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El Consell Executiu de la Generalitat demana més informació a la Junta de Residus 

El pla de residus s'aprova sense la 
incineradora del Pla de Santa Maria 

Es farà un estudi d'impacte sòcio-econòmic per a cada projecte 
Vicenç Relats 

BARCELONA — El Consell Execu-
tiu de la Generalitat va aprovar ahir el 
pla director per a la gestió dels residus 
industrials de Catalunya amb l'excep-
ció de la incineradora prevista al Pla 
de Santa Maria (Alt Camp), per a la 
qual el govern català demanarà infor-
mació suplementària a la Junta de Re-
sidus, sense que s'hagi fixat un termini 
límit per prendre una decisió. 

I^s altres instal·lacions que contem-
pla el pla (4 abocadors i 2 plantes de 
tractament fisico-quimic) es construi-
ran sense modificacions, tot i que l'a-
cord d'ahir preveu que per a cada un 
dels projectes es farà un estudi de l'im-
pacte sòcio-econòmic que pot compor-
tar a la zona "amb la proposta d'adop-
tar mesures adients per fer-li front". 
Amb tot, el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, Joaquim Mo-
lins, va dir que "no hi ha previstes 
compensacions ecoñomiques". 

Molins va explicar que els motius 
que han fet que es demani més infor-
mació sobre la instal·lació prevista al 
Pla de Santa Maria són sobre el procés 
tècnic de la incineració, la tecnologia 
que s'aplicaria i l'impacte que suposa-
ria per a la zona afectada. Segons el 
conseller, els condicionaments geo-
morfológics i d'aqüífers fan que "en 
un 90 0 95% del territori no es puguin 
construir abocadors", mentre que 
aquest no és el cas de les incineradores 
i de les plantes de tractament físico-
químic que, segons Molins, no necessi-
ten gaires més condicions que una cli-
matologia adequada. 

La reconsideració sobre la incinera-, 
dora del Pla de Santa Maria correspon 
a una decisió del govern català, ja que 
el pla aprovat dilluns per la Junta de 
Residus la incloïa. Dilluns la reunió 
del Consell Executiu es va acabar sen-
se haver aprovat el pla definitivament 
i ahir va caldre reprendre la reunió per 
tractar el tema. 

El pla elaborat per la Junta de Resi-
dus considera que a Catalunya s'origi-
nen 3,6 milions de tones de deixalles 
industrials cada any, de les quals s'esti-
ma, segons la classificació de la llei ca-
talana sobre residus, que 1 milió són 
inerts, 1 milió assimilables urbans, i 
1*6 corresponen a la categoria d'espe-
cials. Es considera que la distribució 
percentual de residus es concentra es-
pecialment en tres zones: un 65% cor-
respon a la zona centre (als voltants de 
Barcelona); un 20% a la zona sud (co-
marques de Tarragona); i un 15% a la 
zona nord (comarques de Girona). 

A partir d'aquesta delimitació, el 
pla aprovat ahir estableix que a la 
zona centre s'instal.lin dos aboca-
dors, un a Castellbisbal (Vallès Occi-
dental) i un a Rubió (Anoia). A Mar-
torell (Baix Llobregat) es reconverti-
rà en una planta de tractament físi-
co-qúimic la factoria ja existent de 
l'empresa LUDESA, de reciclatge 
d'olis industrials. 

A la zona sud, es construirà un abo-
cador al poble de Forès (Conca de 
Barberà), ja que la localitat de Cons-
tantí (Baix Camp) ja disposa d'una 
planta físico-qímica. Finahnent, a la 
zona nord es construirà una planta de 
tractament físico-químic a Sant Feliu 
de Boixalleu (la Selva), i encara queda 
per decidir el destí d'un abocador que 
correspon a la Conca de la Tordera. 
Molins va dir que s'estan fent els estu-
dis pertinents per decidir la ubicació i 
va confirmar que el poble de Maçanes 
havia estat un dels analitzats per la 
Junta de Residus. 

