatre abocadors 
de residus i de tres plantes de trac
tament químic. Els abocadors s'ha 
previst instal·lar-los a les poblacions 
de Rubió (l'Anoia), Castellbisbal 
(el Vallès Occidental), Forés (la 
Conca del Barberà) i en una loca
litat per determinar, a la conca del 
riu Tordera, que molt probable
ment serà Maçanes, segons indi
quen fonts de tota. solvència. Mar
torell i Sant Feliu de Buixalleu són 
els pobles designats per a la ins
tal·lació de les plantes de tracta
ment químic. 

Tres abstencions 

L'oposició al pla aprovat ahir es 
va posar de manifest diumenge pas
sat, quan els veïns de les poblacions, 
afectades van protagonitzar actes 
de protesta. Les manifestacions 
més importants les van dur a terme 
els veïns de Castellbisbal i els de 
l'Alt Camp, que van tallar el tràn
sit, respectivament, a la carretera 
Nacional i l'Autopista A-2. En la 
manifestació de l'Alt Camp, on es 
van exhibir pancartes que anuncia
ven «la declaració de la guerra», si 
el pla s'aprovava, i que recordaven 
que un poble armat és un «poble 
respectat», es van produir diversos 
moments de tensió i fins i tot agres
sions contra algun dels represen
tants dels mitjans de comunicació. 
L'alcalde del Pla de Santa Maria es 
va mostrar ahir molt satisfet per «la 
força demostrada a la manifesta
ció» i, després de manifestar que 
no es veu capaç de controlar la 
reacció del poble, va advertir que si 
el pla continua endavant, «els meus 
actes poden ser molt greus». 

aquest pla van posar de manifest, amb diverses 
mobilitzacions, la seva oposició a la iniciativa 
oficial. La darrera d'aquestes mobilitzacions la 
van protagonitzar, ahir al matí, els veïns de Cas
tellbisbal, que es van manifestar a Barcelona 

coincidint amb la reunió de la Junta de Residus, 
en què aquest organisme va donar llum verda al 
pla. Tots els membres de la junta van votar a fa
vor del pla, excepte els tres representants de la 
FMC, que es van abstenir. 

Un moment de la manifestació de Valls de diumenge que va aplegar dues mil persones. Foto: Marc Arias/La Vanguardia. 

El Pla de Residus va ser aprovat 
per la junta sense l'oposició de cap 
dels seus membres, i només amb 
l'abstenció dels tres representants 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya. La FMC va demanar la 
suspensió temporal del pla per con
siderar que ïio es dóna prou aten
ció als programes de restauració de 
les àrees contaminades i de reduc
ció de la producció dels residus 
tòxics. La FMC i l'ACM van acon
seguir que es modifiqués el pla per 
tal que els ajuntaments afectats per 
les instal·lacions tinguin contrapar
tides econòmiques i executives. 

Aquestes contrapartides es poden 
materialitzar amb la participació 
dels ajuntaments i dels consells co
marcals en la gestió i administració 
d'aquests nous serveis, a fi que els 
beneficis que generin es reinver-
tixin en el mateix municipi. 

L'aprovació del Pla de Residus 
també ha estat criticada per la di
recció del PSC, que, ahir mateix i 
en la reunió de l'Executiva, va 
aprovar una resolució demanant la 
retirada d'aquesta iniciativa. El 
PSC vol que es renegociïn els em
plaçaments dels abocadors i plan
tes de tractament mitjançant el dià

leg amb els pobles que han de re
bre aquests serveis. L'organització 
ecologista Greenpeace va fer públi
ca ahir una nota en la qual s'afirma 
que el Pla de Residus Industrials 
«no resoldrà els greus problemes 
que creen en el medi ambient els 
residus generats per les empreses 
catalanes i, a més, en crearà altres 
de nous». Segons el portaveu de 
l'organització ecologista, Juan Ló
pez, «L'única alternativa és que els 
residus tòxics deixin de produir-se. 
Aquest pla perpetua aquesta pro
ducció i, per tant, només és possi
ble oposar-s'hi». 

POLÍTICA 

IC i el PSC entren en una guerra dialèctica 
per disputar-se Fespai de Fesquerra nacional 

Ribó diu que l'única alternativa possible és la federació 
P.M. 

• Barcelona.— El president d'Ini
ciativa per Catalunya, Rafael Ribó, 
va mostrar ahir la seva indignació 
per les declaracions que va realit
zar el cap de setmana passat el pri
mer secretari del Partit dels Socia
listes de Catalunya, Raimon 
Obiols, en les quals desqualificava 
IC, i va manifestar que el PSC està 
travessant moments de nerviosisme 
en comprovar que amb el seu pro-, 
grama no es pot configurar com a 
alternativa d'esquerres al govern de 
CiU. Obiols va criticar diumenge la 
passivitat dels comunistes espa
nyols davant els canvis que s'estan 
produint a l'Est i va indicar, arran 
de l'evolució del PSUC, que va de
cidir dissabte traspassar les seves 
principals funcions a IC, que es 
tracta d'una derivació cap a posi
cions nacionalistes i semiindepen-
dentistes. 

Per Ribó, les declaracions d'O
biols, que van ser analitzades ahir 
a la reunió de la Comissió Política 
Nacional d'IC, responen al fet que 

la direcció del PSC «s'està adonant 
que s'està configurant una alterna
tiva d'esquerra a Catalunya», i va 
insistir que aquest és un fet que els 
socialistes catalans no aconsegui
ran. Així, el president d'IC va ma
nifestar que «el PSC avui està molt 
mal situat, tant en temàtica nacio
nal com en qüestions que afecten 
l'economia i la política social», i va 
apuntar que la coincidència en les 
polítiques econòmica i social entre 
CiU i el PSOE «desqualifiquen el 
PSC com a alternativa». 

