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la Generalitat, un missatge institu
cional que sintetitzat podria ser el 
següent: «Cal ser solidaris i enten
dre que no es pot aplicar el princi
pi del residu per qui el produeix; 
tots som consumidors i ni a Cata
lunya ni al món no hi ha compatfi-
ments tancats; si es vol consimiir 
s'ha de produir, i si es produeix hi 
ha d'haver residus». 

Obrir els ulls 
Els municipis de la Conca de la 

Tordera han estat els darrers à 
reaccionar contra el Pla de Resi
dus. Les manifestacions i actes de 
protesta protagonitzats durant les 
dues darreres setmanes pels habi
tants de les comarques de l'Anoia, 
la Conca de Barberà, el Vallès Oc
cidental i l'Alt Camp els han fet 
obrir els ulls i dimecres al vespre, 
quasi quaranta-vuit hores després 
que el Govern de la Generalitat 
aprovés parcialment el Pla, es va 
crear formalment la Comissió d'A
fectats de la Conca de la Tordera 
Aquesta comissió, integrada de 
moment per veïns d'Arbúcies, 
Maçanes, Hostalric i Sant Feliu, ha 
demanat la suspensió del Pla i vol 
un pronunciament clar dels ajunta
ments de la zona, així com dels mu 
nicipis de l'Alt Maresme i del Va 
Uès Occidental que utilitzen l'aigua 
de la Tordera. 

Els alcaldes convergents de 
Maçanes (Joan Peiró), Hostalric 
(Maria Assumpció Papell) i Sant 
Feliu de Buixalleu (Vicenç Domè
nech), han estat els primers a qües
tionar la installació de la planta de 
tractament de residus en el polígon 
industrial de Sant Feliu i l'abocador 
industrial a la Conca de la Torde
ra. Domènech ho ha fet amb força 
tebior i fins i tot caient en contra
diccions, mentre que el més taxatiu 
ha estat el batUe de Maçanes, Joan 
Peiró, que uns dies abans que s'a
provés el Pla ja va anunciar que di
mitiria si és confirmava la construc
ció de l'abocador en el seu munici
pi. De moment, però, la Generali
tat ha deixat en suspens l'elecció de 
l'emplaçament i Joan Peiró no hau
rà de seguir els passos dels seus 
vint-i-dos col·legues de la Conca de 
Barberà, els quals, davant la deci
sió de construir un dels abocadors 
a Forés, ja han convocat els plens 
municipals per dimitir. 

El conseller de Política Territo
rial i Obres Públiques ha justificat 
aquesta marxa enrera en l'aboca
dor destinat a Maçanes assegurant 
que els darrers estudis geològics 
han demostrat que el sòl d'aquest 
poble no és el més convenient per 
a aquest tipus d'instal·lacions. Tot i 
això, l'abocador es construirà en al
gun indret situat no més lluny de 25 
quilòmetres de la planta de tracta
ment de residus de Sant Feliu. La 
incògnita que manté la Generalitat 
sobre la destinació final de l'aboca
dor pot respondre també a la inten-
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ció de no incrementar un conflicte 
ja prou enverinat que està causant 
un clar desgast polític als conver
gents. 

Incineradora 

Aquesta podria ser igualment la 
causa de la suspensió de la ubica
ció definitiva de l'única planta inci
neradora prevista en el Pla de Re
sidus. La instal·lació havia d'anar 
destinada al municipi del Pla de 
Santa Maria (Alt Camp), però fi-
nahnent s'ha optat per aturar el 
projecte com ja es va fer el 1984. 
En aquella ocasió es va decidir con
tinuar enviant a l'estranger els resi
dus que han de ser incinerats. Ara, 
quan segons els tècnics ja es dispo
sa de tecnologia suficient per cons
truir amb garanties una incinerado
ra de residus industrials a Catalu
nya, i quan ja s'havia decidit pràc
ticament la seva ubicació, el Go
vern de Jordi Pujol ha aturat el pro
jecte, cedint a les fortes protestes 
registrades a l'Alt Camp i a les 
pressions realitzades pel conseller 
de Governació, Josep Gomis, que 
ha estat institucionalment vinculat 
a les comarques de Tarragona com 
a alcalde de Montblanc i president 
de la Diputació. 

El dissabte de la setmana passa
da van aparèixer a Montblanc di

verses pintades amb la firase Gomis 
traïdor i aquella mateixa nit un grup 
de manifestants es van entretenir 
cantant una autèntica serenata sota 
el seu balcó. Dos dies més tard, a 
la reunió del Consell Executiu de la 
Generalitat celebrada dilluns a la 
tarda i dimarts al matí, Gomis va 
jugar fort i va aconseguir que, de 
moment, quedi congelada la cons
trucció de la incineradora, el pro
jecte més ambiciós del Pla de Re
sidus Industrials. Aquesta instal·la
ció, que hauria tingut un cost de 
5.500 milions i hauria servit per in
cinerar 60.000 tones de deixalles in
dustrials a l'any, era considerada 
per l'opinió pública de l'Alt Camp 
totalment incompatible amb el pro
jecte de construcció en el mateix 
municipi del parc temàtic Identira-

b projectes previstos 

en el Pla de Residus 

de la Generalitat no 

només s'hauran de 

pagar en diners, 

sinó també en salut 

ma, una instal-lació recreativa que 
recollirà la història de Catalunya i 
que significarà una inversió de 
5.000 milions. 

