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Iles Jornades sobre Residus Industrials 

Les Jornades van confirniar els niotius 
del rebuig al Pla de Residus Industrials 

RE TODA 

¡¡ �---

Les ponències de les jornades nn oer seguldea amb gran Interès. A la dreta, membres de leo colles castelleres vallenques van participar en l'acte festiu de les 
Jornades 

El Pla de Santa Maria/ Forès.• 
"Les II Jornades al Pla han estat 

la confirmació del que Ja sablem 
per la lntormacJó que les coordl• 
nadoros de l'Alt Camp l le Conca 
han anal recollinl al llarg de cinc 
mesos l que ens fa conllnuar 
rebuljanl el pla de residus• va ser 
la primera conclusió que Josep 
Ramon López expressà a EL PATI 
en el marc de l'edifici de les escoles 
de Forès, un cop va finalhzar el 
darrer dels actes que formava part 
del programa de les Jornades. 

Josep Ramon López va dir 
també que "pel que fa al conllngul 
de les Jornades, hem comptat 
amb la presència de tècnics l de 
representants de diverses Inicia• 
tives ciutadanes d'Alemanya l 
també amb representants de 
coordinadores d'arreu de Cata
lunya l l'Estat espanyol, que han 
fet aportacions Interessants", i 
continuà: "les Jornades també 
han permès, a grans trets, argu
mentar els motius del rebuig al 
Pla Director per a la Gestió de 
Residus Industrials l conèixer 
sistemes alternatius de tracta
ment de residus". 

Pel que fa a la participació dels 

habhants de les nostres comarques, 
López comentà a EL PATI que "ha 
estat poslllva, tenint en compte 
que la gent de l'Alt Camp l la 
Conca ja està conscl�nciada. 
Tothom ha seguit amb Interès 
l'exposició l les xerrades". l afegl: 
"en general, les dues coses que 
més han !rapat als assistents han 
estat el vldeo on es recullen esce
nes dels episodis de la lluita a la 
Vall d'Aranguren, on la guàrdia 
civil va dur a terme accions molt 
dures contra la població l, per 
attra banda, tothom ha Iniciat un 
procés de reflexió pel que fa a les 
possibles alternallves de gestió 
de residus urbans, és a dir, els 
residus que tots nosaltres pro
duTm". 

Aquesta primera valoració les 
realitzà Josep Ramon López just 
després d'haver acabat la 1robada 
informal que varen celebrar mem• 
bres de les coordinadores; l'ex-al• 
cald e de Forès, Josep M. Llorac: els 
habhants del poble: membres del 
CEPA (Centre Ecològic i de Projec
tes Alternatius): Gunter Dehus, 
enginye, mèdio-ambiental, i Crista 
Reetz. de les associacions ciutada
nes de la República Federal Ale-

manya. 
En el decurs d'aquest acte In

formal, que va tenir lloc a l'edilici de 
les escoles de Forès, Gunter Dehus, 
després d'haver visita1 l'emplaça• 
ment projectat per la General�at per 
instal.lar-hi l'abocador va dir que "ni 
en somnis hauria pensat mal que 
hl hagués algú que pensés en la 
possibilitat de fer un abocador a 
Forès", i afegl: "pretendre ter un 
abocador a Forès és una decisió 
tercennundlsta•. Gunter Dehus 
argumentà que, tècnicament, Forès 
era un dels llocs menys indicats per 
fer-hi un abocador. Dehus va dir que 
•segons la tecnologia que s'usa
actualment a Alemanya, un abo
cador mal no es pot ubicar en un
terreny en forma de vall com el de
Forès. Aquesta forma orogràfica
fa que la circulació d'algOes resi•
duals l de la pluJa sigui en forma
de torrentada l sigui Impossible
recollir-les l controlar-les. A més,
en un lloc com Forès, caldria una
Impermeabilització artificial del
terreny. Actualment, el model
Ideal d'abocador a Alemanya es
fa en superflcles planes, amb una
base d'un mlnlm de quatre camps
de futbol",

Les paraules que Gunter D eh us 
pronuncià a Forès apuntaven so• 
bretot criteris tècnics que desacon
sellen to1alment la inslal.lació d'un 
abocador a Forès. Però duran! les 
diverses xetradas en què van parti• 
cipar els representan1s alemany, 
1ambé es va incidir en els aspectes 
socials i econòmics que suposa la 
ins1al.lacíó d'un abocador, una inci
neradorao una planta detractamenl 
flsico-qulmic. 

Maldecaps 

La primera idea que van trans
metre Gunter Dehus i Ella ScMftha
ler, que varen intervenir dissabte al 
mall en la xerrada Els problemes d&I 

tractamenr dels residus industrials a 
Alemanya i Catalunya. Els exem
ples de Schawab,Jch i la Fonrsanra. 
va ser la seva sorpresa davant l'opi• 
nió que aquí estenia dels abocadors 
l incineradores d'Alemanya. Se•
gons aquests dos representants
alemanys, "sembla que aqul a
Catalunya lothom ha posa! com a
exemple de perfecció les
lnstal.laclons alemanyes quan
actualment, vint anys després
dels primers abocadors, els habl-

tants de les poblacions afectades 
no s'acaben els maldecaps, que 
van des de problemes de salut 
Uns a problemes en els cultius l 
ramals de bestiar, passant per la 
reforma que necessiten totes les 
lnstal.laclons l l'enorme cost 
econòmic que això suposa•. 

Crista Ree12, representant de 
les associacions ciutadanes, que va 
parlar dissabte a la tarda en la 
xerrada Crítica dels sistemes con• 
vencionals del tractament de resi
dus. Llni&s d'actuacions ahernati• 

ves va dir que "l'actual sistema de 
consum a occident ens ha dul a 
produir molls residus l, a conti• 
nuacló, a plantejar el tema de la 
seva el lmlnacl6". La conclusió 
unànime de tots els participants en 
la xerrada, entre els quals també hi 
havia Thomas Obermayer, tècnic a 
Berlin, i Núria Ferré, qui mica, és que 
l'única manera d'evitar els residus i 
intentar reduir-los és tractar-los allà 
on es produeixen, no traslladar-los a 
abocadors i incineradores, ja que 
això solament significa traslladar el 
problema i escampar els residus 
sense que la contaminació no es 
pugui arribar a contro�ar mai. 


