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L'esquerda ecologica: residus industrials 
i geografia humana 
M. Angels Alió* i Josepa Bru** 

Résumé / Abstract / Resumen 1 Resum 

Cet article propose une vision globale du problbme des déchets in- 
dustriels depuis une double perspective qui met l'accent sur le carac- 
tbre socio-territorial des impacts, associés B leur présence dans l'envi- 
ronnement, et les conflits qui apparaissent autour des options de 
gestion actuellement en vigueur. 

Aprbs l'examen du r61e des déchets dans l'industrie et du problbme 
de la production et l'ccelimination>> des déchets industriels dans sa di- 
mension territoriale, on aborde le sujet des politiques de gestion dans 
des pays divers et les implications socio-politiques des différents mo- 
dbles de gestion; l'analyse est axée sur les initiatives populaires en 
Allemagne et les mobilisations qu'ont eu lieu en Catalogne en répon- 
se au ccPlan Directeur pour la Gestion des Déchets Industriels,. 

Les conclusions proposent une réflexion sur la recherche en géo- 
graphie humaine et l'analyse des déchets industriels en tenant compte 
des implications théoriques et episthémologiques qui permettent une 
approche globale des problbmes de l'environnement. 

This article presents a global view of the problems associated with 
industrial wastes using a dual perspective that emphasizes the socio- 
territorial nature of impacts and the conflicts appearing in the current 
management options. 

After examinig wastes in relation to industrial production, and the 
production and cceliminationn of wastes from a territorial dimension, 
the article reviews management policies in different countries and 
studies the socio-political implications of management models, analy- 
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zing citizen initiatives in Germany and popular protest in Catalonia to 
the ccPlan for the Management of Industrial Wastes in Cataloniav. 

In the final section of the paper, some thoughts on research in 
Human Geographv and the analvsis of industrial wastes are offered, 
outlining its :heoretica1 and epis~emological implications in order to 
establish a social perspective of environmental problems. 

El articulo presenta una visión global de la problemática de 10s resi- 
duos industriales desde una doble perspectiva que destaca el carácter 
socio-territorial de 10s impactos, asociados a su presencia en el 
medio, y 10s conflictos que se suceden en torno a las opciones de ges- 
tión actualmente vigentes. 

Después de examinar 10s residuos en relación con la producción in- 
dustrial, y la producción y cceliminaciónn de 10s residuos industriales 
desde la dimensión territorial, se hace un repaso a las políticas de ges- 
tión, sobre la base de diferentes paises productores, y se estudian las 
implicaciones socio-politicas de 10s modelos de gestión, centrándose 
en el análisis de las iniciativas ciudadanas alemanas y de las moviliza- 
ciones en Cataluña en respuesta al aPlan Director para la Gestión de 
10s Residuos Industriales en Cataluña,,. 

En las conclusiones se inicia una reflexión en torno a la investiga- 
ción en Geografia Humana i el análisis de 10s residuos industriales, 
planteando las implicaciones teóricas y epistemológicas de cara a una 
visión social de 10s problemas ambientales. 

L'article presenta una visió global de la problemitica dels residus 
industrials des d'una doble perspectiva que destaca el caracter sbcio- 
territorial dels impactes, associats a la seva preskncia en el medi, i els 
conflictes que s'esdevenen entorn a les opcions de gestió actualment 
vigents. 

Després d'examinar els residus en relació amb la producció indus- 
trial, i la producció i cceliminaciÓ>, dels residus industrials des de la di- 
mensió territorial, es fa un r e p h  de les polítiques de gestió, sobre la 
base de diferents palsos productors, i s'estudien les implicacions 
sbcio-polítiques dels models de gestió, tot centrant-se en l'analisi de 
les iniciatives ciutadanes alemanyes i de les mobilitzacions a Catalu- 
nya en resposta al cepla Director per a la Gestió dels Residus Indus- 
trials a Catalunyau. 

A les conclusions s'enceta una reflexió a l'entorn de la recerca en 
Geografia Humana i l'anilisi dels residus industrials, i es plantegen 
les implicacions tebriques i epistemologiques de cara a una visió so- 
cial dels problemes ambientals. 



Poques vegades es té l'oportunitat que una recerca universithria es transfor- 
mi en un tema de rabiosa actualitat i que aquesta sigui discutida de manera 
pública i generalitzada, tal com ha succei't amb la nostra línia d'investigació 
sobre els impactes socials i territorials dels residus industrials (RI), arran de la 
polemica sobre el Pla per a la Gestió dels Residus Industrials a Catalunya. En 
trobar-nos al centre del debat hem hagut de posar a prova les nostres idees i 
hem pogut veure amb més claredat quins són els temes en els quals cal apro- 
fundir i també, a causa de la seva rellevhncia social i tebrica, quines qüestions 
es confirmen com a fonamentals. 

Entre aquestes qüestions cal destacar la premissa que els residus no consti- 
tueixen només objectes d'estudi en la mesura que intervenen com a modifica- 
dors del medi físic, sinó que, tota vegada que són un dels nexes d'unió entre 
els ecosistemes i les estructures socials (Tivy-O'Hare, 1981), la seva producció 
i els impactes que generen han de ser tractats com a qüestions vinculades a les 
formes organitzatives -productives, espacials, de gestió, etc.- que regeixen les 
relacions entre els homes. 

