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Tots els grups del Parlament han presentat esmenes a la totalitat. 
La majoria d'ells ho acompanya amb un text alternatiu. 

L'oposició parlamentària 
demana diàle al Govern 

ANTONI OUASCH 

A 
hir >'acabà el termini per
" la presentació d'esme• 
nes al projttte de Llei de 

Mesures Urgents per a la Ges• 
1ió dels Residus lnclus1rials que 
cl Consell Exttu1iu de la Gene• 
ralilm vn 1ramc1re al Parlament 
per a la seva discussió i aprova• 
cíó definitiva. Tots els parti1, hi 
han presentat esmenes a la 101a• 
lit:tl de re1orn al Govem i, molts 
d'ells, amb 1ex1 altcrna1iu, com 
ho van fer :thir al ma1í cis grups 
parlamemaris del Partit Popular 
(PP) i d'lniciaiivn per Caialu• 
nyà (IC). De iota manera. cal 
ressaltar l'agrupació parlnmen• 
tària d'Esquerra Republicana de 
Ca1nluoyn. el més matiner de 
101s. ho féu el passat 7 de juny. 
i amb un ar1icula1 precís i ric en 
inicimives 1ècniqucs que, cal 
dir-ho, han cs101 recoll,de.s per 
molts altres pani1s. Trunbé. cal 
indicar els diferents relards o 
ampliacions dels 1cm1i11is per 
presentar les csrnenest ja que. 
en un principi, el proje,;1e de 
Llei de Mesures Urgents s'ha• 
via de debatre abans de l' es1iu 
i. a hores d'ara, les previsions,
a conseqüència de la tramitució 
parlan,emàrin. f:ln ncca. ... sa.ri un 
altre mes per a la seva emrada 
a la Cambra. 

La idea bàsica de IC$ esme• 
nes a la 101ali1at prcsen1adcs 
pels di fcrcnts g.rups parlamenta• 
ris fan referència a fa derogació 
de l'acord del Consell Executiu. 
del passat 23 de gener, amb el 
qual s'aprovà el Pla Direc1or 
per a la Gestió dels Residus In• 
dustrials. Aquesta és una de les 
premisses i així ho recull el 1ex1 
del Partit dels Socialistes de Ca• 
talunya (PSC). Per al secretari 
de Medi Ambient del PSC i por· 
iaveu d'aquest tema al Parla• 
ment, Rafael Madueño, •les 
manifestacions públiques del 
president Pujol i del propi con· 
seller Molins diuen clarament 
que a �ores d'ara no existeixen 
ub1cac1ons•. 

Per al parlamenlari socialiS• 
1a, però • .aquestes manifesta• 
cions s 'haurien de concretar 
perquè els municipis no ho 
creuen ;uficient•. Madueño 
creu que u.n segon pas fóra •Cn· 
trar en coo1ac1e amb la Platafor. 
ma d'Alcaldes i Regidors Dimi
tits de la Conca de Barberà per• 
què aques,a actitud del Govem 
autonòmic 9uedi clara i tendeixi 
a la normalització administrati• 
va dels Ajuntaments dimitits,,. 

L'esmena a la totalilat amb 
1ext articulat dels socialistes 
contempla, doncs, una disposi• 

J_nfants, jo,'CS i grans participartn a la r�ta de diumenge contra 
el Pla dt Residus. 

ció derogatòria de l'aprovació 
del Pla <fe Residus per part del 
Consell Executiu el 23 de gener 
passat, amb la qual cosa •SÍ que 
paniríem de zero-, un.a aftra 
frase clau de l'afer, utilitzada 
1ant pel Govern català com per 
tota l'oposició, encara que no 
entesa de la mateixa manera. 

Crítiques de Josep Curto 

La postura més dialogant del 
PSC eontrasla amb l'oposició 
fronial del grup parlamentari 
del Panil Popular que, ahir al 
matí, presentà una doble esme• 
na a fa to1ali1at al projecte de 
Llei del Govern autonòmic, se· 
gons manifestà el p0navcu del 
PP, Josep Cuno. Una de les es• 
menes denuncia •tot el gue té 
d'erroni el projee1e del Consell 
Exeeu1iu•, qualificat per Cuno 
•dels més dolents prescntants

mai a la història del Parlament 
de Catalunya des del punt de 
vis1a polític». Quant al punl de 
visin tècnic, Cuno no es queda• 
va c,urt i comentà que •és el pro
jecte més ordinari, vulgar I ex• 
1ravagan.t que mai han examinat 
uns tècmcs•. 

