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El president de la Generalitat respon a les objeccions contra el pla de residus de Catalunya 

6 6 1 7 El refús a enterrar residus no 
està en la línia de progrés'' 

"Tothom usa productes que deixen restes" 
Redacció 

BARCELONA — Un dels aspectes 
analirzats pel president Pujol és el te-
mor que s'ha difós solpre el futur agrí-
cola i industrial de les contrades pròxi-
mes als abocadors. Addueix declara-
cions d'industrials qualificats per des-
mentir-ho. 

—Els viticultors de terrenys a prop 
de futurs abocadors temen que els fa-
bricants de cava no els voldran com-
prar raïm. 

—Això és mentida, jo mateix he 
parlat amb en Manuel Raventós, pre-
sident de Codorniu, i amb en Josep 
Ferrer, que ho és de Freixenet, i m'ho 
han desmentit categòricament. És 
més, m'han autoritzat a dir pública-
ment que ells m'ho han dit. Podeu tru-
car-los directament si voleu. 

—Un altre argument és que qui no 
produeix residus no té per què tenir-
los a casa. 

—Miri, els abocadors no es poden 
col.locar a qualsevol lloc, sinó que re-
quereixen uns condicionants tècnics 
(geològics, hidrològics i morfològics). 
Precisament perquè el seu impacte so-
bre el territori sigui mínim, aquests 
condicionants es troben en uns llocs i 
no en altres. I no sempre es troben en 
el lloc on es produeix el residu. 

Castellbisbal, entre nuclis industrials 

A més, aquesta crítica podria ser vàli-
da per a Forés, però no per a Castell-
bisbal, que és a la confluència, ni més 
ni menys, del Baix Llobregat i el Va-
llès Occidental i a 20 quilòmetres de 
Barcelona. I tampoc no seria vàlid per 
a l'Anoia, que precisament té indús-
tries molt contaminants. 

Però és que, a més, el principi que 
cada comarca guardi el que és seu, uti-
litzi eLque és seu, és molt perillós. So-
bretot seria molt perillós per a les co-
marques pitjor dotades. De fet tots 
utilitzem els productes que en ser fa-
bricats produeixen residus. 

—¿En tot l'enrenou dels aboca-
dors, qui és el que-ha faltat, diàleg o 
informació? 

—Jo crec que més que diàleg, el 
que ha faltat ha estat informació (i ha 
sobrat desinformació, és a dir, tot això 
que li deia del càncer, del vi de Freixe-
net i Codorniu, etcètera). Perquè, no 
ens enganyem, ¿creieu de veritat que 
si en lloc d'informar amb 15 dies d'an-
ticipació ho haguéssim fet amb sis me-

sos no hi hauria hagut reaccions? 
En realitat, el diàleg havia de co-

mençar ara, én el període entre la de-
signació provisional i la definitiva, que 
s'ha de fer una vegada realitzats els es-
tudis d'impacte ecològic i ambiental. 
Però hi ha més coses: en el cas de Ru-
bió, se sap des de fa tres anys i se n'ha 
parlat repetides vegades amb els alcal-
des i el Consell Comarcal. No obstant, 
també hi ha hagut protestes. 

Per altra banda, insisteixo en això: 
la Generalitat ha dit i ha repetit fins a 
la sacietat que les localitzacions no se-
rien definitives fins després de fer els 
estudis d'impacte ambiental i d'impac-
te sòcio-econòmic; i que, en.aquests 
estudis, hi participarien els municipis i 
el Consell Comarcal. 

—De fet, els aldarulls ja han escla-
tat. ¿Creu que a hores d'ara això es 
pot subsanar? 

—Tard o d'hora se subsanará, a no 
ser que renunciem a ser un país al dia. 
El rebuig als abocadors, les incinera-
dores i les plantes de tractament no 
està en la línia del progrés ni de l'inte-
rès general, sinó tot al contrari. Ni és 
en la Unía de la defensa de l'ecologia i 

• del medí ambient. Una altra cosa és 
que fins i tot el que és en la línia del 
progrés i de l'interès general s'ha de 
fer sense menyscabament de ningú. És 
això el que ara s'ha .de discutir, en el 
Parlament i fora d'ell. 

Ño té sentit que es rebutgi el que és 
norma a Alemanya o a França;, és a 
dir, en els països que són el nostre mo-
del i amb els quals hem de competir. 
Evidentment que hem de fer-ho tan bé 
i amb tantes garanties com ells ho fan. 
Per cert, que ells també van tenir pro-
blemes similars, però els van tenir fa 
20. anys. L'experiència ha de servir-
nos precisament ara per no tenir 
aquests problemes, utilitzant les tecno-
logies que avui s'utilitzen per evitar-
los. 

