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lles Jornades sobre Re$idus Industrials 

A Forès. els tècnics alemanys es van reunir amb els habitants de la població 

Participació del CEPA en les Jornades 
El C<lntre Ecològic i de Projec• 

tes Alternatius va estar present en 
r exposició de diverses ponències i 
en les xerrades que es desenvolu• 
paren durant les jornades al Pla. 
Les seves aportacions bàsiques, 
però, van tenir lloc dissabte a la 
tarda amb la xerrada Laproblemà• 
tica dels residus sòl.lids urlJans. 
Propostes aftematives: la recollida 
selectiva de dei;calles en origen i 
diumenge al matí amb la xerrada 
Anàlisi critica del Pla Director i del 
Porjecte de llei de mesures ur• 
g9f1ts per a la 9t1stió de residvs 
Industrials. 

Pel que fa a la proposta de la 
recollida selectiva de deixalles ur• 
banes, els membres del CEPA 
presents al Pla varen proposar 
com a vies possibles "l'organitza• 
cló, a nivell municipal o de ba
rris, de la recollida de deixalles 
urbanes S<lparant la matèria 
orgànica de la Inorgànica, es• 
sent el pas següent el reciclatge 
de la matèria inorgànica com el 
vidre, ferralla, etc. l la conversió 
de les deixalles orgàniques en 
un compost apte per ser utilitzat 
com a adob per als cultius". 

La part d'anàlisi concreta al 
POGRIC. que ocupà la jornada del 
diumenge al Pla. va consistir en 
una xerrada que també coordinà el 
CEPA i en el decurs de la qual es 
valer una critica al projecte des de 
diversos punts de vista com l'e• 
ccnòmic. el geogràfic, el legislatiu 
i el qulmic. 

Núna Ferré. química, va dir 
que "a banda de no solucionar el 
problema dels residus, aquest 
pla té imprecisions i errors cien• 

tlfics com pot ser el fel que en una 
llista de substàncies no aptes per 
a 8'!r dutes a una lnstal.lacló s'hi 
posi el metanol l l'alcohol 
melll.lic, com si fossin dues co• 
ses diferents, quan són dos noms 
per designar la mateixa substàn• 
cia". Ferré vacr�icar, a banda deies 
lnstal.lacions previstes pel pla, "la 
presència de sub•programes que 
contemplen la possibilitat d'usar 
els residus Industrials com a 
combustible per for funcionar 
Indústries clmenteres". 

Pel que ta al punt de vista geo .. 
gràfíc. que cfefensà Àngels Alió, "et 
pta de residus aposta per una 
polltica territorial concreta que 
tendeix a concentrar les 
lnslal.laclons per a tractament de 
residus en zones més o menys 
properes als nuclis Industrials, 
cosa que, per una banda, farà que 
es contempli l'accesslbllltat dels 
transports a los ubicacions l, per 
l'altra, farà que les noves In• 
dúslrles tendeixin a Instal.lar-se 
prop d'on hl hagi un abocador o 
una lncineradora ja que eixl els 
serà més barat el transport dels 
seus residus". 

Per la seva banda, Joan Seia• 
bert, eoonomista, va dir que "el pla 
de residus no fa referència a 
temes economies peró hl té reia• 
cló ja que, en primer lloc, el pla vol 
fomentar la producció de residus 
amb la creació d'un nou sector 
econòmic, el de les empreses que 
gestionin les lnstal.laclons l les 
dels transports, sector que, tal 
com ja han comentat els repre
sentatns alemanys, s'està con• 
vertlnl en la segona màfia a Euro• 

pa després de la màfia de la dro
ga ". Selaber1 va dir també que "el 
pla no té en compte el fel que la 
lnstal.lacló de plantes de resi• 
dus farà que les Indústries con
taminants es desplacin cap als 
països on serà més fàcil desfer
se de les deixalles Industrials l 
que el transport de residus con• 
taminants no tindrà fronteres•. 

Selaber1 va assenyalar. aixi 
mateix, que "el pla tampoc no té 
en compte les economies dels 
llocs on pretén l'nstal.lar aboca
dors o lnclneradores 1 tom poc té 
en compte costos com et social, 
el de l'Impacte sanllarl, les des
peses de descontaminació, 
etc". 

Les intervencions per part del 
CEPA es van cloure amb les pa• 
raules da Josej) Uufs Moner, que 
va dir: "a través de les Jornades 
s'ha vist qui té raó; qui defensa 
criteris de raonaments cienll• 
fics, té en compt,e el futur, etc. La 
reacció de la població davant la 
Imposició del pla de residus ha 
estat Informar-s-e l documenlar
se: era làcll guanyar un enemic 
que solament usa la violència, la 
falsificació, olc.• Moner comparà 
el problema dels residus amb el de 
les centrals nuclears: "perquè la 
deu anys, ningú deia que les 
centrals fossin dolentes l ara 
acabem de tancar la primera 
central a Vandel los. Els residus 
no tenen solució tecnológlca 
sinó pràctica: cal fer un cens de 
les Industries que més residus 
produeixen l cal començar a ac• 
tuar·•. 

i 

Dalt. els tècnics alemanys a l'indr·ct on es vol ubicar 
l'abocador. Sota. un moment d'una de les 

xerrades de les Jornades 

Experiències catalanes i basques 
Les Jornades van complar 

amb un seguit de convidats que 
varen aportar experiències 
pròpies. Pel que la a Catalunya hi 
va haver presència de represen
tains de Tona ( on ja funciona una 
incineradora de residus urbans ), 
de Santa Margarida i els Monjos. 
del Papiol, de Besalú, de la Font• 
santa i, a més, habitants de les 
poblacions de Castellbisbal, Au• 
bió, Sani Feliu de Buixalleu i de 
diversos pcbles de rAlt Camp i la 
Conca. 

A banda de tots aquests testi• 
monis, hi va haver el dels repre
sentants de la COOfdinadora de la 
Vall d'Aranguren. Navarra, i el d'un 
representant de les organitza• 
cions de Biscaia El testimooi dels 
representants de la Vall d'Arangu• 
ren, que estan al capdavant d'una 
lluita que afecta nou poblets amb 
una població total de 1.500 hab� 
tants l que porten "en peu de gue• 
rra" vint-1.ctnc mesos, va ser un 
dels més explícits I alhora dramà• 
tics r encoratjadors ja que, des,:xés 
d'explicar els seus problemes amb 

la guàrdia civil. que ha actua, amb 
violència contra la població en 
nombroses ocasions, els repre• 
sentants es va,en acomiadar dels 
assistents al Pla de Santa Maria tot 
dient que "tornem a Aranguren 
per preparar la moguda de 
demà". 

Les II Jornadessobre Residus 
Industrials que, al Pia de Santa 
Maria, van ocupar el cap de setma• 
na passat van comptar amb diver• 
sos actes !estius com una ballada 
de gegants i altres elements folkló• 
rics de l'Alt Camp i la Conca i una 
vetllada animada per Noè Aivas, 
dissabte a la nit, una exhibició cas• 
tollera diumenge aJ mati amb la 
presència de membres de les dues 
celles vallenques l un enlairament 
de globus-postal diumenge al mig· 
dia, 

Les li Jornades es clouen 
aqvest cap de setmana a Sant 
Feliu de Buixalleu i posteriorment 
es faran públiques les confusions 
globals de totes les activitats, que 
van començar el dia 7 de juny a 
Barc<i>lona. 