Tanmateix. el parlameniari 
popular ofereix al Govern auto
nòmic, a través de l'esmena de 
retorn, diàleg, consens i, col.la• 
boració «sempre i quan es retiri 
el text aniculat, la ínembria va• 
lorada del projecte. cis annexos 
i. en conjunt. el Pla Diree1or».
Per a Cuno. el projec,tc de llei
està mancat de 101 1 coixeja os• 
1ensiblemente, •no és un projec
te que tracti seriosament el pro
blema dels residus a Ca1alunya
sinó que al Govern només el 
preocupa neutralitzar i transfe• 
rir als grups de l'oposició la ir• 

Curto: 'Pujol 
està rodejat 
d'ineptes' 

/\ GUASCH 

El portaveu del PP al 
Parlament, .Josep Cur• 
to, és un personatge sin• 
guiar, entengui's el qua• 
lificaliu en el millor sen• 
til del mot. És un parla• 
nlentari <1m! no s'està 
d'usar q ualil'ical i u s  
gruixuts i h o  fil amb cl 
seu parlar, arrauxat i 
directe, propi les Terres 
de l'Ebrc. 

Així, comentava que 
.. ho de  ca rn'lar 180 
grau') l1orit'nlaci6 ·políti• 
ca del Co••cro de la Ge
neralitat i agafar el bou 
per te-s banyes ... Cur10 
pensa que, en general i 
no només en el tema dels 
residus, l'Administració 
catalana eslà •plena de 
mediocres., cis quals 
han marcat un gol al 
Consell Executiu i al 
propi president Pujol, 
«perquè aquest està ro
dejat d'ineptes. Pujol és
molt llest políticament, 
però ell no ho pot con• 
lrolar tot•. 

ritació col. lectiva contra el seu 
comportament a la província de 
Tarragona». 

El ,projecte del PP 
El tex1 articulat dels populars 

recull, en l'article segon, les 
prioritats quant a la ¡¡estió dels 
residus, és a dir I m1nimitz.aeió 
de la producció, tractament en 
origen, activitats de reciclatge i 
aprofilament, restauració d'à· 
rees degradades, recerca de lec• 
nologies netes i mètodes de 
1rac1ament, i deixa en úllim Uoc 
•la promoció de les instal.la·
cions de 1ractamen1 cen1ralitza· 
des esirictamcnt indispensa•
bles•.

Per a Josep Cuno, una de les 
nove1a1s més interessants és la 
creació d'una Comissió de Tèc· 

nies, •que garan1itzi la solvèn• 
cia científica i 1ècnica de lots els 

prOJCctcs que faci la Gcncrali• 
tal•. Així ma1cix. el ponaveu 
popular indicà al Diari que ,les 
compcm,acion� als Ajuntament� 
que hagin de rebre le, ms1al.Ja. 
don�, no només seran econòmi• 
ques �inó socials i li�als•. Una 
disposició addicional del pro
jecte de llei dels populars tam• 
bé coniempla la suspensió del 
Pla Director. encara que CurlO 
creu que. hi vagi o no l'aboca• 
dor, •tardarem moll de temps • 
reparar el mal mornl fc1 a le.� 
comarques de 1 • All Camp i la 
Conca de BarbcrJ•. 

El projecle del PSC 
Per als socialistes catalans. si 

s'accepten les seves exigències 
de rcurada del Pla Direc1or i 
s'endeguen les ne¡;ociacions en• 
1 re la Generalitat I els municipi� 
afccta1s, la tasca del Parlament 
•començarà aleshores de zero i
aques1 inici vol dir plantejar•sc 
seriosament. amb els es1udis 
tècnics que facin falta, les ubi• 
cacions necessàries::.. 

Les alternatives del text uni• 
culat <.lcl PSC pu�sen, e.mire ul
tres. per aprolimdir en la rcduc• 
ció de la producció de residus. 
la qual cosa vol dir l'establi• 
meni d'un cànon de residus in• 
dusirials i la realització de com• 
pletes audi1ories en Ics empre• 
ses productores. L'auditoria 
serviria per al coneixement dels 
residus I cis mecanismes per � 
la seva eliminació i tractamcm. 

Així mateix, cl cànon esta• 
blen, les sancions a les empre• 
ses infractores i el pre.�supost 
que hi destini la Gencrali1a1 ani• 
rien a un  fons específ ic.  
Aque_�ts diners es repartirien, 
entre altres, entre els ens locals 
afectats, la creació i desenvolu• 
pamen1 d'una borsa de residus 
industrials, l'estudi de noves 
tecnologies tendents a la mini
mització i el reciclat�e, la crea• 
ció de laboratoris d anàlisi i la 
¡,romoció del consum de pro
èluctes de llarga durada i reapro
fiiables. Quant a la bossa de re• 
sidus, gue hauria de dependre 
de la Direcció General de Medi 
Ambient, tindria funcions com 
la creació d'un banc de dades, 
programes de divulgació i la 
promoció d'iniciatives, públi• 
q_ues o privades, per a la eomer• 
c,alització dels re.�idus. 

Altramen.1, el fons hauria de 
promoure l'elaboració de pro
grames anuals, amb la col.lat,o. 
ració de la Junta de Residus i 
els municipis, per tal de crear 
un mapa de riscos mediambien• 
tals i singularitzar un mètode 
¡,cr a la descon1aminació de les 
<liferents àrees afectades. 


