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El pla de residus elaborat per 
la Generalitat de Catalunya 
ha causat polèmica en les po-

blacions on s'han, d'instal·lar- els • 
abocadors i les plantes de tracta-
ment de residus orgànics i indus-
trials. Els seus habitants s'han opo-
sat fermament al fet que el projecte ̂  
es porti a la pràctica. 

Davant d'aquest conflicte, la PI-
MEC (Petita i Mitjana Empre_sa de -
Catalunya) ha pres posició a favor del 
govern de la Generalitat. Per als sec-
tors industrials és convenient i im-
prescindibfc que existeixi una regla-
mentació sobre l'abocament de resi-
dus,.amb unes instal·lacions estables, 
ja que fins al moment és un problema 
greu per al sector, ja que no hi ha 
una ordenació que controli, i canalitzi 
l'eliminació dels productes tòxics que 
generen algunès enipfesés. 

Problema ineludible 

La PIMEC considera, que una'àc-, 
tuació com la que ha pres el.govern 
autònom,, ja fa. anys que 's'hauria 
hagut de portar a terme, ja que si . 
hagués estat així, alguns problemes 
—com el dels abocador^: ILlègals— .• 
ja estarien resolts. 

Els empresaris catalans creuen . 
que el pla de residus s'adapta a les 
actuals necessitats de la indústria 
del país; tot i que pensen que aquest _ 
s'haurà de modificar,'ampliant-lo, a 
l'any 2000. Aquest fet és gairebé in-
eludible si es té en compte el ritme 
de creixement que ha experimentat 
la indústria del Principat fins al 
1989 i preveient una major implan-
tació industrial a Catalunya. , -

A més, una xarxa estable d'elimi-
nació de residus podrà afavorir em-
preses europees, que situades en al-
tres punts del món, considerin inte- . 
ressant d'ubicar-se al territori cata-
là, amb els avantatges que això 
comportaria per a l'economia del ^ 
país. 
. Que aquestes empreses intentin 
despendre's de productes tòxics no 
autoritzats en els seus països d'ori-
gen, és una qüestió impensable per-
què la junta de residus de la Gene-

Ea PIMEC dóna suport al pla de residus i 
demana poder participar en la junta 
ralitat controlarà rigorosament les 
substàncies que arribin als aboca-
dors i a les plantes. No es podrà 
abocar el que els industrials yul-

, guin, sinó el que determini el pla de 
residus, recorda la PIMEC. 

Tot i que la PIMEC ha acceptat 
íntegrament el pla projectat per la 
Generalitat, encara que no l'han 
pogut estudiar detalladament, volen 
—i és una petició formulada fa 
temps al govern autònom—, parti-
cipar amb una representació en la 
junta de residus, al·legant que po-
den, ser uns membres consultius ne-
cessaris perquè coneixen de prop el 
tema. 

La col·laboració dels industrials 
amb la Generalitat es concretaria en 
una actuació conjunta per a la su-
pressió dels residus, en el seu pre-

Nova visió de h formació 

Per diverses entitats: 
Projecte Barcelona 2000, 
EUROPMI i la mateixa 

CE s'està insistint en la necessitat 
que la formació del nostre país 
s'adeqüi a la realitat de les noves 
necessitats socials, i en especial 
dins del món canviant de les 
tecnologies, a la necessària 

formació permanent. L'exemple 
clàssic és el titulat, els 
coneixements del qual estan 
totalment obsolets abans dels deu 
anys d'exercici de la professió. Una 
de les solucions defensades per 
Pere D,uran i Parell en diverses 
ocasions seria convertir les - ' 
carreres en blocs deformació que 
caldria anar assolint al llarg de la 
professió. 

PIMEC afronta la tasca 
d'ajudar l'empresari, el directiu i el 
treballador com un paquet 
permanent d'actualització de 
coneixements. "" 

En un país en què la titulitis i 
el prestigi són omnipresents, cal 
recordar que l'autèntica realitat 

de la capacitat passa més pels no-
titulats i pels pencaires o tots 
aquells qui a partir de l'esforç 
personal han anat assolint la 
capacitat professional. 

Sense arribar a la \)0\xt?iàe. que 
les guerres les guanyen els soldats 
mcilgrat els generals, sí que cal 
pensar que les guanyen els soldats 
professionals que en definitiva són 
soldats amb formació permanent. Es 
el mateix cas de l'empresa: la 
batalla la guanya l'equip i l'home, 
sigui titulat o no. 

Per això és essencial el 
perfeccionament permanent de 
l'empresari i de la seva gent, 
sobretot dins del món de la petita i 
mitjana empresa. La gran 
empresa, contràriament, no ho 
necessita perquè eh seus executius 
o bé ho fan o els canvien i punt. 
, Per això PIMEC ha plantejat 
l'acció formativa com una pràctica, 
progressiva en el temps, en la -
recerca de la formació: Search òf the 
excellence. 

La formació és sempre 

tractament i en la facilitació d'infor-
mació puntual sobre la producció de 
substàncies tòxiques per tal que la 
junta tingués coneixement, en cada 
moment, de les necessitats de les 
empreses en matèria d'eliminació 
de residus. 

Presència 

La PIMEC reclama una presència 
de l'empresariat català en la junta 
de residus de la mateixa forma que 
la tenen en la junta de sanejament. 
El govern de Catalunya ha promès 
estudiar el tema, reconeixent que 
tenen el dret- a opinar sobre aquesta 
qüestió. Els industrials del Principat 
creuen que aviat tindran notícies so-
bre el tema i que serà una resolució 
a prendre a un curt termini, segura-

perfeccionament, fins i tot en el seu 
inici, i mai no pot ser una etapa 
tancada que ha estat la imatge 
tradicional del sistema educatiu: 
acabat el curs, acabada la matèria; 
morta la cuca, mort el veri 

Aquest error que descobreixen . 
molts titulats quan la vida els suspèn 
està desapareixent en la nova 
concepció de la formació com a tasca 
permanent. 

