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Una herència de residus enverinada
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1977 D D 15-16 d'octubre

l greu atzucac amb què es troben les alternatives a la creixent
producció de residus urbans i tòxics a Catalunya és
conseqüència directa de l’herència pujolista. L’objectiu del
regionalisme productivista durant més de dues dècades va ser generar
més i més residus, engreixar el negoci dels abocadors i de les plantes
incineradores i fer la vista grossa sobre molts dels sectors
empresarials contaminants però políticament fidels. A tall d’exemples:
Ercros a Flix; Alcasa en el sector de l’alumini, i algunes de les societats
propietàries dels abocadors més mal gestionats del país.
També és cert, tanmateix, que la gestió ambiental de molts
municipis metropolitans governats per les esquerres –que han
controlat abocadors com el del Garraf o que disposen d’ecoparcs– no
ha estat precisament modèlica. El reciclatge ha fracassat, entre
d’altres raons –com la manca d’educació dels consumidors–, per la
pressió del lobby socialista de la incineració vinculat a «la Caixa». De
fet, quan ha dedicat aquesta entitat un euro a afavorir el reciclatge i a
fer-ne propaganda? Encara més: les plantes de metanització i de
biogàs impulsades per l’exregidor ecologista Josep Puig contra el
lobby de la incineració li van costar la seva exclusió del panorama
polític municipal.
És evident, doncs, que amb aquests antecedents els
«ecosocialistes» s’han arriscat i molt en demanar a Maragall el
control del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Sobretot, perquè durant la
darrera campanya electoral alguns dels seus dirigents van
ridiculitzar demagògicament la incineració, tot sabent que difícilment
la podrien evitar quan governessin. Resulta patètic veure ara com el
portaveu parlamentari d’ICV, Joan Boada, s’ha d’enfrontar i demanar
«pragamatisme» als militants i els grups ecologistes que en el seu
dia invitava a manifestar-se contra la política ambiental pujolista. És
perillós fer electoralisme dels problemes ambientals quan no es
tenen les solucions clares per fer-ne front a curt termini.
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L’ARC, si hi té voluntat, requerirà potser dues legislatures per
esmenar la política heretada i posar ordre i coherència en el sector.
Caldrà donar temps als nous polítics sempre que actuïn amb
transparència i honestedat i expliquin la realitat als contribuents.
I aquesta confiança que se’ns demana ha de començar a tenir
crèdit mitjançant actituds de diàleg i de concertació. El nostre
escepticisme, tanmateix, encara està justificat: els sectors dels
residus continuen dominats pels mateixos empresaris que va
impulsar el pujolisme i per societats que ja operaven durant el
franquisme. Es troben pocs exemples de gestió ètica i d’investigació
en I+D. Potser caldria destacar el grup Hera, propietari de l’abocador
de Coll Cardús, que és qui més s’acosta al que seria un sector
empresarial compromès. En canvi, la gestió de les plantes de
reciclatge dels olis o de les piles, o de les obsoletes incineradores de
Girona i de Mataró, no han estat a l’alçada de la gestió
d’instal·lacions semblants a Alemanya o a França.
No es pot entrar en el negoci ambiental amb afany especulatiu,
sinó que cal voluntat de servei i de diàleg. En aquest sentit, potser en
els propers anys veurem quins empresaris seran capaços de
gestionar correctament els nous projectes previstos de plantes de
reciclatge i de producció de combustibles energètics alternatius. El
discurs energetista es possible que domini a partir d’ara sobre
l'anàlisi tradicional proteccionista.
El Tripartit té, efectivament, un repte molt difícil i sobretot el
tenen els «ecosocialistes» d’ICV. Les dates límit imposades per la UE
per deixar d’abocar (a finals de 2006) i per promoure la sostenibilitat
del sector són una espasa de Damocles sobre els gestors de la
política ambiental de la Generalitat. Caldran, també, mesures fiscals
per finançar el nou Pla que es presentarà a principis d’any.
Desprès de les truculències i dels enganys del Govern
regionalista de CiU, ja no hi ha més lloc per a la demagògia, sinó per
a l’eficiència i l’honradesa.
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AUS,
ADAPTACIONS
AL MEDI

EL COLOR
DE LA CIÈNCIA

ENERGIA NUCLEAR.
NECESSITAT O INTERESSOS
ECONÒMICS?

Exposició
Dibuixos de
Fernando Krahn
Poemes de David
Jou
Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Rambla d'Ègara, 270 (Terrassa)
937 368 966
mnactec@gencat.net
www.mnactec.com
Entrada lliure

Exposició
Fundació Caixa
Sabadell i Museu
dels Volcans
Gràcia, 17 (Sabadell)
937 259 522
www.fcaixasabadell.org
Entrada lliure

22/12 D 30/12

FARTS DE NADAL

Xerrada-Col·loqui
Horari: 20:00 h
Ecologistes en Acció
Centre Cívic Can Deu
Pl Concòrdia, 13 (Les Corts)
934 101 007
Entrada lliure

1977 D Tardor
Es posa en marxa l'Escola de
Natura de Can Lleonart –la primera
escola de natura de l'Estat
espanyol– al parc natural del
Montseny, dirigida pel naturalista
Martí Boada.

1977 Novembre
El número 2 de la revista Butifarra
es dedica monogràficament als
problemes ecològics amb el títol
«Alternativa Ecológica. ¡Mierda
no!».

1977 D 6 de novembre
Assemblea dels ecologistes
catalans a Torroella de Montgrí. Es
rebutja la participació a les
eleccions municipals.

1977 D 18 desembre
Manifestació amb bicicleta per
Barcelona en el marc de la
campanya »Fem la ciutat
habitable», organitzada per la
Societat Naturista Vegetariana.

1978 D 9 d'abril
Concentració amb el clam de
«Salvem el Vallès» per aturar el
projecte urbanístic de l'ACTUR, a
Santa Maria de Gallecs.

1978 D 20 d'abril
La UNESCO declara el parc natural
del Montseny «Reserva de la
Biosfera».

1978 D Maig
Apareix el llibre de Vicenç Fisas
Centrales Nucleares: Imperialismo
Tecnológico y Proliferación Nuclear.

FESTA DE LA FIA-FAIA
Exposició
Horari: 09:00 a 13:30 h
i de 15:30 a 19 h
Parc Natural del Cadí-Moixeró
(Centre del Parc – Bagà)
II Concurs de Fotografia
de la Festa
Associació de la Fia-Faia
938 244 515
Entrada lliure

Cloenda a Olot de la «Campanya
per a la Salvaguarda del Patrimoni
Natural» promoguda pel Congrés
de Cultura Catalana. S’hi reivindica
que s'aturin les extraccions de
greda al volcà Croscat. D'aquesta
campanya sorgeix el Departament
de Natura de la Fundació Roca i
Galés, que produirà un bon nombre
de cartells, audiovisuals i fins i tot
pel·lícules sobre temes de natura.

21/12
SIMPLICIDAD RADICAL
Presentació llibre de Jim Merkel
Horari: 19:30 a 21:30
Fundació Terra
Avinyó, 44 (Barcelona)
936 011 636 - info@terra.org
www.ecoterra.org
Entrada Lliure
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El dipòsit «controlat» de Cruïlles pot
malbaratar definitivament la zona humida de les terreres de Vacamorta.