El líder d'IC també va criticar la 
postura dels socialistes catalans da
vant les qüestions autonòmiques, 
quan donen suport a la política 
«antiautonòmica que practica el 
PSOE», i va manifestar que no no
més voten les lleis que el PSOE 
proposa, sinó que «justifiquen Fe-
lipe Gonzàlez en la seva política 
d'amenaces contra les autonomies. 
És una vergonya que el PSC hagi 
de matisar-les». 

Rafael Ribó va indicar que da
vant les desqualificacions del pri-

Rafael Ribó 

mer secretari dels socialistes es fa 
difícil una reunió entre els dos lí
ders, i va destacar que aquesta, si 
se celebra, no tindrà lloc fins que 
no s'hagi dut a terme el Plenari 
d'IC, previst per al 23 de febrer i 

que podria ajornar-se uns 15 dies. 
El president d'IC va indicar que 

si no es produeix una rectificació en 
les paraules d'Obiols, els dos par
tits hauran d'abandonar el terreny 
de les propostes programàtiques i 
tractar únicament qüestions con
juntes. 

En relació a les declaracions rea
litzades pel president del comitè de 
govern, Josep Antoni Duran i Llei
da, en el sentit que «cal recuperar 
els socialistes per a la causa nacio
nal», Ribó va apuntar que «cal dur 
els socialistes i els mateixos de CiU; 
tots duen a terme la mateixa polí
tica». D'altra banda, arran de les 
paraules d'Obiols en què assegura
va que IC deriva a posicions se-
miindependentistes, Ribó va mani
festar que «som l'única força que 
ha desenvolupat una proposta per 
millorar l'autogovern a Catalunya». 

La postura dels comunistes de 
l'Estat Espanyol davant els canvis 
que està travessant l'Est també va 
ser criticada per Obiols, que la va 
qualificar de passiva. 

Els 
transplantaments 
d'òrgans han 
augmentat un 130% 
• Barcelona.— Els transplanta
ments d'òrgans a Catalunya han 
augmentat durant l'any 1989 i, en 
concret, s'ha produït un augment 
del 130 per cent en els transplanta
ments hepàtics i del 14 per cent en 
els renals, segons ha informat la 
Conselleria de Santitat i Seguretat 
Social. Aquesta darrera xifra situa 
Catalunya entre els països euro
peus capdavanters en la taxa de 
transplantaments renals per milió 
d'habitants. L'any 1989 s'hi Va rea
litzar un total de 262 transplanta
ments renals, uns 44 per milió d'ha
bitants, 81 de fetge, 13 de cor i 6 de 
pàncrees. Aquestes dades, però, no 
suposen una cobertura total de les 
necessitats dels pacients, ja que, per 
aconseguir-la, caldria un total de 
300 transplantaments renals anuals. 

Catalunya ha participat molt di
rectament en l'increment del nom
bre de transplantaments de fetge i 
de cor de tot l'Estat Espanyol: 
d'una banda, essent una de les co
munitats autònomes que més òr
gans ha ofert a centres transplanta-
dors de fora de Catalunya, i de l'al-
tra com a coordinadora estatal de 
l'intercanvi d'òrgans no renals, és a 
dir, el fetge i el cor, de tot l'Estat 
Espanyol./EFE. 

La Creu Roja ha 
distribuït 1.203 
tones d'aliments de 
la CE a Catalunya 
• Barcelona.— Un total de 1.203 
tones d'aliments excedents de la 
Comunitat Europea han estat dis
tribuïdes com a ajuda alimentària a 
Catalunya a través de la Creu Roja 
durant l'any passat. Aquests ali
ments han estat repartits entre 338 
entitats que havien sol·licitat aques
ta prestació en les quatre circums
cripcions, i el nombre de beneficia
ris es calcula en 58.474 persones. 
S'han distribuït 119 tones de pasta 
de sopa^ 441 de llet, 72^de format
ge en porcions, 264 d'oli d'oliva, 
130 de carn i 176 tones de galetes. 

Les comarques de Barcelona ja 
han registrat demandes per part de 
110 entitats, que han repartit 305 
tones d'aliments a 33.000 persones. 
Les 129 entitats de les comarques 
de Girona s'han encarregat de 11 
tones per distribuir-les entre 7.802 
persones. A Lleida, amb 35 enti
tats, s'ha ajudat 5.952 persones, i a 
les comarques tarragonines, amb 
64 entitats, un total de 11.782 per
sones. El volum d'aquestes ajudes 
equival a una mitjana de 20,5 de 
quilos per persona. 

La Creu Roja és la institució en
carregada de la recepció d'aquests 
aliments comunitaris des de la im
plantació d'aquest programa d'aju
da, l'hivern de 1986./EFE. 

Barcelona acollirà el 
primer congrés de les 
ciutats educadores 
• Barcelona.— Barcelona serà la 
seu, el proper novembre, del pri
mer Congrés Internacional de Ciu
tats Educadores, que pretén reco
llir les experiències docents i d'in
formació al ciutadà de nuclis ur
bans de tot el món. El Congrés ana
litzarà les campanyes i els mecanis
mes desenvolupats per les ciutats 
per augmentar la consciència cívi
ca dels ciutadans i aconseguir in
crementar el seu accés a la infor
mació. Encara que encara no s'ha 
tancat la inscripció al Congrés, és 
possible que l'encontre compti amb 
la presència no només de ciutats 
europees sinó també de represen
tants africans o asiàtics, entre els 
quals hi ha especialistes de Hong 
Kong. Els participants al Congrés 
elaboraran finalment una Carta de 
les Ciutats Educadores. / EFE. 
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