
10 CATALUNYA PUNT/ Dimecres, 24 de gener de 1990 

MEDI AMBIENT 

£1 Consell Executiu congela Paproyacio 
de la incineradora del Pla de Santa Maria 

El Govern vol ampliar informació abans de prendre una decisió definitiva 
JORDI PANYELLA 

• Barcelona.— El Consell Executiu de la Gene
ralitat và ratificar ahir tot el Pla Director de Re
sidus Industrials, a excepció de la planta incine
radora que s'ha previst construir al terme muni-

Segons va explicar Joaquim Mo- ~ . ~ ~ 
lins, l'ampliació d'informació sol·li
citada pel Consell Executiu fa refe
rència a temes com ara el procés 
d'incineració o la tecnologia que es 
pensa, aplicar en el procés. La deci
sió sobre la planta incineradora és, 
a diferència dels abocadors, i tal 
com va reconèixer el mateix conse
ller, una determinació política i no 
tècnica. Per problemes de filtra
cions i possible intoxicació d'aigües 
subterrànies, els abocadors s'han 
d'instal·lar seguint raonaments es-
trictaments tècnics, mentre que la 
incineradora, segons va afirmar 
Molins, es pot situar en diversos 
punts, sempre que les condicions 
climàtiques ho permetin. Segons va 
explicar el conseller d'Obres Públi
ques, del tipus d'incineradora que 
es vol instal·lar aquí en funcionen 
unes vint a tot Europa des de fa, 
aproximadament, dotze anys. La 
incineradora és l'obra més impor
tant que preveu el pla, ja que el seu 
pressupost és de 5.500 milions de 
pessetes, quasi el cinquanta per 
cent del total del projecte. 

La notícia de la suspensió del 
projecte de la incineradora va ser 
rebuda amb gran satisfacció per 
l'alcalde del Pla, Magí Ferré, el 
qual va definir la decisió del Con
sell Executiu «d'acte de gran valen
tia». Segons Ferré, el fet que al Pla 
de Santa Maria s'hagi de construir 
el parc Identirama —que recollirà 
la història de Catalunya—, junta
ment amb la pressió popular que 
s'ha fet —recollida de 25.000 signa
tures i diverses manifestacions— 
són els dos elements clau que han 
fet replantejar la seva decisió al 
Govern de la Generalitat. Fins al 
matebc moment de conèixer-se la 
notícia, ahir, els habitants del Pla 
van continuar manifestant el seu 
rebuig a la planta amb nous talls de 
circulació a l'autopista i a la carre
tera. El parc Identirama, del qual 
ja es comprèn els terrenys, ha de 
suposar una inversió de 5.000 mi
lions de pessetes. Joaquim Molins 
va defensar la validesa del pla apro
vat pel Consell Executiu i va mani
festar que «no es pot acceptar que 
es digui que és el Pla de Residus el 
que provoca el problema, quan 
aquest intenta reduir un problema 
que avui dia existeix per les pròpies 
característiques de Catalunya com 
a país industrial». 

EI finançament del Pla de Resi-

cipal del Pla de Santa Maria, a la comarca de 
l'Alt Camp. El Consell Executiu ha sol·licitat una 
«ampliació d'informació abans de prendre una 
decisió definitiva», que, com va manifestar el 
conseller d'Obres Piibliques, Joaquim Molins, és 

una determinació «política i no tècnica». Segons 
l'alcalde del Pla, Magí Ferré, la construcció en 
aquest municipi del parc Identirama —que re
collirà la història de Catalunya— ha estat un dels 
factors pels quals s'ha congelat el projecte. 
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Un moment de la roda de premsa del conseller Molins, en la qual va tractar el Pla de Residus Industrials. Foto: Tomàs Casade-
munt. 

dus Industrials, pressupostat en 
11.800 milions de pessetes, es farà 
partint del Plan Nacional de Resi-
duos, que preveu el finançament 
fins a un 20%, si la inversió és pri
vada, i d'un 30%, si és pública, i so
bre la base dels pressupostos de la 
Generalitat amb transferències a la 

Junta de Residus. Tot i que el con
seller no va voler parlar en termes 
de compensació econòmica per als 
muncipis afectats pel pla, el projec
te aprovat ahir per la Generalitat 
preveu la realització d'un estudi so
bre l'impacte sòcio-econòmic que 
la instal·lació de la infrastructura 

pot ocasionar. Com a conseqüència 
d'aquest estudi, s'adoptaran les me
sures adequades per afrontar ies 
possibles repercussions socials i 
econòmiques. 

