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Ha tramès una petició ai Consorci de la GostaBm^^

Platjacl'Aro demana que es revisí la
depuradora peit|uè fa males olors
'
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.

.

JOSEP M . BARTOMEU
Castell/Platja d'Aro.— L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
acordà, en el darrer ple municipal,
trametre una petició aL Consorci
de la Costa Brava en què que es
faci una revisió a fons del funcionament de l'estació depuradora
d'aigües residuals de la Vall
d'Aro, «perquè ho depura bé i
deixa anar males olors que molesten els veïns de la zona».
Tanmateix el ple del consistori
acordà soliòitar al Consorci «un
estudj dels costos d'explotació
del servei, que detalli exactament les despeses qué hi ha».
Pel que s'explicà en l'esmentat
ple, des de-fa uns quants mesos
«s'han detectat una sèrie d'irregularitats en el funcionament
normal de la depuradora que
deixa anar males olors arreu i
llensa al Ridaura molta porqueria». Aquesta brutícia, segons
que sembla ser, i-la manca de
pluges fortes i periòdiques dels
últims mesos, ha ocasionat que el
llit del riu aparegui «amb grans
taques de color negre pestilentes, la qual cosa pot ésser peri^
llosa per a la salubritat pública». D'altra banda, una part
important dels^poús de captació
d'àigüa potable de Platja d'Aro,
s'abasteti del Ridaura i estan situats molt a prop d'on actualment
han aparegut les taques de porqueria en el llit del riu, cosa que ha
fet malfiar els veïns del sector
perquè «ens agradaria saber
quina explicació convincent
ens donarà l'Ajuntament sobre
aquest problema que ja durà
des de fa un parell d'anys».
El regidor d'obres Josep Maria
Bas, que forma part deTequip de
govern del CDS, informà que «alguna cosa no funciona bé a la
depuradora i causa molèsties
que es poden convertir en
greus d'aquía un temps si no se
solucionen»,- afegint tanmateix
que un dels motius d'aquest mal

'«

L'Ajuntament de Platja d'Aro Ha demanat ^al Consorci de la Costà Brava que repari ladepuradora perquè
'desprènmalésolors.<Foto J.M..BARTOMEU)..
funcionament podria ésser que
els «camions cisterna» plens de
detritus bliiden m|ssivament la
seva càrrega a l'estació «i això
deu fer que es quedi col·lapsada, donaht-se el cas també que
alguna pot estar defectutisa i él
s i s t e m a no d e p u r i
amb
normalitat».
,
• Jaume E s t e v a , ' r e g i d o r del.
PSC, mostrà la seva preocgpació
envers la situació creada manifestant que «no és qüestió dé deixar endarrérir'una qüestió qué
ens pot portar seriosos contratemps», ja que, si a Plata d'Aro
actualment només hi viueri els'
residents habituals d'hivern i no hi
ha una excessiva producció de
residuus fecals, «quan arribi la

primavera amb el turisme podem passar-ho malament». Esteva assenyalà tanmateix que no
solament s'havia de demanar àl
Consorci de la Costa Brava «que
solucioni el problema de seguida», sinó que «se'ns lliuri un
informe sobre les causes d'aquest funcionament
in-'
adequat».
En aquest sentit durant el pasr
sat estiu de;1989 la depuradora de
la Vall d'Aro va patir una sèrie
d'aturades, «encara que no totals», a causa que s'havien de fer
una sèrie de reparaci,ons-de manteniment «que costaren alguns
milions dé pessetes al Consorci». Aquest deficient funcionament es detèctà'arran d'unes ins-

peccions fetes pels tècnics «que,
en tot rïioment, tenen cura de
la marxa idònia de les installacions».
El gerent del Consorci de la
Costa B/ava, Manel Serra, ha manifestat que, malgrat la urgència
de l'acord del darfer ple municipal, «nosaltres encara no tenim
la petició damunt de la taula», i
que «quan aquesta petició es
rebi s'estudiarà la situació i s'obrarà en conseqüència», afegint que «si hi ha un mal funció-.
nament q alguns defectes es
prendran-ràpidameht les mesures necessàries per tal d'evitar
problemes rpés greus, sobretot
pel quesignificà en un municipi
turístic important».

