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TRIBUNA LLIURE 

A les acaballes d'aquest mateix mes de 
març o, a tot estirar, quan s'hagi entrat 
en els primes dies d'abril, el govern cata
là farà entrar al Parlament, per a la seva 

discussió, el Pla de Residus, que adquirirà, d'a
questa manera, la categoria i el rang de projecte 
de llei. 

Es vol, amb aquesta tramesa a la cambra le
gislativa catalana, que el Pla de Residus indus
trials, de gran abast per al conjunt del país, pu
gui tenir el més ampli consens polític possible 
entre les forces parlamentàries de Catalunya. 

Aquest gest de l'executiu català representa un 
veritable gir de cent vuitanta graus a l'hora de 
plantejar el tema. 

Es fa, però, sense haver-ne de tenir necessitat 
d'acord amb la legislació vigent, la llei de resi
dus del 1983. El reglament d'aquest text legisla
tiu, que va ser aprovat en el seu dia per unani
mitat, precisa que «el pla director haurà de ser 
aprovat per la Junta de Residus», organisme que 
té representacions tant del govern de Catalunya 
com dels ajuntaments del seu territori. 

Sense vots en contra 
Més encara, en el seu moment també aquest 

Pla de Residus industrials va ser aprovat pels 
membres de la Junta sense cap vot en contra. 
Només hi va haver l'abstenció dels representants 
municipals dels ajuntaments governats pel Par
tit dels SociaUstes de Catalunya i per Iniciativa 
per Catalunya integrats a là Federació de Muni
cipis de Catalunya. Una abstenció que va tenir 
com a precedent la incorporació prèvia al text 
d'algunes modificacions efectuades a proposta 
seva. 

És intenció del Consell Executiu as.solir el més 
ampli consens polític possible sobre aquest tema 
polèmic que precisa, però, trobar solucions per 
a la seva aplicació. 

Al mateix temps, mentre duri el tràmit parla
mentari que ha de desembocar en la redacció de 

E.A. Moliné comenta en aquest article la 
decisió del Consell Executiu de la 

Generalitat de portar al Parlament el 
polèmic Pla de Residus. Moliné coiisiderà 
que és evident la necessitat d'un consens 

polític sobre aquest tema, com ho és 
també la necessitat d'un pla per eliminar 

les deixalles industrials. 

Un compromís 
peisresidus 
industrials 

la nova llei, el govern s'ha compromès a conge
lar l'aplicació del Pla de Residus. Dos gestos de 
bona voluntat que cal valorar positivament i que, 
com dèiem, van éíicaminats a trobar una solució 
política entre els representants elegits per la so
cietat catalana. 

Resulta evident que la pressió popular no ha 
estat aliena a aquesta decisió de l'executiu de la 
plaça de Sant Jaume. 

Poques vegades en els darrers anys una deci
sió d'aquesta naturalesa ha provocat tant des
contentament i tanta protesta entre la població 
dels municipis que es veuen afectats per l'em
plaçament dels serveis que han de permetre la 
desaparició d'aquests residus industrials. 

També és cert que hi ha formacions polítiques 
que han abonat aquestes protestes amb una in
tenció clara de desprestigiar i erosionar davant 
l'opinió pública la decisió de govern de triar 
aquest o l'altre emplaçament. 

Han estat, em sembla i ho dic amb tot els res

pectes, reaccions viscerals atiades interessada-
inent, que en cap moment han presentat raona
ments de tipus tècnic en contra seva ni tampoc, 
és clar, altema'tives vàlides que donin solució al 
poblema plantejat. 

No valen utopies 

El fet evident és que, sigui en els llocs previs
tos o en altres que es puguin trobar, el seu em
plaçament ha de fer-se en-un punt o altre de la 
nostra geografia. 

Aquest bé comunitari caldrà que algú l'assu
meixi perquè una cosa és certa: aquesta elimi
nació de deixalles industrials no pot fer-se ni 
Ueriçant-les al mar ni enviant-les cap al cel. 

No val ser utòpics. No hi ha màgia que pugui 
fer desaparèixer de cop i volta aquests residus. 
La. mateixa solució que s'ha trobat en altres paï
sos industrialitzats, agradi o no i pesi a qui pesi, 
s'ha de trobar entre nosaltres. 

És ben cert també que els ciutadans que pu
guin veure's afectats hauran de tenir per part de 
la resta de la societat unes compensacions ade
quades a les molèsties que se'ls pugui ocasionar 
amb la instal·lació d'aquests serveis. És lògic i 
trobar-les té precedents a casa nostra i més en
llà de les nostres fronteres. És una pràctica ha
bitual i assumible. 

Ara, amb la tramitació parlamentària de l'a
fer, cal trobar una solució satisfactòria per a tot
hom. 

Cal un compromís que faci que la decisió si
gui presa al més àmpliament possible per aten
dre aquesta necessitat, aquesta demanda impor
tant de la nostra societat. 

