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PLA DE RESIDUS 

comar ues 

ERC creu 'una mostra de cinisme' 

instal.lar un abocador a Forès 
Miquel Pueyo i Jordi Po__rtabella, representants d'ERC, presentaren ahir a 

Tarragona l'esmena a-la totalitat a la Llei de Mesures Urgents del Consell Executiu. 
ANTONIGUASCH 

E
squerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha pas
sat de les paraules als fets, 

en aquest cas escrits, quant a la 
seva postura en el tema dels re
sidus industrials. Miquel Pueyo, 
parlamentari d'ERC, i Jordi Por- -
tabella, secretari adjunt de Medi 
Ambient del partit, presentaren 
ahir a Tarragona la Llei de Ges
tió, Reducció i Recuperació de 
Residus Industrials que la seva 
Agrupació Parlamentària ha en
trat al Parlament de Catalµnya 
(registrada el passat dijous, dia 7 
de juny) com a esmena a la tota
litat, amb text alternatiu, al Pro
jecte de Llei dè Mesures Urgents 
per a la Gestió dels Residus In
dustrials a Catalunya. Aquesta va 
ser enviada, temps enrera, pel 
Consell Executiu, per tal de ser 
debatuda, sembla ser, abans de 
les vacances d'est i u. 

Amb aquest text alternatiu 
ERC, segons esmentà Miquel 
Pueyo, «proposa una altra filoso
fia a la del Govern català per evi
tar- la incidència dels residus». 
Atesa l'estratègia del grup parla
mentari de CiU, «que vol fer ser
vir el Parlament com a coartada 
per a una Llei de Mesures Ur
gents mancada d'una veritable 
voluntat política per minimitzar 
els residus que es generen al nos
tre país». En aquest sentit, Pue
yo va voler deixar clar que «la 
nostra proposta no és demagògi
ca ni elaborada només per opo
sar-nos a la tasca de.govern, sinó 
que vol ser una altra manera de 
fer les coses». El parlamentari 
d'ERC reafirmà, una i altra ve
gada, que el text del Consell Exe
cutiu «és impresentable i indefen
sable», alhora que anuncià la no 
participació de l'Agrupació Par
lamentària d'ERC en el debat del 
projecte de llei de CiU «de cap 
de les maneres, ens limitarem a 
escoltar i només intervindrem du
rant la defensa . del nostre text 
alternatiu». 

Criteris d'ERC 

La Llei de Gestió, Reducció i 
Recuperació de Residus Indus
trials té com a punt de partida la 
.màxima que «la problemàtica 
dels residus rau essencialment en 

La proposta d'ERC s'oposa frontalment al projecte de CiU. 

la seva genernció, és a dir, en la 
seva producció en origen i no no
més en la seva gestió». En aquest 
sentit, assenyalen els portaveus 
d'ERC que la «primera acció s'ha 
d'adreçar cap a la minimització 
dels residus i que aquests no s'e
liminen sinó que es transformen. 
Per a Jordi Portabella, «no tots 
els residus industrials són igual
ment tòxics i, per tant, nosaltres 
donem prioritat al tractament dels 
residus especials en primer lloc, 
després als residus assimilables 
als urbans i finalment als més fà
cilment convertibles en inerts». 

Jordi Portabella va incidir es
pecialment en el fet que, segons 
ell, «la Llei de Mesures Urgents 
del Consell Executiu estableix 
que qui contamina paga i nosal
tres diem que qui contamina es 
reconverteix». Per a ERC, fer pa
gar qui contamina és «permetre
¡¡ que ho continuï fent, o, el que 
és el mateix, que no s'estableixi 
cap compromís per deixar de 
contaminar». 