Pla de residus: de què parlem?
Quina polseguera! De sobte, el debat polític
és revifa amb passió (i fins amb violència, per
desgràcia) i se centra en qüestions que, pocs
anys enrera, s'haurien qualificat de marginals:
els residus. És que s'ha retrobat aquell gust
per la discussió i el contrastd'idees que caracteritzà la discussió política dels anys 70? Tanf"
de bo!
No obstant això, tinc la impressió que no
tothom parla del niateix, i que sovint els
arguments s'usen de forma equívoca.
Parlem dé niedi ambient? Com pot ser qüe
alguns sectors només semblin preocupats pel"
tema quan hi ha iniciatives concretes per
resoldre problemes evidents?- Com pot ser que
altres sectors expressin una preocupació per
les-reperçussions aVnbientals de lesinstal.lacions previstes al pla de residus quan, en molts
casos, hò l'han tinguda per altres temes —."
indústries', granges, creixement urbanístic,
per exemple—,' qué han tol.lerat, autoritzat ò
fins i tot propiciat? Es difícil,d'entendre, i és-desitjable que, en elfutur, el zel arnbientalista
l'àpIiqui també en aquestes direccions.'
Parlem dè conflicte entre la Catalunya industrial i la rural? És just que la Catalunya rural
rebiinstal.lacions del pla de.residus? De fet, ja
rep, clandestinament i incontroladament, dotzenes dé yisites diàries de cisternes que l'embruten, amb conseqüències imprevisibles. De
fét, la Catalunya rural usa —i a vegades mala-

: ment— els avantatges de la industrialització, i
es constitueix també en generadora de residus. Què cal dir de l'ús descontrolat dels
adobs i pesticides? Què cal dir dels milers i
milers de metrescúbics de fems de bestiar que
empastifen rius i rieres? •
I\lo es pot fer la distinció entre una i altra
Catalunya, perquè el territori és úh, la civilització és una, i l'economia és una. El camp no pot ^
viure sense la ciutat, i viceversa. Parlem, doncs, de garanties tècniques?
També se'n parla, però no crec que aquesta sigui la qüestió, ja que no s'ha entrat a discutir
efs projectes concrets, que encara no es coneixen i, en tot cas, s'han de tramitar i discutir
posteriorment. D'altra banda, ben poques vegadess'ha expressat la necessitat de demanar',
-aquestes garanties a moltes indústries que
funcioneh al país i que, en alguns casos, estan
degradant greument el seu entorn immediat.
Parlem de solidaritat? Desgraciadament, vivim en una societat éssericialment insolidària,
én la,qual es predica eh liberalisme'quan ès
guanya diner o s'obté algun avantatge i, sense
cap-vergonya, lès mateixes veus, quan es
perden diners, prediquen la intervenció solidària de l'Admini^ració, o diuen que no en volen
saber res quan és tracta d'una presó ò un
abocador. «Que ho facin, però no a casa
meva».,
'
- .
I bé, potser parlem de legalitat? Tarhpóc.
Aquesta ha estat una decisió legítima,.presa
per un govern legítimament constituït. I encara m'atreviria a dir que votat majoritàriament
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pels que ara protesten.
Doncs, de què parlem? Ja hem vist que hi
ha veus nrolt diverses, però la' passió del debat
neix d'un mal plantejament del tema per part
del Govern de la Generalitat, que no ha considerat necessari discutir el pla ni ha. considerat
totes les sensibilitats que ara s'expressen.
Un pla necessari
; El pla de residus és necessari. Les formes
d'aplicar-lo són molt diverses, i aquesta diversitat.yòl dir que la concepció dels programes
d'aplicació «pot ser molt variada, prirnant més
o menys els plans tie deScontaminacjó de
zones brutes, les tecnologies que redueixen la
producció de residus, o les instal.lacions d'elirninació, que, malgrattot,.seran necessàries.
Pot ser rnolt diversa la dotació econòmica
de cada programa, i també els possibles emplaçaments "de les infrastructures de tractament. I en aquest punt, el més conflictiu de
tots, cal. negociar compensacions i garanties
amb cada una de les zones tècnicameRt
idònies. .
,
EJ debat s'ha dé reconduir urgentment al
terreny de la política, dé la clarificació i el
contrast de conceptes, de la negociació i dels
acords raonables.
J O A N GAYA FUERTES
Enginyer industrial