PIMEC, amb la Fundació . 
Cultural, busca aquest plantejament 
globalitzat des de la formació 
professional sectorial, ocupaciorml o 
no, fins a la plena capacitat 
diretiva per mitjà del reciclatge, els 
seminaris, els cursos a distància, 
els tallers de comunicació i de relacions 
hurnanes, la informàtica, el comerç 
exterior, la redacció, el disseny, etc. 

A PIMEC no volem fer cursos, 
volem aplegar aquells qui, costat amb 
costat, vulguin anar endavant per 
l'únic camí que pot permetre que la 
nostra gent i la manera^atalarm 
d'entendre l'empresa com a nucli de 
creació de riquesa. 

ment, durant el transcurs d'aquest 
any. 

Seguint l'exemple del que es fa a 
Gran Bretanya, i en altres indrets del 
continent europeu, la PIMEC estaria 
interessada, conjuntament amb un 
ampli sector industrial, a prendre 
contactes amb l'Administració per 
elaborar un programa per un pretrac- . 
tament dels residus que es produei-
xen, sobretot en les indústries quími-
ques. 

Les empreses estarien disposades a 
finançar aquesta primera manipula-
ció dels residus, sempre que s'aconse-
guís una fórmula de finançament en 
la qual l'Administració autonòmica 
es comprometés a facilitar-los un ajut 
econòmic. 

La despesa que comportarà l'ús 
dels abocadors i de les plantes d'eli-

Els empresaris 
catalans 
creuen que el 
pla de 
residus s'adapta y y T 
a les * ^^ 
necessitats de la 
indústria, 
però també 
pensen que 
cal modificar-lo 
i ampliar-lo 
fins a l'any 
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minació de residus —els empresaris 
hauran de pagar per utilitzar aquest 
servei, dependent de la quantia, del 
tipus de substàncies i de la quanti-
tat— s'hauria d'incloure en el volum 
econòmic conjunt del sistema produc-
tiu de cada indústria. El sector, se- .. 
gons l'organització-empresarial, és 
conscient que solucionar el problema 
de les matèries tòxiques de forma efi-
caç és dificultós i d'un cost elevat, 
però estan disposats a assumir-ho.-

Coincidint amb les declaracions 
del president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, la PIMEC opina, en referència 
a les mobilitzacions populars en con-
tra del pla de residus, que han estat 
produïdes per una manca d'informa-
ció; i que solucionat aquest factor, 
serà factible una solidaritat ciutada- ' 
na, i el pla de residus podrà ser assu-
mit per la comunitat. 

La reacció en contra, en opinió 
d'aquest organisme empresarial, no 
es fonamenta en una oposició al fun-
cionament d'abocadors i plantes de 
tractament de residus orgànics i in-
dustrials, ^sinó en l'elecció de les ubi- , 
cacions. Es normal, en paraules d'a-
questa font, que els temes puntual-
ment conflictius sempre portin el re-
buig de les persones que se sentèn di-
rectament afectades, per aquest 
motiu és imprescindible una informa-
ció adequada. 

El retard en l'entrada en vigor dél 
pla, com a conseqüència de l'oposició 
popular i de la resta de partits amb re-
presentació parlamentària, no és ben 
vist per la PIMEC, que voldria que fos 
efectiu al més ràpid possible. I 

Agenda PIMEC 
• Actes i reunions 

En el marc .del primer Saló de l'En-
senyament, que se celebrarà fins al 
31 de març a l'antic Mercat del Born 
de Barcelona, l'Institut de Forrijació 
Empresarial de la Petita i Mitjana 
Einpresa de Catalunya (PIMEC) 
presentarà el seu conjunt d'activitats 
re lac ionades amb la fo rmac ió . 
Aquestes activitats es podran conèi-
xer amb detall entre les deu del matí 
i les vuit del vespre. 

Així, el pavelló de la PIMEC oferi-
rà als visitants una àmplia informació 
del seu programa, especialment dirigit 
tant a un perfeccionament professio-
nal del col·lectiu de gremis i associats 
a l'entitat com a la formació ocupacio-

. nal de joVes que volen accedir per pri-
mera vegada al món laboral. 

Més informació-a PIMEC. Telè-
fon: 93 318 3383, de Barcelona. 

• -Tema> Assemblea General Ordinà- ' 
ria'de-rAssociació Catalana d'Empre-
sàries i Executives. 

Dia: 5 d'abril de 1990., 

Hora: a les set de la tarda. 
Lloc: Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya - carrer Bruc, número 72, 
sisena planta, de Ba-celona. 

Organitzador: ACE - Associació 
. Catalana d'Empresàries i Executives. 

Informació: telèfon 302 23 32, de 
Barcelona. 

• Taules rodones i conferències 

Conferència. Primera part: Incidèn-
cies comptables, tríbutàiies i respon-
sabilitats segons la'nova legislació 
mercantil, a càrrec d'Antonio García 
Guzmán, professor.mercantil, censor 
jurat de comptes - auditor. 

Segona part: L'aplicació de la in-
formàtica en els centres educatius: 
gestió secretaria, avaluacions acadè-
miques, horaris, etcètera, a càrrec de. 
Narcís Magriña Balcells, tècnic de la 
firma Informática y Gestión,. 

Aquesta conferència se celebra el 
dimecres, dia 4 d'abril, a les 6 de la 
tarda, a la salà d'actes^de PIMEC, si-
tuada al carrer Bruc 72, 6a planta, de 
Barcelona. 
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