Una mostra de cinisme 

Miquel Pueyo fou contundent 
quant a la necessitat d'instal.lar 
un abocador de residus controlat 
a Forès, qualificant la pensada de 
«mostra de cinisme brutal i escas
sament intèl.ligent». Així mateix, 
veu com a «raonable i proporcio
nada la reacció dels vilatans de la 
Conca d'oposició a l'abocador». 
Segons Pueyo, «l'abocador de 
Forès és innecesari i això s'expii-

ca en el text alternatiu d'ERC 
quan esmenta que les ubicacion 
de les instal.lacions de deposició 
«s han de situar a la mateixa plan
ta industrial o en el polígon in
dustrial o, en casos excepcionals, 
dins del mateix nucli industrial, 
però en cap cas fora de la deli
mitació del nucli». 

Especjalment interessant en 
l'articulat del text alternatiu 
d'ERC és l'establiment de les de
posicions controlades. En aquest 
sentit, són contraris a !es grans 
superfícies «multiorigen» i «mul
tipropòsit» (com seria el cas de 
Forès, amb residus d'arreu i de 
tot tipus) i, en canvi, proposen 
«petites extensions i uniproduc
te», és a dir, que tractin un sol 
producte. Per a Portabella, «si �s 
pot es fa inert i, si no és així, 
s'hauria d'emmagatzemar per ser 
reciclats en un futur gràcies als 
avenços tecnològics». 

Quant al fet que els abocadors 
s'han d'instal.lar en llocs aptes 
per ser geològicament impermea
bles, en Jordi Portabella féu re
ferència als abocadors «bastits 
per sobre del nivell del sòl, amb 
un sistema de drenatge i recolli
da dels lixiviats pròpia (els lixi
viats són líquids que supuren els 
residus), com ja es fa a Alema
nya, per tal de no contaminar els 
freàtics». Altrament, els repre
sentants d'ERC esmentaren que 
la seva proposta s'inscriu en el 
fet que «els diversos tractaments 
plantejats i les deposicions con-

trolades convergeixen en els llocs 
on més se'n generen i no al con
trari, és a dir, no s'escampen a 
les comarques on menys se'ri 
produeixen», una visió del con
trol que ells anomenen «nuclis 
centrípets». Aquesta va ser una 
altra clara referència a la «incon
gruència», deien, de dur-los a 
Forès, per exemple. 

Auditoria industrial 

El projecte de llei d'ERC fa 
una especial incidència en la ne
cessitat de saber la quantitat i el 

g tipus de residus que es pro
� dueixen." Jordi Portabella blasmà 
z les dades que ·disposa actualment 
�- l'Administració perquè «prove
::; nen de dades que han aportat les 

pròpies emprese ». ERC creu ne
ces ària «una auditoria industrial 
d'una periodicitat menor o igual 
a un any, ja que sinó qualsevol 
actuació destinada a la reconver
sió de productes finals i/o prime
res matèries pot no ajustar-se a la 
realitat». Cal dir que ell propo
sen la creació d'un «cànon de re
conversió», adreçat a aquelles 
empreses que «emprenguessin 
una acció decidida cap a la mini
mització en origen dels seus re
sidus seien afavorides per plans 
d'ajut i col.laboració tècnica». 

D'altra banda, cal ressaltar, 
com diuen ells, la «valorització» 
del residu. ERC proposa la «pu
blicació d'una borsa del residu on 
comercialitzar-los i la creació 
d'un cos d'Informadors Tècnics 
de Residus (ITR), els quals asses
sorarien les empreses de quins 
residus poden utilitzar dels que 
generen les altres empreses i de 
quines empreses els interessa els 
que ells generen». 

Els representants d'ERC van 
demanar que la llei sobre residus 
industrials hauria de fixar l 'obli
gatorietat de les ·empreses de 
tractar els residus en origen. 
«Aquesta tasca -esmentà Miquel 
Pueyo-, no es pot transferir a 
l'Administració sinó que aquesta, 
en tot cas, pot ajudar. Això ho 
han d'entendre les corporacions 
industrials. Si la llei no deixa cla
ra la responsabilitat de les empre
ses productores de residus indus
trials, podria produir-se un des
plaçament de les indústries euro
pees cap al sud d'Europa. Això 
no seria gens recomanable». 


