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MEDI AMBIENT 

Ecologistes i afectats pel 
Pla de Residus acusen Pujol 
d ênganyar el poble català 

500 persones es van reunir a Hostalric 
JOSEP M. FLORES 

• Hostalric— Els portaveus del Centre Ecològic de Projectes Alterna
tius (CEPA), que assessora tècnicament les comissions d'afectats pel Pla 
de Residus Industrials, els representants de l'associació de veïns de la Con
ca de Barberà i altres grups ecologistes que van participar abans-d'ahir a 
Hostalric en l'acte contra el Pla de Residus organitzat per l'associació d'a
fectats de la conca de la Tordera van coincidir a acusar la Generalitat 
d'«enganyar el poble català». A l'acte hi havia més de cinc-centes persones. 

«El mateix president de la Gene
ralitat està enganyant els ciutadans, 
perquè afirma que a molts països 
d'Europa les plantes de tractament 
físico-químic i els abocadors de re
sidus industrials ja fa temps que 
funcionen i han donat bon resultat. 
Això és totalment fals, perquè a 
països com ara Alemanya i França 
estan eliminant les instal·lacions 
d'aquest tipus perquè representen 
un greu perill de contaminació del 
medi ambient», van dir. Els porta
veus dels grups ecologistes i asso
ciacions de veïns afectats van apun
tar la possibilitat que Catalunya es 
converteixi en l'abocador de resi
dus industrials d'Europa. «El fet 
que es construeixin les plantes i els 
abocadors de residus industrials 
pot comportar que les indústries 
químiques d'altres països europeus 
vinguin a instal·lar-se a Catalunya, 
ja que en els seus països s'estan eli
minant les instal·lacions d'aquest ti
pus», van afirmar. Josep Lluís Mo-
net, membre del CEPA, va explicar 
que les plantes físico-químiques, els 
abocadors i les incineradores repre
senten un perill de contaminació 
per al medi ambient, ja que els ma
teixos residus radien substàncies 

perilloses per a l'atmosfera. El re
presentant de l'organització ecolo
gista internacional Greenpeace 
Juan López de Uralde va afirmar 
que tant el Govern català com el 
Govern de l'Estat no fan complir la 
legislació per controlar la produc
ció de residus de les indústries quí
miques. Fent referència a les plan
tes de tractament físico-químiques, 
López de Uralde va explicar que 
recentment, a Irlanda, un ramader 
ha denunciat una planta d'aquest 
tipus que va provocar la mort de to
tes les seves vaques perquè la ins
tal·lació emetia dioxines, que és una 
substància molt més perillosa que 
el cianur. 

Monet va explicar que s'ha com
provat que en alguns casos, en el 
procés de tractament dels residus a 
les plantes físico-químiques i als 
abocadors, es desprenen substàn
cies cancerígenes i es poden provo
car pluges àcides. Els portaveus de 
la comissió de veïns de la Conca de 
la Tordera afectats pel Pla de Re
sidus van afirmar que també els 
preocupa el transport dels residus 
des de la planta físico-química a 
Sant Feliu de Buixalleu fins a l'a
bocador, que encara no ha estat lo-

Un moment de la reunió de dimarts a Hostalric. Foto: J.M.F. 

calitzat. 
L'alcaldessa d'Hostalric, Maria 

Assumpció Papell, que va assistir a 
l'acte acompanyada per l'alcalde de 
Sant Feliu de Buixalleu, Vicenç 
Domènech —tots dos de CIU—, va 
anunciar que el seu Ajuntament va 
acordar el dia 26 passat comunicar 
al president de la Generalitat, Jor
di Pujol, i al Conseller d'Obres Pú
bliques i Urbanisme, Joaquim Mo
lins, l'oposició i rebuig a l'emplaça

ment d'una planta de tractament de 
residus a Sant Feliu de Buixalleu. 
L'alcalde de Sant Feliu de Buixa
lleu va mantenir el seu total desa
cord amb la decisió de la Genera
litat d'instal·lar una planta fi'sico-
química en el seu terme municipal. 
La comissió de govern de l'Ajunta
ment d'Arbúcies va acordar di
marts donar suport als acords pre
sos per l'Ajuntament de Sant FeHu 
de Buixalleu. 

Una companyia 
estudia establir una 
nova línia marítima 
a la Costa Brava 

P.A. 
• Girona.— La companyia maríti
ma valenciana Cats Line SA, que 
realitza una h'nia regular de trans
port de viatgers entre Mallorca i 
Vilanova, està estudiant la possibi
litat d'establir una nova línia entre 
Roses, Palamós,'Blanes i Barcelo
na, amb la possibilitat, a més, de 
sortir des de qualsevol d'aquests 
punts fins a Mallorca o Menorca i 
amb un catamarà com a mitjà de 
transport. El juliol de l'any passat, 
Joan Colomer, que llavors era pre
sident de la Federació Provincial 
d'Associacions d'Hostaleria de Gi
rona, va exposar al director gerent 
de la companyia Cats Line, Rafael 
Azcoiti, la idea de posar en funcio
nament aquesta línia, amb un cata
marà que té capacitat per a 278 
passatgers. Azcoití va dir ahir que, 
segons un estudi de mercat realit
zat per Cats Line, les condicions de 
la zona són molt favorables per es
tablir la línia, però que hi ha un fac
tor negatiu i és que la temporada 
turística a la zona és molt curta. La 
companyia ha encarregat un altre 
estudi a una empresa especiaUtza-
da per tenir més informació a l'ho
ra de decidir. «Hem d'estudiar bé 
el tema. L'estiu de l'any passat vam 
tenir molts impediments per fer 
sortir del port de Barcelona la línia 
fins a Alcúdia (Mallorca) i final
ment vam haver d'anar al port de 
Vilanova», va explicar Azcoiti. 

La companyia disposa ara de dos 
catamarans que poden navegar a 38 
nusos de velocitat —85 quilòmetres 
per hora—. Aquests catamarans 
costen 900 milions de pessetes i ac
tualment un viatge d'anada des de 
Barcelona fins a Mallorca o a l'in
revés, de tres hores de durada, té 
un preu de 5.600 pessetes. 

PER A LA DONA 

Faldilles i bruses, 2.995 
Abrics, tots els models, 14.995 
Suèter de màniga llarga, 
diversos models i colors, 2.995 
Sabates de diferents 
models i estils, 2.795 

PER A L'HOME 

Vestits, 15.905 
Camises, una, 1.695 
dues, 3.000 
Jerseis, 2.595 
Sabates d'esport 
i vestir, 3.995 
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