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Pujol reitera que es vol començar 

desde zero el tema del Pla de Residus 
Valls/Montblanc.- El presi

dent de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, ha fet aquesta setmana 
diverses declaracions als mitjans de 
comunicació sobre el polèmic pla de 
residus industrials. Concretament, 
Jordi Pujol fou entrevistat al 
programa 135 escons de Televisió 
Espanyola (TVE) i al programa El

matí de Catalunya Ràdio, que con
dueix el periodista Carles Pérez, a 
l'emissora Catalunya Ràdio i també 
va fer unes manifestacions en finalit
zar l'Escola d'Estiu de COC a Lloret 
de Mar. 

La primera entrevista al presi
dent Jordi Pujol fou emesa dissabte, 
14 de juliol, a dos quarts d'una del 
migdia pel programa 135 escons de 
TVE-2. Jordi Pujol va parlar àmplia
ment de l'últim curs parlamentari tot 
fent un repàs als temes d'interès 
general. Sobre el pla de residus, 
reafirmà la seva intenció, expressa
da aquests darrers mesos, de nego
ciar amb tots i cadascun dels muni
cipis on s'ha previst instal.lar els 
abocadors i obrir un ampli diàleg 
amb totes les forces polítiques. 

Segons Jordi Pujol, l'executiu 
català "vol començar de zero en 
aquest tema, tal com s'ha dit al 
parlament. Nosaltres vam decidir 
l'estiu passat que un tema en què 
s'ha avançat molt en els últims 
anys, però que no havlem posat al 
davant de tot, era el de la polltica 
mèdlo- ambiental. S'ha fet, repe
teixo, un gran esforç; s'han cons
truït abocadors de caràcter urbà, 
col.lectors, s'han sanejat plat
ges... però quedava pendent el 
tema dels residus industrials, l si 
aquest problema no es resol pot 

acabar frenant el progrés Indus
trial del pals. Crec, -continuà mani
festat Jordi Pujol- que el pla estava 
ben estudlid, però no l'hem pre
sentat bé, no hem fet prou peda
gogia l no hem sabutfer participar 
la gent en el pla .... Per tant, no tinc 
cap Inconvenient de tornar a 
començar. SI bé ningú no ens 
obliga a fer una nova llei, però ja 
que el tema va generar una pro
testa Important, vam decidir tras
lladar el debat al Parlament, per
què el fet que no hl hagi obligació 
no vol dir que no es pugui fer. Ara 
hl haurà l'oportunitat que tothom 
en pugui parlar. l, sobretot, hl 
podrà haver més diàleg entre to
tes les parts. En el projecte de llei 
no s'hi posen les ubicacions; pot 
ser que alguns dels emplaça
ments dels abocadors actuals no 
hl siguin, però m'he vist obligat, 
per una exigència meva personal, 
al fet que la gent entengui que 
potser ens hem equivocat l ho 
hem fet molt malament, potser si. 
¡Però jo he de dir que en sis 
mesos poden canviar moltes opi
nions, però no poden canviar les 
argiles, perquè vostè ja sap que 
es pot fer més fàcilment un abo
cador on hl ha argiles que no en 
un lloc on hl hagi sauló( ... ) Vull dir 
que és molt fàcil que els aboca
dors tornin a anar on estaven 
previstos. No vull que ningú em 
digui mentider l que cregui que 
els hem enganyat. Hl ha pobla
cions l comarques que tenen 
molts més punts per tenir aboca
dors que d'altres. Els polltlcs, i no 
solament en aquest cas dels 
abocadors, no podem perdre la 

credibilitat, l tan sols es guanya 
credibilitat quan es fan les coses 
sense enganyar la gent". 

D'altra banda, el president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va dir en el 
decurs de la clausura, a Lloret, de la 
primera Escola d'Estiu de COC, que 
encapçalen una manifestació con
tra el van participar 541 militants i 
dirigents del partit, que els militants 
de COC que encapçalen una mani
festació contra el govern català 
"són uns mals convergents". 
Pujol va fer referència, d'aquesta 
manera, als milintants, alguns d'ells 
alcaldes i dirigents locals, que han 
donat suport a les manifestacions 
en contra de l'acció del govern de la 
Generalitat, especialment a les 
comarques tarragonines. 

En la seva intervenció, el presi
dent va lamentar "la gran descon
f.lança pública" que els ciutadans 
tenen envers les seves institucions. 

"Ara a qualsevol passarell -va 
dir- la gent li fa més cas que als 
seus governants, com passa amb 
el tema dels abocadors, quan 
algú ha dit que produeixen càncer 
l l'han cregut".

Dimarts, 17 de juliol, a quarts 
d'onze del matí, el president de la 
Generalitat era entrevistat pel direc
tor de La Vanguardia, Joan Tàpia, i 
el director del diari Avui, Albert Vila
dot, a l'emissora Catalunya Ràdio. 
Responent les preguntes del direc
tor de La Vanguardla sobre el nou 
clima de diàleg entre el partit de 
govern a la Generalitat, C. i U., i el 
grup majoritari a l'oposició, PSC, 
Jordi Pujol manifestà: "és veritat, 
existeix un nou clima, però, per 
exemple, el Partit Socialista de 

Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya 

Catalunya (PSC) no té dret, o no 
tindria dret a fer-ho, si no entrés 
en la discussió del pla de residus 
Industrials al Parlament, sobretot 
quan s'ha portat el pla al Parla
ment l es pot modificar quan el 
govern no tenia necessitat de fer
ho, perquè no calla, però ho ha fet 
per poder parlar-ne l seguir alxl el 
tràmit parlamentari sense que 
ningú se sentis marginat. Ara, si 
ells prefereixen que alguns dels 
seus diputats o polltlcs més re
presentatius de la zona encapça
lin manifestacions i, mentrestant, 
no estiguin disposats a discutir 
aquest tema, jo no hi estic d'a
cord. Vull dir una cosa: una força 
polltica que no estigui disposada 

a discutir el pla de residus del 
govern català, o qualsevol altre 
pla, no és una força de govern; 
una força que defuig una respon
sabllltat com aquesta l que tan 
sols la vol u:ilitzar per erosionar 
el govern, aquesta no és una fo
rça parlamentària l amb vocació 
de govern, sinó que és una força 
extraparlamentària l amb una 
vocació d'extra-govern. Jo faig 
aquesta observació perquè, da
rrere d'alguns fets, d'alguns con
flictes que s'han produ'rl última
ment, hi ha forces forces pollti
ques, i no sem pot demanar tanta 
Ingenuïtat. Per tant, diàleg si, 
però que s'entengui en tots els 
sentits". 