Marcial Marcos serà
proicessalperun
presumpte delicte de
malversació de fens
públics
DdeG
Girona.— Marcial Marcos, ex-gerent del Serveis de millora i expansió ramadera (Semega), societat
depenent de la Diputació de Girona, serà processat en els propers
dies per un presumpte delicte de
malversació de fons públics, segons que han assenyalat fonts judicials. Marcos va prestar declaració
davant el titular del Jutjat d'Instrucció número tres.de Girona, Fernando Lacaba, encarregat d'in?truir les
diligències del cas.
. .
- Segons l'auditiDria feta a Semega, Marcial Marcos es va apropiar
de nou milions set-centes mil pessetes, la majoria d'elles .estenent
talons al -portador que varen ser
cobrats al banc. Contràriament, el
jutge acusa Marcial Marcos d'apo^
derar-se de cinc milions setantaçinc mil pessetes, atès que no pot
provar-se que la resta dels diners
fossin cobrats per l'ex-gerent.
Marcial Marcos va ser acomiadat
del seu càrrec com a gerent de.
Semega arran del descobriment del
desfalc durant el rries d'agost de
l'any .passat. Posteriorment va dimitir dels càrrecs polítics que Ocupava com a regidor de la Cellera i
conseller comarcal de la Selva.

Generalitat i Acesa
posaran cartells
turístics ales
autopistes abans
d'aquest estiu
• Barcelona.— La Generalitat i
Acesa, empresa concessionària de
les autopistes A-2 y A-7, han signat
un conveni mitjançant el qual s'im-.
plantaran en aquestes vies trentados plafons d'informació turística
abans de l'estiu que constituiran la
primera fase.de desenvolupament
del pla de senyalització turística de
Catalunya. Aquests plafons senyalitzaran les principals Zones o rutes
turístiques escollides per l'Administració autonòmica, i inclouran; a
més del seu nom d'identificació,
informació sobre la sortida mitjan^
cant la qual S'hi podrà accedir i sis
pictogrames —dibuixos esquemàtics—.que detallaran els principals,
atractius. per als visitants.
En concret s'han seleccionat setze zones o rutes turístiques Senyalitzades amb dos-plafons cadascuna, un en cada sentit de circulació.
Es tracten de la la Costa Brava nord,
centre i sud, Girona, costa del Maresme, zona de Castelldefels,
Montserrat, Garraf-Sitges, Barcelona, Montseny, Costa Daurada 1 i
2, Tarragona; Lleida, Pirineus i la
ruta dels Monestirs. Els plafons tindran una grandària de 5,5 per 4,5
metres, la qual cosa permetrà la
lectura dels sis pictogrames que
incloguin a una velocitat de 120
quilòmetres per hora. El color.de
fons escollit és castany, el més utilitzat per a aquest tipus de senyalitzacions internacionalment, mentre
que l'escriptura serà en catajà.
El conveni fou signat pel conseller de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat, Lluís Alegre, i el
president d'Acesa, Josep Vilarasau. Alegre va destacar que el pla
de senyalització turística prosseguirà després de la implantació dels
plafons de les autopistes amb cartells d'informació a carreteres i ac' cessos a- termes municipals.
A les carreteres es co.l.íocaran
cartells qué indicaran la direcció a
seguir per accedir a una determinada zona d'atracció turística, mentre
que als municipis s'informarà també dels llocs que es poden visitar i
dsls allotjaments de què disposen
cadsacun dels- llocs d'interès.