(Més informació a la plana 8). 

El principi del procés 
j.p. 

• Després del vist-i-plau donat pel 
Govern de la Generalitat al Pla de 
Residus, ara comença un llarg pro
cés que s'iniciarà amb la sol·licitud 
als ajuntaments afectats de la Ih-
cència d'activitats classificades. 
Aquesta petició haurà d'anar 
acompanyada d'un estudi d'impac
te ambiental. Després de l'exposi
ció pública de l'estudi, l'expedient 
complet s'haurà de trametre a la 
Comissió Central d'Indústries i Ac
tivitats Classificades, que farà la de
claració d'impacte, en la qual es de
terminaran les condicions que 
s'han d'establir per a la protecció 
adequada del medi. Prèviament a la 

resolució final que ha de prendre 
cada municipi, la Junta de Residus 
exposarà a informació pública, du
rant deu dies, cada un dels projec
tes perquè es puguin fer les obser
vacions pertinents. Si ei municipi 
no decideix donar la llicència per a 
la construcció de la planta, el Con
sell Executiu pot decidir, en última 
instància, la construcció de la ins
tal·lació. 

Ahir mateix, el conseller de Po
lítica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins, va afirmar que 
des de la Generalitat de Catalunya 
es donarà informació als municipis 
afectats perquè aquests puguin te
nir «el màxim de confiança en tot 

el procediment» i va recordar que 
«tot just estem a l'inici del procés». 

Coincidint amb l'aprovació del 
pla, els grups parlamentaris d'Ini
ciativa per Catalunya i Esquerra 
Republicana han presentat al Par
lament diverses iniciatives encami
nades a demanar informació al 
Consell Executiu sobre el projecte. 
Segons Esquerra Republicana, el 
procediment adequat per aprovar 
el pla havia de ser via Parlament. 
Iniciativa per Catalunya demana la 
compareixença del conseller Mo
lins a la comissió de Política Terri
torial i Obres Públiques perquè ex
pliqui els punts del pla de Residus 
Industrials. 

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA 
A N U N C I 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 16 de novembre d'en
guany, adoptà el següent acord: 
«Ir. Disposar, d'acord amb l'article 125 del Re^ament de Plantejament, l'ex-
posidó al públic, per un període de trenta dies, comptats des de l'endemà 
de la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya dels treballs de modificació de les Normes Subsi
diàries del terme Municipal d'Aiguaviva, en haver adquirit el suficient grau 
de desenvolupament per permetre formular criteris, objectius i solucions ge
nerals de plantejament. Durant el període esmentat es podran formular sug
geriments i, si s'escau, altres alternatives de planejament per part de les cor
poracions, associacions o particulars. 
2n. Finalitzat l'indicat termini, els facultatius i tècnics encarregats de la re
dacció de la modificació de les Normes estudiaran les solucions i sugeriments 
presentats als efectes de l'article 125.3 del Re^ament de Planejament». 
Cosa que es comunica als efectes previstos en aquest acord i en el que es 
preveu en la diferent legislació aplicable, indicant que la documentació esta
rà a disposició pública a les oficines de l'Ajuntament durant l'horari d'aten
ció al públic. 

Aiguaviva, 22 de novembre de 1989 
L'ALCALDE, 

Sl^at: Antoni Sagrera i Mis 

BARGELONA'92 

El príncep Felip transmet un 
missatge d êsperança per Fèxit 

dels Jocs Olímpics 
P.M. 

• Barcelona.— El príncep Felip de 
Borbó, en la seva qualitat de presi
dent d'honor del Comitè Organit
zador Olímpic Barcelona'92, va 
presidir ahir la reunió de l'Assem
blea General del COOB i va trans
metre un «missatge d'ànim i espe
rança» per assolir l'èxit als Jocs 
Olímpics. El príncep va agrair al 
president del COOB, Pasqual Ma-
ragall, l'exposició que ha realitzat 
sobre els projectes que s'han dut a 
terme i les activitats que es faran 
els propers anys amb vista a la ce
lebració • dels Jocs Olímpics. El 
príncep va dir: «Sóc conscient dels 

problemes i deficiències que una 
empresa d'aquesta mena comporta, 
sobretot en aquesta primera fase de 
planejament i projectes», i va mos
trar la seva seguretat que «entre 
tots continuarem treballant amb 
il·lusió per dur a bon termini aquest 
repte en què tot Espanya, Catalu
nya i Barcelona tenen posada la 
seva capacitat d'organització». A la 
reunió de l'Assemblea General 
també es van presentar els pressu
postos del COOB per a l'any 1990, 
aprovats pel comitè executiu el de
sembre i que s'eleven a 22.893 mi-
lions,"com també el pressupost glo
bal actualitzat, de 131.921 milions. 