El conseller va insistir en el fet que 
els criteris que s'han seguit per ubicar 
les instal·lacions "no són capriciosos", 
sinó que estan determinats per les con-
dicions geològiques i comunicatives 

Mi·ins dl' 2.500 Ktius aiiv 

Menys de 50.000 tones/any 

Més de 50.000 tones/any 

Més de 100.000 tones/any 

El conseller Molins va presentar els acords del Consell Exècutiu aliir al matí. 
A sota, mapa de la producció de residus industrials a Catalunya 

del territori i per la proximitat als llocs 
de producció de residus. El titular de 
Política Territorial i Obres Públiques 
va dir que el pla "és inevitable per re-
duir el problema existent dels residus", 
en un país com Catalunya "en què en-
tre el 65 i el 70% de la producció és 
industrial". 

Molins va explicar que amb l'apro-
vació del pla es començaran a tramitar 
els expedients de les diverses installa-
cions i que s'enviaran a cada municipi. 
Posteriorment, hi haurà un termiïii 
d'exposició pública de dos mesos. Fi-
nalment, en un màxim de sis mesos, 
els Ajuntaments hauran de concedir 
la llicència d'obres. En cas de no do-
nar-la, la Junta de Residus demanarà 
al Consell Executiu que . subrogui als 
Ajuntaments afectats la facultat de 
concedir la llicència, i la decisió de la 
Generalitat serà inapel·lable. 

El cost del pla de residus, valorat en 
11,800 milions de pessetes, anirà a 
càrrec dels pressupostos de la Genera-
litat i comptarà amb subvencions del 
MOPU. El cost que tindran les empre-

ses per llençar els seus residus en abo-
cadors serà de 4.000 pessetes per tona 
i de 30 a 40.000 per als que hagin d'a-
nar a plantes de tractament físico-quí-
mic. Segons el conseller, el pagament 
d'aquestes quantitats farà que les em-
preses "s'esperonin a usar teconologies 
netes, que comportin el mínim de resi-
dus". 

El acords del Consell Executiu tam-
bé comporten l'impuls de diversos pro-
grames de tractament de residus. Un 
d'aquests és el destinat a l'estímul a ac-
cions preventives en origen, dotat 
amb 500 milions de pessetes per al pri-
mer any. Aquest capítol es destinarà 
especialment a incentivar l'ús de tec-
nologies netes. Altres programes seran 
els de promoció d'equipaments per al 
tractament en el lloc d'origen dels resi-
dus (amb una inversió de 600 milions); 
el desenvolupament tecnològic i asses-
sorament d'empreseses (amb 50 mi-
lions anuals); el tractament i elimina-
ció d'olis industrials (amb 100 milions) 
i la restauració d'àrees contaminades 
(amb 500 milions de pessetes). 

PerFalcalde 
Ferré, la mesura 
"és intel·ligent" 

• L'alcalde del Pla de Santa Ma-
ria, l'independent Ma^ Ferré, va 
manifestar que la decisió de la Ge-
neralitat d'excloure del pla de resi-
dus industrials la incineradora pre-
vista a la seva localitat era "molt 
positiva". Va dir que "encara que 
la decisió del govern no sigui ferma 
és intel·ligent, perquè rectificar és 
de savis". Així mateix, es va mos-
trar convençut que finalment la in-
cineradora no es construirà al seu 
terme municipal. 

Ferré va dir que la Generalitat 
havia canviat de posició, perquè 
"no és compatible" ínstaLlar al 
mateix poble una incineradora i el 
parc Identirama, on es mostrarà la 
història i la cultura catalana. L'al-
calde del Pla de Santa Maria va dir 
que el seu Ajuntament continuarà 
donant suport als municipis afec-
tats pel pla de residus industrials, 
"perquè encara que s'ha resolt el 
nostre problema continua en altres 
pobles". 