Els canvis de darrera hora intro
duïts en el Pla han deixat en fals el 
director general del Medi Ambient, 
Jacint Mateu, que dilluns a la nit, i 
en declaracions a la premsa, va co
metre la imprudència de donar per 
aprovat íntegrament el Pla sense 
esperar que finalitzés la reunió del 
Consell Executiu. Dimars al mig
dia, el conseller Molins va ser l'en
carregat de desmentir el director 
general i anunciar que, dels vuit 
projectes inclosos al pla, amb un 
cost global de 11.800 milions, el 
Govern de la Generalitat havia do
nat llum verda a la construcció de 
les dues plantes de tractament de 
residus (Sant Feliu de Buixalleu i 
Martorell) i quatre abocadors (Fo
rés, Rubió, Castellbisbal i un lloc 
encara per determinar prop de la 
Conca de la Tordera), mentre que 
s'havia deixat en suspens l'aprova
ció de la incineradora mentre s'es
perava rebre més informació tècni
ca sobre el funcionament i incidèn
cia ecològica d'aquesta. 

Molins va reconèixer no tan sols 
que la incineradora pot anar a pa
rar a qualsevol altre indret que no 
sigui El Pla de Santa Maria, sinó 
que també va admetre implícita

ment que la decisió de paralitzar el 
projecte respon més a criteris polí
tics que no pas tècnics: la Junta de 
Residus, l'organisme de la Genera
litat autor del Pla, no decidirà la 
ubicació futura de la incineradora, 
sinó que això correspondrà directa
ment al Consell Executiu. 

Aquesta postura del Govern de 
la Generalitat, a més de posar en 
evidència el director general del 
Medi Ambient, Jacint Mateu, au
tèntic encaixador de totes les críti
ques contra el Pla, ha causat tam
bé malestar a la Junta de Residus. 
Dimecres, i davant una consulta de 
caràcter tècnic plantejada per 
aquest rotatiu, la portaveu habitual 
de l'organisme va negar-se a con
testar i va assegurar textualment 
que estava «farta de polèmica i no 
volia mantenir més contactes amb 
els mitjans de comunicació». La 
funcionària va recomanar que la 
consulta fos formulada directament 
a la conselleria de Política Territo
rial, un suggeriment inútil tenint en 
compte la resposta del cap de 
premsa d'aquest departament: 
«Totes les qüestions tècniques han 
de ser contestades per la Junta de 
Residus». 

Secretisme 
Mentrestant, el Pla de Residus 

no tan sols ha despertat les protes-
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Ajuntament de 

SALT 
OFERTA D'OCUPACIÓ 

UNA PLAÇA D'ARXIVER MUNICIPAL 
Es convoca concurs de mèrits per a la provisió, mitjançant contractació, pel 
període de sis mesos, de la plaça vacant d'aixiver municipal, compresa en el 
quadre de llocs de treball en règim laboral, classificada en el Grup A, i nivell 
de destinació 24. 
Tttnlació: Llicenciat en Filosofia i Lletres (Divisió Geografia i història).-
Presentadó d'instàncies: Fins al dia 10 de febrer d'enguany podran pre
sentar-se instàncies, al Registre General de l'Ajuntament de Salt, plaça Lluís 
Companys, I. SALT. 
Per a més informació: Dirigitt-vo« al N^ociat de Contractació de 
personal, al mateix Ajuntament. 

Fundació per la Pau 

La teva opinió compta. 
Fes-ia pública. 

Truca'ns, perquè junts podem fer molta feina. 

Pau Claris, 72, 3er. 2.° B 08010 Barcelona Tel. (93) 302 51 29 

EL CELLER D'EN 
CABALLÉ 

Us fa saber que a partir del 31 
de gener tanquem el negoci, i 
esperem tornar-vos a veure en 
el nou hostal que properament 
obrirem a Canet d'Adri. 

DIRECTOR ADMINISTRATIU 
Persona joVe, 40 anys, casat, bones re
ferències, s'ofereix per dirigir í/o orga
nitzar Í*administració i^estió d'empresa 
o institució. Zona Gironès o Baix Em
pordà. Extens coneixement de compta
bilitat i balanços, idiomes, marketing, 
diplomat comerç exterior, bon organit
zador. 

Interessats, truqueu al 
tel. 30 53 57 
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