£1 cap de govern 
d'Andorra nomena 
els membres del 
nou gabinet 

EFE 

• Andorra la Vella.— El president 
del Govern d'Andorra, Óscar Ri
bas, va fer públics ahir el nom dels 
cinc consellers que conformaran el 
seu proper gabinet i que juraran els 
càrrecs dijous vinent. El remodelat-
ge de les conselleries afecta espe
cialment les carteres de Finances, 
Agricultura, Comerç i Indústria, 
però alhora Ribas ha decidit crear 
dues noves secretaries de govern. 
La Conselleria de Finances, que 
englobarà Comerç i Indústria, serà 
dirigida per l'advocat Jaume Barto
meu, i la nova Conselleria d'Agri
cultura i Patrimoni Natural estarà 
a càrrec de Guillem Genaizet, men
tre que encara es desconeix qui 
ocuparà la cartera d'Educació. El 
cònsol menor de Sant Julià, Joan 
Santamaría, continuarà al capda
vant de la conselleria d'Obres Pú
bliques, Càndid Nauri serà conse
ller de Turisme i Esports i Antoni 
Armengol dirigirà la Conselleria de 
Treball i Benestar Social. Ribas ha 
creat a més la secretaria de Rela
cions Institucionals i Comunicació, 
a càrrec de Vicenç Mateu, i un ga
binet jurídic que dirigirà l'ex-res-
ponsable del govern Pintat, Carles 
Santacreu. 

Enginyers i la 
Politècnica crearan 
l'Escola Superior de 
Tecnologia 
• Barcelona.— La Universitat Po
litècnica de Barcelona (UPC), i 
l'Institut Català de Tecnologia, in
tegrat pel Col·legi d'Enginyers In
dustrials i la mateixa universitat, 
han arribat a un acord per crear 
conjuntament l'Escóla Superior de 
Tecnologia. La nova escola pretén 
ser una alternativa als estudis poli
tècnics en tots els àmbits, tant en el 
primer nivell universitari com en 
els nivells dè postgrau o doctorat. 
Els títols de l'Escola Superior de 
Tecnologia no seran oficials, però 
segons el director de la iniciativa, 
Miquel Barceló, «la seva categoria 
estarà donada per la repercussió 
que tindran en el mercat del tre
ball». Amb la creació d'aquest cen
tre d'estudis es pretén posar fi al 
desfasament que hi ha entre les car
reres universitàries i el món del tre
ball. L'escola estarà gestionada 
conjuntament per un consell for
mat per dirigents d'empreses im
portants a Catalunya, i una comis
sió integrada per professors univer
sitaris. Segons Pere Duran i Parell, 
rector de la UPC i-president de l'es
cola, «aquesta cohabitació perme
trà confrontar les diferents necessi
tats dels dos sectors»./EFE. 

£1 Consell d'Unió 
Democràtica defensa 
un Estat federal 
• Barcelona.— El Consell Nacio
nal d'UDC, en una resolució sobre 
la polèmica al dret a l'autodetermi
nació, es va declarar partidari de la 
creació d'un Estat federal. UDC va 
manifestar la necessitat de crear 
punts d'identitat entre les diverses 
forces polítiques de Catalunya per 
buscar la manera de definir l'encaix 
polític, social i econòmic de Cata
lunya en una futura Confederació 
Europea. Unió va defensar el dret 
de Catalunya a participar com a po
ble en la construcció democràtica 
de l'estat plurinacional que garan
teixi per a l'Estat la convivència i la 
solidaritat, i va criticar la postura 
adoptada pel PSOE perquè rebutja 
«l'actitud de jacobinisme centralis
ta pel qual el seu monopoh de la 
unitat de l'Estat exclou els qui pen
sem i defensem que Espanya és un 
estat plurinacional»./N.G. 
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