D'altra banda, el diputat d'IC 
Víctor Gimeno va demanar ahir la 
compareixença del conseller Mo-
lins al Parlament per explicar els 
criteris seguits en l'elaboració del 
pla de residus. Gimeno va dir que 
"actuacions imposades pel govern 
de la Generalitat, com l'abocador 
comarcal de Besalú, no estan do-
nant bons resultats per considerar-
los models a impulsar". També 
ERC va presentar ahir una inter-
pel.lació parlamentària sobre la 
política del govern en matèria d'a-
bocadors. El secretari adjunt d'e-
cologia d'ERC, Jordi Portabella, 
va manifestar que el pla de residus 
"és prou important perquè s'iniciï 
un debat públic". El portaveu del 
PP a la Diputació de Barcelona, 
Antonio Albesa, va escriure ahir 
al president Pujol demanant ex-
plicacions de quines eren les 
raons concretes que han seguit 
per ubicar els abocadors indus-
trials. • (C.S. Bellmunt) 

En la mateixa sentència 

L'Audiència de 
les Ees condemna 

una noia per 
avortament i en 
demana Pindult 

Josep Pons, corresponsal 
CIUTAT DE MALLORCA - L'Au-
diència de les Illes ha acordat dirigir-se 
al govern central proposant l'indult to-
tal per a Maria del Mar Campo, enca-
ra que ha estat condemnada a sis me-
sos de presó menor pel delicte d'avor-
tament. 

El judici s'ha celebrat a Ciutat de 
Mallorca després de vuit anys d'ajor-
naments. L'acusada avui és mare de 
família i la seva conducta és totalment 
correcta, segons ha tingut en compte 
el tribunal. 

La proposta d'indult, que ha acor-
dat l'Audiència de les Balears, no és 
per les mateixes raons que el fiscal del 
cas, Ladislau Roig, va proposar en el 
transcurs del judici, la despenalització 
total de l'avortament, qüestió en la 
qual no ha entrat el tribunal. 

El fiscal Roig va proposar a l'Au-
diència balear que s'adrecés al govern 
central per reclamar la despenalització 
total de l'avortament. Aquesta petició 
va ser formulada pel fiscal en el trans-
curs del judici contra la jove Maria del 
Mar Campo, que va interrompre el 
seu embaràs a Ciutat de Mallorca, el 
novembre del 1981, quan tenià 18 
anys i treballava de minyona. La peti-
ció del fiscal Roig no ha estat accepta-
da, perquè el tribunal ha entès que sig-
nificava propugnar una llei despenalit-
zadora de l'avortament, però en canvi 
l'Audiència ha decidit sol·licitar l'in-
dult en aquest cas concret. 

Les raons per les quals el tribunal 
de les Balears ha dirigit aquesta petició 
al govern central són que l'acusada, en 
produir-se els fets, tan sols tenia 18 
anys, no té antecedents penals i el ju-
dici ha trigat més de vuit anys a cele-
brar-se, fet que conculca el dret de l'a-
cusada a un judici sense dilacions. 

El fiscal Ladislau Roig pertany a la 
Unió Progressista de Fiscals, i aquesta 
ha estat la primera vegada que un re-
presentant del ministeri públic ha sol-
licitat en un judici que les interrup-
cions voluntàries de l'embaràs no si-
guin castigades. Això no obstant, el 
fiscal Roig va mantenir la petició de 
sis mesos i un dia de presó per a la 
jove processada, "perquè vivim en un 
Estat social i de dret i les lleis s'han de 
complir", va dir Ladislau Roig, que va 
afegir: "Precisament perquè vivim en 
un Estat democràtic i de dret, conside-
ro que l'avortament no ha d'estar pe-
nalitzat en cap cas." 

Declaren culpable 
el noi que va 

paralitzar sis mil 
ordinadors el 88 

Redacció 
NOVA YORK - Robert Tappan 
Morris, un jove estudiant de la Uni-
versitat de Corneli, a Syracuse, ha es-
tat considerat culpable de la paralitza-
ció, l'any 1988, de sis mil ordinadors 
per mitjà de l'introducció d'un cuc in-
formàtic a la xarxa Internet. Aquesta 
xarxa uneix computadores de la 
NASA i centres d'investigació militar 
i, malgrat que l'incident no va esbor-
rar el material de les unitats, els danys 
es van xifrar entre milers i milions de 
dòlars. 
' El fiscal ha acusat l'estudiant de vo-
ler introduir-se als programes del go-
vern sense ser detectat. Es dóna el cas 
que Robert Tappan Morris és fill del 
director científic de la secció de segu-
retat de les computadores de l'Agència 
de Seguretat Nacional del país. 
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