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Els responsables d'equipaments d'educació ambiental 
ens queixem sovint de la poca sensibilitat dels polítics envers 
aquests temes i els acusem, precisament, de manca d'educa
ció ambiental. Malauradament en rebem la confirmació freq
üentment i el controvertit pla de residus industrials n'és una 
mostra evident. La poca sensibilitat demostrada per la Gene
ralitat en aquest tema és llastimosa i personalment la trobo 
indignant com a presentació d'una Direcció General que hauria 
de tenir, d'entrada, tot el nostre suport. 

La natura ens ensenya que concentrar massa en un lloc 
petit no porta a res de bo i això és el que passa a les nostres 
ciutats, envoltades de cinturons industria/s molt densos. 
Aquestes concentracions es veuen obligades, per tal de poder 
sobreviure, a la importació de materials de tota mena, proce
dents de vegades de llocs molt llunyans. Però aleshores ve el 
problema: el metabolisme de tots aquests productes produeix 
uns residus i el que és evident és que aquests no es poden 
desar concentrats en aquests punts al llarg de molts anys i, per 
tant, cal exportar-los cap enfora. 

Abocar-los en el mateix cinturó industrial és difícil, quan no 
impossible, ja que l'atapeïment fa que l'espai disponible sigui 
escàs i molt car. A més, en contra dels residus netament urbans 
que admeten un tractament més simple, els industrials reque
reixen tractaments molt complexos i no es poden abocar 
alegrement aquí o allà; és evident que els abocaments incon
tralats són injustificables. Cal, doncs, un pla rector de residus 
industrials que els classifiqui, els tracti i els aboqui, però a partir 
d'aquí divergim considerablement amb els nostres gover
nants. 

El primer que cal pensar és que aquest procés ha de ser 
una solució a curt termini, transitòria mentre es busquen 
solucions a llarg termini. És una fai.làcia absoluta pensar que 
podrem abocar residus eternament ja que, al pas que anem, 
d'aquí a uns anys no podríem caminar sense xafar un aboca
dor. La solució a llarg termini és la investigació de processos 
industrials que siguin més eficients i no produeixin residus o 
que, si en produeixen, aquests tinguin un aprofitament conegut 
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dins el cicle industrial. Tot el que fem mentrestant seran pe
daços més o menys eficaços. 

A banda d'això, és d'una esquizofrènia absoluta produir 
materials amb uns processos industrials cars, complexos i 
consumidors d'energia i després tornar a gastar diners i energia 
en eliminar els residus produils. La cosa és particularment greu 
si es pensa que els primers produeixen uns beneficis que 
repercuteixen en un molt petit percentatge de la població, 
mentre que l'eliminació dels residus l'hem de pagar entre tots. 
l no solament això, sinó que els efectes contaminants d'uns i
altres processos els rebrà sempre aquella massa de població
que menys recursos tingui per viure en espais privilegiats.

Però tornant a aquestes solucions transitòries que són les 
plantes de tractament i els abocadors, és evident que cal que 
compleixin uns requisits bàsics, tècnics i socials. Els condicio
naments tècnics es resumeixen en garantir un funcionament 
correcte i un emplaçament adequat. Aixf, per exemple, un 
abocador de residus industrials, si no està emplaçat en un lloc 
absolutament estable i sense filtracions cap al subsòl (cosa 
difícil d'aconseguir en un món inestable com el nostre), podrà 
fàcilment contaminar l'aqüífer i això no serà només problema 
del poble on està l'abocador sinó que pot abastar les àrees 
veïnes en una superfície considerable. Si la contaminació és 
evident, netejar l'aigua subterrània és tan difícil que en aquest 
moment es pot parlar d'impossible, però si la contaminació és 
progressiva o a baixos nivells tindrà també un efecte estadístic 
en la població que no per diluil deixa de ser greu. 

En l'altre aspecte, el del funcionament correcte, els habi
tants d'aquestes comarques ja tenim experiència en diversos 
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tipus d'instal.lacions industrials "absolutament segures" i que 
no tenen gens de contaminació. El que no es pot fer és 
enganyar la gent i cal dir amb tots els ets i uts que una planta 
d'incineració sol tenir greus problemes de contaminació de 
l'aire, poc o molt, això dependrà de les solucions tècniques que 
s 'adoptin en cada cas, però és evidentment que de contamina
ció n'hi ha i que, igual que en el cas dels abocadors, els efectes 
no els rebran els quatre ciutadans que visquin al costat de la 

· planta, sinó que en resultaran afectades zones molt més
extenses.

Recuperant un raonament que havíem plantejat en un
principi i passant als requeriments de tipus social, és difícil que
aquest tipus d'instal.lacions se situïn en els mateixos cinturons
industrials i aleshores es busca la perifèria, ni massa a prop per
les raons que hem esmentat abans ni massa lluny per no
encarir excessivament el transport. El que passa. i això ja és un
altre tema, és que en aquest pafs nostre la perifèria sembla que
només està al sud. En qualsevol cas, tornem a repetir que no
es pot enganyar la població i adjudicar aquestes instal.lacions
per decret, com si d'una rifa es tractés.

Cal, abans que res, informar amb honestedat dels avantat
ges i dels inconvenients i discutir amb totes les parts afectades
del pafs els llocs tècnicament idonis i arribar sempre a un
consens que ha d'incloure, a banda de les màximes garanties
sobre el funcionament impecable, totes les contraprestacions
necessàries per minimitzar els efectes negatius.

Per això ens queixem de la manca d'educació ambiental
dels nostres governants quan primer reparteixen els rega/ets i
solament després fan una mala; demagògica i cara campanya
per la premsa (pagada per tots, evidentment) i comencen a
pensar en portar estudis tècnics dels llocs escollits a priori.
Quan l'any 1988 la Generalitat va organitzar les seves primeres
jornades d'educació ambiental, molts professionals els vam dir
que s'havien equivocat de concepte i ens vam oferir per
assesorar quan fos necessari, però ja diuen que no hi ha pitjor
sord que aquell que no vol escoltar.