—S'ha dit que amb aquest conflic-
te han aflorat temors i frustracions 
profundes de la Catalunya rural 

—A Catalunya hi ha un progrés 
general, en què participen totes les co-
marques. Totes, absolutament totes. 
Però és cert que les de caràcter indus-
trial i turístic ara progressen més, al-
gunes fins i tot espectacularment. I 
després hi ha l'esclat de Barcelona i 
dels Jocs Olímpics, que enlluerna. 
Això crea aprensió, por de ser obli-
dats, en certs indrets de Catalunya. 

Però les dades demostren que no hi ha 
tal oblit. Per exemple, la Generalitat 
ha creat o ajudat ^ crear 48 polígons 
industrials en la Catalunya no .indus-
trial, en aplicació de la seva política 
d'induslrialització difusa: És un exem-
ple entre tants. 

—¿I per quina raó es fa aquesta po-
lítica d'industrialització difusa? 

—Simplement perquè és difícil que 
sense un cert grau de desplegament in-
dustrial 0 turístic, i sols amb la seva 
activitat agrícola, una comarca pugui 
mantenir el ritme del creixement gene-
ral. Que pugui, per tant, evitar de que-
dar-se enrere i de tenir la sensació de 
frustració. 

L'Alt Penedès, per exemple, té una 
agricultura de les més riques de Cata-
lunya, però aquesta riquesa en part li 
ve donada per la industrialització que 
han fet del vi, sobretot a través del 
cava. 

La incidència dels Jocs Olímpics 
X 

—Ha parlat de l'esclat de Barcelona i 
dels Jocs Olímpics. ¿Li sembla que al 
final els Jocs perjudicaran la resta de 
Catalunya? 

—No. Els Jocs Olímpics beneficia-
. ran el conjunt de Catalunya. En pri-

mer lloc, directament, perquè amb 
motiu dels Jocs es van fent obres im-
portants a Banyoles, la Seu d'Urgell, 
Vic, Terrassa, etcètera. I després, per-
què potenciaran el creixement i la po-
sada al dia de tot el país. A més, la Ge-
neralitat va prometre en el seu dia —i 
ho està complint— que el Jocs Olím-
pics no discriminarien en res la inver-
sió en altres capítols (en ensenyament, 
agricultura, presons, centres d'investi-
gació, parcs- de bombers, hospitals) ni 
en la resta del país no afectat directa-
ment pels Jocs. El pressupost del 1990 
n'és una clara demostració. 

^Per cert, un pressupost que ha 
rebut crítiques per ser massa expan-
siu... 

—Sí, però la Generalitat té ara tres 
objectius a cap dels quals no pot re-
nunciar: els Jocs Olímpics; el desplega-
ment general del país, des de les noves 
universitats a les carreteres i els ter-
renys industrials; i que aquesta acció 
es porti a terme en tot el territori. 

Hem d'evitar que un creixement 
desequilibrat, o simplement mal com-
près, creï frustració i produeixi una 
ruptura a la societat. 

XAVIER RUIZ 

Abocador de residus a la Garrotxa 

"La gent s'ha tomat poc solidària" 
• "A Catalunya, i en general a tot 
Europa, la societat s'ha tornat hiper-
sensible, molt irritable, molt exigent 
i poc solidària. D'un temps ençà, el 
meu discurs polític fa referència 
constant a tot això. Per exemple, 
vag dedicar a aquest tema, íntegra-
ment, el discurs escrit que vaig llegir 
el dia 13 de febrer amb motiu de la 
concessió de les creus de sant Jordi. 

"Potser la coincidència, durant 
aquestes últimes setmanes, d'aques-
ta crítica al que entenc que és un er-
ror de la nostra moral coLlectiva i el 
tema dels residus pot haver donat la 
sensació que els relaciono. No és 
així per dues raons: perquè on hi ha 
més falta de solidaritat és en les zo-
nes més riques del país, i perquè la 
instaLlació d'antiresidus de veritat 
que no té cap inconvenient i no re-
quereix cap apeLladó especial a la 
solidaritat. No correspon barrejar el 
tema de la solidaritat en aquest 
tema, sinó el de la racionalitat i el del 
desplegament equilibrat de tot el ter-
ritori català. 

"Crec que oferir compensacions 
no és el camí. El que cada comarca 
ha de reclamar és un tracte equita-
tiu, que no té res a veure amb el 
tema dels residus. La de l'Anoia, 
per exemple, és lògic que plantegi 
el tema de la carretera amb Vila-
franca, 0 la de Jorba a Ponts, en la 
qual està treballant la Generalitat. 
O la Conca; és lògic que reclami 
una acció especial d'industrialitza-
ció 0 de suport als caves que ella 
mateixa comença a elaborar, o l'ac-
celeració de la construcció de la 
carretera de Vilaverd. Però això, al 
marge del tema dels residus, s'ha 
de tractar amb naturalitat perquè 
no té el caràcter problemàtic que se 
li va donar. Ja sé que ara això és di-

fícil de comprendre per l'excitació 
imperant, però és així. 

