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EL DEBAT ORIGINAL 

Transcripció de les intervencions 
més rellevants dels membres de là 

4 comissió del Parlament de 
Catalunya que va aprovar la 

proposició no de llei sobre el dret a 
l'autodeterminació. 

PAIVDORA I EL TORERO 
La mort d'Ava Gardner aquest 
dijous ha renovat el record de 

8 1a seva estada a la Costa Brava 
per rodar Pandora i els amors 

amb el torero Màrius Cabré, que 
van engelosir Frank Sinatra. 

L'ATLETA INEXISTENT 
Destronat del seu rècord olímpic a 
causa del dòping, Ben Johnson ha 
"1 í\ ^^^^^ pràcticament esborrat 
- 1 . " del registre de rècords 
mundials per una nova normativa 
de la Federació Internacional. 

La Generalitat vol impedir que una part important dels 3,6 milions de tones de residus que produeixen cada any les indústries 
catalanes continuïn abocant-se indiscriminadament al medi ambient, amb un Pla de Residus polèmic que el ConsellJBcecutiu ha 
aprovat parcialment^ Els municipis als quals han estat designades les plantes de tractament i els abocadors, amb el comú 
denominador de població escassa i manca de recursos, es resisteixen a acceptar la decisió unilateral de la Generalitat i inicien tota 
mena d'accions cíviques i polítiques per aturar el que consideren xma sentència de mort. És el cas, per exemple, de Sant Feliu de 
Bubcalleu, a la comarca de la Selva. 

Crucificats pel progrés 
La conca de la Tordera rebutja la instal·lació d'un abocador i una planta de tractament de residus 

• ANTONI DALMAU 
• Josep Avellana, un veterà pagès 
de Sant Feliu de Buixalleu, es mira 
amb escepticisme el present i tam
bé les amenaces d'un futur més què 
immediat. En pocs anys, la seva 
propietat ha quedat pràcticament 
encerclada pel progrés. Per la fran
ja d'un quilòmetre i mig d'amplada 
que travessa tot el terme municipal, 
hi passen un gaseoducte, un oleo-
ducte, ima línia d'alta tensió, un 
çoaxial de Telefónica, la línia tele

gràfica i la via ferroviària. A tot 
això sTii afegirà el Tren d'Alta Ve
locitat i molt a prop s'hi construirà 
una de les dues plantes de tracta-

' ment de residus industrials previs
tes per la Generalitat. Per si no n'hi 
hagués prou, a una distància no su
perior à 25 quilòmetres í en un in
dret encara no decidit, s'hi instal4a-
rà un abocador de residus indus
trials. 

Josep Avellana, com moltes al
tres pei^ones del món rural afecta

des pel polèmic Pla de Residus, no 
entén per quina raó les deixalles in
dustrials han d'anar a parar a Sant 
Feliu. «No ho veig gens clar, tot 
això que volen fer. Ara ens porta
ran la merda de fora, quan nosal
tres no necessitàvem ni que ens re-
collissin le;s nostres escombraries. 
Les llençàvem directament al femer 
i tot quedava arreglat. Però la gent 
de Barcelona s'han anat instal·lant 
aqui i no han parat fins aconseguir 
fer passar l'escombriaire». 

Sant Feliu de Buixalleu, un mu
nicipi que amb els seus 61 quilòme
tres quadrats és un dels més exten
sos de la comarca de la Selva, ha 
vist anar morint a. poc a poc l'agri
cultura i la ramaderia, i a hores 
d'ara ja no hi ha pràcticament cap 
veí que visqui només del camp. L'e
conomia local s'ha hagut d'obrir a 
la indústria i a conseqüència d'això 
es va crear fa nou anys el polígon 
de Gaserans, situat al costat mateix 
de la zona industrial d'Hostalric. 

Els vms dels pobles afectats pel 
Pla de Residus s'han manifestat 
Qns i tot davant el Palau de la 
Generalitat Foto: EFE. 

Allà s'han installat diverses empre
ses, però això no ha estat suficient 
per aturar una permanent davalla
da demogràfica iniciada a principis 
de segle, moment en què hi havia 
uns 1.500 habitants. A hores d'ara, 
Sant Feliu només compta uns qua-
tre-cents veïns i el fet que no s'hi 
construeixin noves vivendes —él 
sòl és a mans de grans terrati
nents—, unit a la limitadíssima re
habilitació de cases antigues i a la 
manca de serveis, fa que la gent 
jove continuï fugint cap a altres in
drets, preferentment de la costa. 
, El municipi, que conserva una 

bellesa natural remarcable, té vui
tanta quilòmetres de camins rurals 
que uneixen les cases de pagès i se
gones residències, les quals, escam
pades per tot el terme, integren les 
quatre zones en què es divideix la 
municipalitat: els agregats de 
Grions, Gaserans i Sant Segimon 
del Bo5c, i el nucli pròpiament dit 
de Sant Feliu, format per un res
taurant —visitat entre setmana per 
grups de jubilats—, una petita es
glésia i quatre cases. El pressupost 
municipal no dóna ni per enquitra
nar els camins. No hi ha escola, ni 
metge, l'Ajuiitament és en un edi
fici de lloguer, la instal·lació d'un 
telèfon pot arribar a costar 700.000 
pessetes i fins fa dòs anys no hi ha
via ni aigua potable, que ara única
ment arriba a la part baixa del mu
nicipi. 

Aquest marc és semblant al d'al
guns dels altres pobles escollits per 
la Generalitat per desplegar el -Pla 
de Residus. A Forés, població si
tuada a Ja Conca de Barberà, el de
partament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha decidit fer-hi 
un dels quatre abocadors indus
trials. Aüh encara estan en una si
tuació pitjor que a Sant Feliu. No
més hi queden quaranta habitants i 
l'alcalde, Josep Maria Llorach, és, 
amb els seus 41 anys, l'home més 
jove del poble. Forés no té cap in-

~ dústria i no disposa d'éscola sim
plement perquè no hi queden nens. 

A la comarca de l'Anoia, concre
tament al poble de Rubió, els 150 
habitants estan indignats perquè 
hauran d'acollir un altre dels abo
cadors industrials previstos al Pla. 
L'argument esgrinút contra la Ge
neralitat és senzill: fa quatre anys 
es van cremar els boscos del muni
cipi i des d'aleshores que esperen 
inútilment que l'Administració ca
talana els ajudi econòmicament en 
les tasques de repoblació. A Rubió 
ho tenen ben clar les grans ciutats 
i els nuclis industrials no poden de
manar solidaritat al món rural si 
aquesta no és recípiroca. Per això, 
consideren una broma de mal gust 
l'argument esgrimit aquests darrers 
dies pels càrrecs tècnics i polítics de 
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