I'en!orn del lema. Siestiren endovanl oquestsprojedes i,

E.lsre~sidus

especiolmen!per lesconnolocionspolitiques,els de Barcelonai
connurbocions,l' opcióde lo incinerociópoI generolilzor-sei

urba.ns,i el

Irodamenl de lesdeixolles urbanes.

seu

Manlenir la posicióde demanar la moralório per ols aduals

convertir-se,lempora1menl,en el modelper excel.lenciaen el

.

projedesd'incineradorsa Calalunya o donar lIum verdo,

Iraclamenl.

olmenysper olgun d'aquesls,és aparenlmenl el problema
planlejal. Al meu enlendre,dorrera d'oquest planlejament hi ha
una qüestióimportan!: la conlradiccióenlre aquells que,

La incineració,

pressionalsper responsobililálsde govern, volen donar solucions
immediolesi elsque creiemque una volunlollronsformadora

solucióa que?

requereix abordarels problemesdeformo global amli politiques
preventivesqueesbasin en el respedeal medi nalural i, en
definitivo, a lo qualilal de vida de lo poblocióadual i de les
generacionsfulures.

Maria
la/oña*

No és la meva inlenció minimilzar

ei'prablema

de la gestió de

les deixalles. No és gens focil de solucionar en la siluoció aduol,

...L'ahemativaéspassarJ'un enforamenl inútilmenl <curatiu»al final Jel

peró és precisamenl per aixo que cal abordar-lo

procésa un enforament <preventiu»i na prelenJre tllparla contaminacióun

dimensiói fugir de solucionslecnócratesi immediatistesque no

cop s'ha general, sinóevitar que esproJueixi. (Barrr-(ommonér)

...

en 1010lo sevo
.

sónmés que pedo'¡osque tard o d'hora s'ocabenIrenconl i
lornen a posar el problema real sobrelo loulo.

Voldrio oprofilor I'ocosióque m'oferiu desde les pagines
d'oqueslo revisloper 101d'oprofundir en el debol que en

No m'estendréen detallar les argumentacionsprou conegudes

oqueslsmomenls s'esto portan! o lerme o Iniciativa per

que, desdeisgrupsecologistesi desdeismaleixos ciutodans,

Calalynyai enlre aquestoorganilzació i sedors del movimenl

s'han esgrimil en conlra de lo incineracfb,pero en resum hi ha

ecologistoarron de les dorreresjornadesorgonilzadesper IC

dos ospedesfonomen!alsen els quolsbasemles nostres

s~bre lo incineracióde residus.la impecableposiciódel grup

argumenlocions.Enprimer lIoc,lo ineviloble conlominacióque

municipal d'IC de Moloró en conlro de I'incinerodor que s'esto

produeixenaquestesinstal.lacions,per molls aven¡oslecnológics

conslruinl conlrasla amb ellímid recolzamen!que, almenysfins

ques'hi incorporin.l, en segonlIoc,el malboralomenl de

el momenl, ha donallniciotiva o lo Ploloformo ciulodono conlro

moteriesprimeresi d'energio que suposael fel de cremar

la incineracióde residusdel Maresme.Ésper aixo que crecque

dioriament<entenarsde lones de produdes que, amb un allre

vallo penoincidir un copmés sobreoquest'greu problema,

planlejamenl, podrien lenir uno altre destinació.

...

inlenlonl globolilzor-Io, i fer unesrefleXionsque desiljo que
puguin ser útils, si més no per discutir i inlercanviar opinions,

Peró, i sobre 101és que, lo incineració no és en absolul una

cosoque crecmoll positivo en elslemps que corren.

solució al problema de les deixalles.

Els seus partidaris
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ens lo

.

presentencom la copsamogicaque, en contradir elsmés

a

la gestiódeisresidusurbons és, en la socielal adual, un deis

elemenlalsprincipisde la lermodinomica, aconsegueixfer

greusproblemesque han d'afronlar les administracionslocals.

desapareixeruna materia que fa noso. Perotothom sap que

El creixemenl del volum de les deixalles en elsdorrers onys,així

lanl elsincinerodorscom els abocadorsno són més que mijons

com el convi en lo composíciód'aquesles,que les fa codocop

d'omogor, amb méso menysexit, elsresidus,formes de

més comparables015residusindustriols, ha ogreujal el

I,asllodar el problemao 1015elsmedis i de convertir un residu

problemo;.EIrebuig per port de sedors de la poblocióa

salid en cendres,liquids, fums o porticulesnocivesque crearon

delerminals sistemesde Irodomen!, com ara els abocodorso els

nousproblemesde difícil solució.

~
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Prelendre solucionar el problema

de I'aprovoció per parl del govern cenlrol del Plod'Energies
Renovables,ens obligo o prendre una determinocióclarao

'"o¡S'
e
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incinerodorsrepresenloun problema ofegil que han d'ofronlor.

Laproliferoció de projedes d'incinerodorsa COlalunyo,a partir

.

3

de les deixolles fomentan!

producció sense fre de deixalles és evidentment

lo

un obsurd. No hi

ha avan¡ possible sense admelre lo necessilal de reduir els usos i
. abusos que comporta I'adual

sistema de producció i consumo I és

CD

per aixó que les proposlesdeis que oplem per una polílica de
residusrespectuosaamb el medi incideixen, en primer lIac,en la
necessitald'evilar i minimilzar la generacióde residusdesdel
procésde producciói, després,en recuperar,reulililzar o reciclar
al moxím elsresidusprodúlls.

Elsresul1atsno són mogicsni immedials, peró lesexperiimcies
d'allres parsosdemoslrenla viabililat d'aqueslsprojectes.A
Calalunya,ia avui podem parlar de la experienciacapdavanlera

ques'esloportanla lermeperpartdelCEPA(Cenlred'Ecologiai
ProjectesAl1ernalius)amb elsAjunlamenls de Torrellesde
Llobregal, Molínsde Rei i Sanl Cuga!.~lprojecteRESIDUMíNIM,
que consisleixen unpla inlegrol de recollido selectiva,
composlolgei recuperacióde deixolles, ia ha donal resul1als
més que esperan¡adorsen lo primera fase d'aplícociói ho
superal omplioment lesprevisionsque s'havien fe!.
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l'exislencia d'aqueslesallernalives creequeens abliga a
prendre una opció. No esIracta, per lonl, d'una conlradicció
enlre oquells que lenen responsabililalsde geslió i elsque, des
d'una posiciód'ollunyamenl del poder,enspodempermetre el
luxe de fer proposlesulópiques.Oferim solucionsalternalives,
peró reals i, per aixó, eslracta d'oplar entre dosmodels

;;

diferenls de geslió;
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..
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Geslionaramb una poli!ica de mesureslecniques,immediales,

.J:I
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que nOllJésserveixen per renlar la cara aparentmenti amagar
els problemes,o bé oplar per una geslió global, a lIarg lermini, i
cóherentomb els planleiamenlsIransformadorsi de respecte01
medi que avui enleoria lolhom accepla.-

, MariaZa'.ñaésmembrede'a (.~rdinadaraenDefensa
dela Sorrade
Marina(CODf5fMA)

