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tes dels municipis afectats, sinó que 
també s'ha guanyat les crítiques del 
PSC, FF, ERC, IC, Federació de 
Municipis de Catalunya, Unió de 
Pagesos i Greenpeaçe, per esmen
tar només les més significatives. En 
general tots aquests grups coinci
deixen que la Generalitat ha actuat 
amb secretisme, volent imposar als 
ajuntaments unes instal·lacions sen
se haver obert abans un període de 
negociació. De fet, la tramitació 
immediata del Pla no deixa gaire 
Hoc als dubtes: durant dos mesos 
serà sotmès a informació pública i, 
finalitzat aquest termini, els ajunta
ments hauran de concedir la llicèn
cia d'instal·lació; si es neguen a fer-
ho, el Consell Executiu de la Gene
ralitat' estarà, sis mesos més tard, 
facultat legalment per concedir di
rectament la llicència. 

Unió de Pagesos és una de les 
organitzacions que s'han mostrat 
més crítiques amb el Pla: «Volen 
llençar a les comarques més desfa
vorides les escombraries que so
bren a les zones industrialitzades, la 
qual cosa posa de manifest la man
ca d'una veritable ordenació del 
territori». 

Fàtima Lorenzo, portaveu de 
Greenpeaçe, creu que hi ha en el 
Pla un error d'origen: «La Genera
litat parteix de la base que és im
possible reduir la producció de re
sidus industrials i ha optat per fer 
una gran inversió per tractar-los, 
construint unes installacions què 
sens dubte tindran una repercussió 
molt forta en el medi ambient. La 
Junta d'Andalusia ho ha fet a la in
versa, i concretament a Huelva ha 
dedicat tots els seus esforços a obU-
gar les indússtries a modificar els 
processos productius i a canviar els 
productes per reduir el nombre de 
residus. El que es vol fer a Catalu
nya ho només s'haurà de pagar en 
diners, sinó també en salut». 

El conseller Molins manté la tesi 
que les tarifes que hauran de pagar 
les empreses per dipositar els seus 
residus als abocadors (4.000 pesse
tes per lona) o per sotmetre'ls a 
tractament fisico-químic (entre 
30.000 i 40.000 pessetes per tona) 
seran prou coercitives perquè els 
industrials optin~per utilitzar tecno
logies més netes. 

Residus gironins 

El Pla considera que un quinze 
per cent dels 3,6 milions de tones 
de residus que cada any produeixen 
les indústries catalanes té el seu ori
gen a la zona formada per les co
marques de Girona i les nord-o-
rièntals de Barcelona. Per això s'ha 
optat per instal·lar en el polígon de 
Sant Feliu dè Buixalleu una planta 
de tractament que comportarà una 
inversió de 600 milions de pessetes 
i que îcoUirà els residus industrials 
no tan sols de la conca de la Tor
dera, sinó també de la resta de les 
coinarques de Girona, l'Alt Mares
me i l'àrea de Granollers. Én total 
es preveu que hi vagin a parar cada 
any unes 60.000 tones de residus, 
els quals, una vegada inertitzats 
mitjançant procediments físics i 
químics, hauran de ser dipositats a 
l'abocador especial que correspon 
a aquesta zona. 

Tdt i que els tècnics de la Gene
ralitat asseguren que la instal·lació 
de Sant Feliu funcionarà seguint les 
normes estrictes de la CE i no pro
duirà cap tipus de contaminació 
ambiental, l'exemple de l'única 
planta d'aquest tipus existent fins 
ara a Catalunya, situada al munici
pi de Constantí, al Tarragonès, no 
és gaire optimista. Segons l'alcalde 
d'aquesta població, el socialista Jo
sep M. Maceira, la planta, propie
tat d'una empresa privada, va co
mençar a funcionar fa uns deu anys 
i des d'aleshores ha provocat un 
bon nombre de problemes de con
taminació. «Si totes les plantes de 
tractament han de ser com aques
ta, no resoldran gaire res», diu Ma
ceira. 

En una parcel·la encara 
indeterminada de la zona industrial 

de Sant Feliu de Buixalleu serà 
instal·lada la planta de tractament 

de residus. 

Per la seva banda, Manel Ferrer, 
únic regidor del PSC a l'Ajunta
ment de Sant Feliu i membre de la 
comissió d'afectats pel Pla de Resi
dus, creu que la planta serà total
ment negativa per a la zona de la 
Tordera. «Hi haurà contaminació, 
circularan camions carregats amb 
deixalles perilloses i el polígon de 
Sant Feliu atràurà les indústries 
que produeixen un més alt nivell de 
residus. En poc temps; la zona in
dustrial pot convertir-se en el fe
mer d'Europa». 

La triple oferta de la SER 
per aquesta tarda 

Tota la Informada I resultats 
de 1i I 2i Divisió en directe des 
de tots els camps on es juga. 

1485 OM 

El Figueres I el Palamós en directe 
des dels respectius camps. Tots els 
resultats de la jornada quan es 
produeixen. Tota la Informació dels 
equips de les comarques de Girona. 
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PRINCIPALS 
RÀDIO GIRONA 
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SI no II agrada l'esport... 
SI II agrada la música... 
LI oferim els millors èxits del moment 
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