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Entre la solidaritat i el dret local 

La guerra dels abocadors industrials 
RAMON ROVIRA 

A les comarques de Girona, la 
lluita contra la instal·lació d'abo
cadors de deixalles té un punt de 
referència inevitable: Besalú. Els 
besalunencs van organitzar una 
veritable guerra dialèctica contra 
la ubicació de l'abocador en el 
Clot de les Mules, en el seu terme 
municipal. Fins i tot ara, l'Ajunta
ment se'n ressent i la comissió 
que es va constituir per oposar-se 
expressament al projecte del De
partament de Governació de la 
Generalitat fa campanyes contra 
l'abocador exigint un control es
tricte del seu funcionament. 
Aquesta tossuderia de Besalú va 
provocar en el seu moment que 
l'Administració prengués mesu
res tècniques per evitar que l'abo
cador fes filtracions i contaminés 
el subsòl de la població. El cas és 
que, polèmiques particulars a 
part, ara s'acaba d'obrir un nou 
front de lluita precisament arran 
del cas dels abocadors. En aques
ta ocasió, però, el problema és 
molt més ampli i les seves conse
qüències, molt més generalitza
des i profundes des del punt de 
vista polític. Es tracta de la xarxa 
d'abocadors i plantes de tracta
ment de residus industrials que la 
Generalitat ha elaborat i que va ser 
aprovada pel Govern català en la 
reunió d'aquesta mateixa setma
na. El pla preveu fonamentalment 
quatre abocadors a Fores, Rubió, 
Castellbisbal i un altre punt de la 
conca de la Tordera, a cavall entre 
la comarca de la Selva i la del 
Maresme. A més, també es faria 
una planta incineradora de residus 
fisico-químics a Martorell i a Sant 
Feliu de Buixalleu i, finalment, hi 
ha el projecte de fer incineradora 
al pla de Santa Maria. La reacció 
en la pràctica totalitat d'aquests 
municipis no s'ha fet esperar. 
Com un sol home, els de les co
marques de Tarragona i de Barce
lona s'han oposat al projecte i han 
anunciat tota mena de mobilitza
cions i accions si el Govern català 
no paralitzava d'immediat els pro
jectes contemplats en el pla de 
residus industrials de Catalunya. 
Fins i tot, alguns alcaldeà han 
amenaçat amb la seva dimissió 
immediata si es mantenia el pla tal 
com està actualment. 

Una mala peça al teler 

El cas és que, des d'un punt de 
vista estrictament local, els ajun
taments que han de «patir» l'im
pacte d'un equipament d'aquest 
tipus tenen la seva raó. Per què 
han d'acceptar a casa seva la por
queria que generalment es genera 

en altres indrets? Aquesta evidèn
cia admet poques discussions si 
no s'intenta aprofundir una mica 
més en la qüestió. Perquè el pro
blema és que els residus indus
trials que actualment contaminen 
els rius embruten zones naturals i 
degraden el medi ambient, i en 
algun lloc s'han d'abocar. De la 
mateixa forma que ningú no està 
d'acord amb la instal·lació d'una 
presó prop del seu nucli urbà o 
tothom s'oposa a la posta en mar
xa d'una central nuclear en el seu 
terme municipal, és lògic que hi 
hagi poca receptivitat a l'hora 
d'acceptar de bon grat un aboca
dor de residus industrials. Els es
tudis elaborats per la direció gene
ral del Medi Ambient plantegen, 
però, la situació límit que actual
ment es viu a Catalunya en aques
ta matèria. A l'any, les indústires 
catalanes generen 1.679.000 to
nes de residus contaminants, 
982.000 tones de deixalles assimi
lables a escombraries domèsti
ques i un milió de tones més inerts 
o no contaminants. En aquesta 
llarga llista de productes que es 
deriven del procés industrial cata
là, hi ha una mica de tot. Des de 
residus procedents del refinament 
del petroli, passant per siderúrgia i 
acer, metal·lúrgia, productes mi
nerals, químics, materials plàs
tics, adobs i plaguicides, metalls, 
fil tèxtil, cuir, pells, papers, car
trons, gomes, etcètera. Desta
quen especialment els metalls, 
que ocupen el primer lloc d'aquest 
lamentable ranking amb 600 mil 
tones de contaminants, seguits 

-de 282.000 tones més d'escom
braries domèstiques i 287.000 to
nes d'inerts o no contaminants. 
Fins ara, la major part d'aquestes 
deixalles industrials no es poden' 
controlar. El mateix estudi afirma 
que un 13 per cent van a un abo
cador controlat, un 6'7 per cent a 
la combustió i incineració, un 6 
per cent més són sotmesos a trac
taments fisico-químics, un 15 per 
cent es destinen a reciclatge, gai
rebé el 4 per cent és per a elabora
ció d'altres productes, mentre 
que un 15 per cent se cedeix a 
empreses de serveis. La resta, gai
rebé el 40 per cent, o bé va a raure 
a les vies d'aigües residuals, és a 
dir, als rius o altres fórmules sem
blants, on són abocats en aboca
dors incontrolats i, per tant, conti
nuen generant contaminació; o 
finalment simplement no se sap 
on va a raure. Aquest 40 per cent 
del total dels residus industrials de 
Catalunya genera bona part del 
dany ecològic que actualment 
està patint el país i lògicament 
això, des de l'Administració, s'ha 
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de corregir. La inversió que es 
pensa fer varia segons el sistema 
que es pensi aplicar en cada in-

• Així, la incineradora del pla 
de Santa Maria costaria més de 
5.000 milions de pessetes, mentre 
que els abocadors en general pu
jarien cap als dos mil milions més, 
el més car, i uns 600 milions el que 
es farà a les comarques de Girona. 
Finalment, les plantes de tracta
ment oscil·larien prop dels 600 
milions més. 

Abocador comarcal de Beuda. 

Amb aquestes xifres a la mà, el 
director general de Medi Ambient 
de la Generalitat, Jacint Mateu, 
ha afirmat que es prendran tota 
mena de garanties perquè no es 
contamini el medi ambient. Fins i 
tot ha afirmat que els camions que 
vagin a abocar-hi hauran d'estar 
proveïts d'una guia on s'especifi
qui el tipus de material que por
ten 

• El tractament que s'hi farà en 
cada cas permetrà que el detritus 
sigui inert i que, per tant, no tingui 

cap conseqüència per a l'ecolo
gia. A més, també es preveu la 
constitució d'una comissió de se
guiment amb intervenció dels 
ajuntaments i dels consells co
marcals, que podran controlar l'e
volució de les obres. 

Tot i aquestes garanties, tot 
apunta que la guerra dels aboca
dors només ha fet que començar i 
que la dita «la merda com més 
lluny de casa, millor» continua 
aplicant-se estrictament. 

Necessitem 
9.000 ptes. 
per a curar 

a un 
tuberculós. 
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