HA. MOLINÉ 

VUITS I NOUS 

Primavera 

L a falta de neu, de fred i de 
pluges de l'hivern que aques
ta setmana acabem de deixar 

enrera ha fet segregar tants comen
taris catastrofistes i apocalíptics 
que jo no sé com és què la gent, ha
vent llegit el que ha llegit i havent 
escoltat el que ha escoltat, pot pas
sejar tan tranquil·la pel carrer en 
comptes de tanear-se a casà amb la 
famflia à esperar la fi del món que 
l'absència de fred es veu que anun
cia. Segons alguns especialistes en 
la matèria i segons algunes perso
nes que parlen per parlar i per es
pantar, l'hivern climatològicament 
desmanegat que hem viscut és se
nyal indubtable que el món s'escal
fa i es resseca. D'aquest escalfa
ment i d'aquesta sequera no cal es
perar-ne res de ho. Els que no mo
rin de set moriran de l'efecte con
trari: ofegats per l'aigua del mar 
quan el gel dels pols es fongui. Per 
trobar consol a tanta desgràcia, jo 
he consultat els diaris de dos o tres 
anys enrera. Si ho recorden, aquells 
hiverns va nev-ar fins a la ratlla de 
mar i, a causa del glaç i de les ai
gües desfermades, mitja Catalunya 
va quedar incomunicada de l'altra 
mitja. En aquells moments, els es
pecialistes i els que creuen ser-ho 
van dir que el món s'enfredolia i 
s'humitejava i que les conseqüèn
cies ens havien de ser també fatals. 

Si tingués temps —que no en 
tinc—, consultaria diaris més recu
lats per veure si hi descobreixo el 
que sospito: que els hiverns, els es
tius i totes les estacions han tirat 
sempre per on més els ha abellit i 
que, en general, més aviat han fet 
pocs esforços per ajustar-se a la 
imatge de postal que la gent en té 
formada. Això no vol dir que no em 
preocupi per l'aigua que aquest es
tiu no podrein beure si abans no 
plou. El que passa és que em sem
bla que aquesta preocupació no ési 
tan inèdita com se'ns vol fer creure 
i que l'han tinguda els homes des 
que el món és món cada cop que 
han passat per un hivern avar. 

La gent passeja pel carrer, ara 
que la primavera s'ha encetat, i si 
ho fa tranquil·la i sense quedar-se a 
casa a esperar la fi del món éS per
què observa que els arbres —que 
no han llegit diaris ni han escoltat 
la ràdio— treuen les fulles just el 
dia que les havien de treure, indi
ferents als hiverns més o menys 
ximples. En les branques que des
punten hi hà el final feliç de la his
tòria de terror que ens han volgut 
fer viure. Tot plegat és antiquíssim: 
la primavera sempre ha significat 
resurrecció. 

EMMANUEL CUYÀS 

TENDÈNCIES LA PUNXA D'EN JAP 

La utopia està 
en la moda 

Li últim crit en psiquiatria és el que ano
menen síndrome de la moda, que es 
manifesta en un afany immoderat de 

comprar articles actuals i luxosos, afecta 
principalment dones, més aviat joves, sovint 
formoses, amb un nivell d'intel·ligència no 
pas menyspreable i un poder adquisitiu dig
ne de respecte; això últim abans que es de
sencadeni la síndrome, perquè llavors es lliu
ren a gastar a mans plenes fins a posar en si
tuació precària l'economia familiar. Els, doc
tes doctors que han detectat aquest compor
tament anòmal diuen que acompanyà estats 
depressius i que sorgeix enpersonalitats que 
són neuròtiques d'entrada, però l'explicació 
inversa és més probable: la impossibilitat 
d'endur-se de la botiga tot el que els fa peça 
és el que les submergeix en els laberints de 
la depressió, d'on no troben més fil d'Ariad-
na per sortir-ne que un bon compte corrent. 
Els moralistes unidimensionals segurament 

n'extrauran arguments per carregar contra la 
publicitat omnipresent, que ens fa somiar 
una eterna terra de meravelles on múltiples 
gammes de productes s'imposen com a ingre
dients imprescindibles per a la felicitat. Però 
l'abast del problema és incomparablement 
més gran. EI discurs embellidor que crea la 
necessitat de comprar tot el que volen ven
dre està començant a canviar la nostra per
cepció del món; es dissolen sobtadament les 
antigues normes de conducta que inculcaven 
a les escoles i a les esglésies per lligar l'indi
vidu al seu cercle productiu i obrim els ulls a 
tot el que és possible. Què impedeix a qual
sevol d'aquestes noies, encara tristament 
carn de psiquiatre però ja avantguarda d'una 
revolució inexorable, conduir un Porsche ves
tida amb l'últim Saint Laurent i escampant 
olor de Byzance? Els números rojos del 
compte. Només els miserables arguments de 
la comptabilitat s'oposen al benestar. Tota 
l'economia del nostre vell sistema capitalista 
està a punt d'esmicolar-se perquè ens han fet 
entrellucar el paradís, i no podem deixar de 
voler-lo tot sencer, per a tots, ara i aquí. 

MANUEL CASTANO 
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