"L'excitació està justificada en 
el sentit que moltes persones de 
bona fe creuen realment que una in-
cineradora 0 un abocador són una 
catàstrofe. Això s'ha de respectar i 
comprendre, i s'ha d'assumir la res-
ponsabilitat de no haver explicat 
potser les coses prou bé. Però ob-
jectivament no és justificada. En 
absolut. 

"Aquest estiu a Tona va haver 
també molta tensió per una incinera-
dora. Ara que funciona ja és clar que 
no hi havia motiu per a això. Es va 
fer una campanya contra la portada 
d'aigua de l'Ebre a Tarragona dient 
que era radioactiva. Les anàlisis són 
concloents: no ho és. A més, hi ha 
gent a Tarragona que no begui 
aquesta aigua per por de la radioac-
tivitat? No. A Castellolí funciona des 
de fa tres aiiys un abocador industri-
al. Algú, a Igualada o a Castellolí 
mateix, se'n recorda, nota alguna 
cosa estranya? No. Els metges han 
detectat alguna anomalia. No. L'ai-
gua que es beu a la zona està en ma-
les condicions? No. Hi ha una mena 
de protesta que es basa en una barre-
ja de desinformació i de sentimenta-
lisme, amb algun component també 
de manipulació. Després, al cap del 
temps, els mateixos que van protes-
tar se sorprenen d'haver-ho fet i 
d'haver-ho fet de la manera que ho 
van fer. 

Quan es va fer el ferrocarril Barce-
lona-Mataró, que va ser el primer que 
és va construir a Espanya, la gent del 
Maresme no el volia perquè deia que 
el tren espantaria els cavalls. Avui 
això fa somriure, però en el seu mo-
ment constituí una dificultat per a la 
construcció del tren." 

Ensenyament 
- Administratius 

ALESCO, Aragó, 219 (Balmes). Tel. 
254 45 57 i 254 02 49. Curset ingrés 
o promoció a: Bancs, Caixes d'Estal-
vis, Oficines, especial Caixa de Cata-
lunya, Comptabilitat, Càlcul, Mecano-
grafia. Test Psicotècnic. També clas-
ses particulars i de recuperació, fins i 
tot dissabtes. Informi's. 

Informàtica 

CEPI BASE INFORMÀTICA. Matrícu-
la oberta. Tel. 254 73 05. MS/DOS. 
BASIC. COBOL. TURBO PASCAL. 
TURBO ' C DBASE III plus. DBASE 
IV. SYMPHONY. LOTUS. Trac t . 
textos, etc. Horari de 10 a 22 h. 
Dissabtes, de 9 a 14 h, a convenir. 
Classes individuals. Gran Via, 576, 
cant. Muntaner (Met. Universitat-
Urgell). Tel. 254 73 06. 

Idiomes 
HYDE PARK. The English School. 
Cursos d'estiu I tot l'any a Anglaterra. 
En família à partir de 150 lliures per 
setmana. 
Internats d'èlit a partir de 250 lliures 
per setmana. 
Estades econòmiques a Los Angeles. 
Recuperació dè BUP i COU a les tar-
des-o vespres. 
Concertar entrevista: 
Cep. Rbla. Catalunya, 117. 
tel . 217 35 87 ó 
Acadèmia Prat. Llúria, 95. 
Tel. 487 09 38. 

Majors de 25 anys 
PRECLAROR. Preparació metòdica i 
eficaç. Cursos de matí, tarda o nit, dis-
sabtes o correspondència. Preus asse-
quibles. Totes les Facultats i Escoles. 
Líder en nombre d'aprovats comprova-
bles. Rosselló, 235 (entre Balmes i 
Rbla. Catalunya). Tel. 238 01 72." 

Per a anuncis en aquesta secció 301 72 66 

I V I 
J 

AVIS 

RECEPCIÓ A LA P O B L A DE S E G U R 
El 13 de març entrarà en funcionarñent el nou reemissor situat a S. 
Joan de Vinyafrescal r s'apagarà l'actual situat a Orcau. 
El canal d'emissió serà igualment el CANAL 24. 
Això, que suposa una millora tècnica en la recepció i també l'ampliació 
de la cobertura de les poblacions de CANALS, ARAMUNT i PESSONA-
DA, obliga a un reajust de les antenes i instal·lacions de recepció d'usua-
ris de la Pobla de Segur, que cal que es posin en contacte amb un instal-
lador antenista. 

Mentre no s'efectuï aquest reajust, la recepció pot presentar algunes de-
ficiències i defectes de qualitat. -
Preguem que disculpin les molèsties en el ben entès que aquest canvi 
redundarà a la llarga en benefici dels usuaris. 
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