Aquesta dimensió social del medi ambient fa necessari que els estudis sobre 
els RI hagin de contemplar-se a partir de les hipbtesis procedents de les cibn- 
cies socials que permeten aprofundir en dos temes b8sics: els impactes sbcio- 
territorials i les directrius de la gestió. Així, al llarg del present article tracta- 
rem de mostrar quina és la lbgica de la localització dels residus i la seva 
incidencia en la desigualtat territorial i, d'altra banda, assajarem una anhlisi 
dels objectius i condicionants que marquen opcions respecte a les formes d'a- 
bordar el problema que es consideren correctes, segons els diferents agents 
implicats. 

PRODUCCIO DE RI I ESTRUCTURES INDUSTRIALS 

La sensibilització respecte als problemes que comporta l'acumulació de re- 
sidus industrials és una característica de les societats industrials avangades 
i, en canvi, i de forma paradoxal, la no contenció de la seva producció conti- 
nua formant part dels seus sistemes productius. Per aquest motiu, els metodes 
que es fan servir per calcular la producció de RI en una regió o estat quan 
manquen censos fidedignes es basen habitualment en l'extrapolació més o 
menys sofisticada d'una sbrie de variables vinculades al desenvolupament eco- 
nbmic, tals com el PIB o el consum de energia, ja que es considera que exis- 
teix una proporcionalitat entre el nivell de riquesa i el volum de producció de 
RI (Generalitat, 1990a, p. 40). Quan interessa aprofundir en les caracterís- 
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tiques dels RI s'utilitzen també dades sobre l'estructura industrial, ja que els 
volums i composició dels RI depenen de la grandaria de les instal-lacions 
i del sector industrial (Cerda, 1988). Aixi, els mhims de producció ten- 
deixen a concentrar-se en les indústries químiques, mecaniques i 
metal-lúrgiques, precisament les que fins a la crisi dels anys setanta sostenien 
una bona part de l'economia de les regions europees tradicionalment indus- 
trials (Alió, 1991). 

Actualment, per tant, cal tractar les estratbgies de gestió dels RI tenint 
també en compte la incidbncia de les innovacions tecnolbgiques en la produc- 
ció i elaboració final dels productes industrials, les diferents formes de l'alian- 
sa entre els monopolis i el sector públic, com també la creixent sensibilització 
respecte a les problematiques ambientals i a la contaminació en particular. 

Aixi, en termes generals, es constata la substitució dels procediments tradi- 
cionals d'eliminació dels RI, que estaven subordinats a la minimització de les 
despeses del transport i comportaven l'abocament incontrolat en les proximi- 
tats del lloc de producció, per la tendbncia a allunyar dels centres urbano- 
industrials les zones d'abocament, com també a propiciar la implantació del 
nou subsector industrial de la descontaminació (Botias, 1989). 

Es tracta d'un subsector en expansió i amb clares expectatives, que té un im- 
portant paper dins del procés de recomposició industrial que experimenten 
actualment les grans empreses multinacionals, en estreta aliansa amb el sector 
públic, que és des d'on procedeix, per cert, una elevada proporció de les in- 
versions. El subsector acompleix també una important funció de suport res- 
pecte als altres sectors industrials i n'afavoreix la instal-lació. 

TERRITORI I RI 

Per tal d'aprofundir en la diversitat d'interrelacions i circumstancies al vol- 
tant de les quals es produeixen els impactes dels RI, hem assajat d'utilitzar la 
tradicional classificació de les escales geografiques per tal de presentar, de 
manera sistematica, quines semblen ser les variables i relacions que tendeixen 
a dominar segons quina sigui la realitat territorial. Aixi, sense perdre de vista 
els lligams existents entre els impactes locals i l'escala mundial (Taylor, 1982) 
que és on al cap i a la fi s'estructuren tots els processos socials i s'organitza el 
territori basic de l'home (Sacristán, 1984), pensem que un intent de diferen- 
ciació segons l'gmbit en qub s'organitzen els comportaments i estratbgies es- 
pacials associats al problema dels residus pot ajudar a aprofundir en aquesta 
línia de recerca. 
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Els RI i l'espai local 

En considerar l'espai local, concretament les comunitats territorials bhsi- 
ques i els municipis en particular, la proximitat a les fonts emissores de RI 
constitueix un factor fonamental que condiciona els comportaments de la 
col-lectivitat i dels seus estaments dirigents quan han d'enfrontar-se a la pro- 
blemhtica de la contaminació. 

En aquest sentit, cal tenir present que és en l'hmbit local on la població ex- 
perimenta l'abast dels efectes nocius -sobre el medi i la salut- dels RI proce- 
dents de les fhbriques, dels abocadors i de les instal.lacions de tractament dels 
residus. Tant les diferbncies microgeogrhfiques en la distribució de determina- 
des malalties (Sandbach, 1982) com la contundbncia i característiques de de- 
terminades respostes locals per part de col.lectivitats demostren la importhn- 
cia de la proximitat i la quotidianei'tat com a factors detonants dels conflictes 
sbcio-ambientals. 

Tanmateix, és difícil establir patrons sobre les formes més usuals d'impacte 
i respostes locals. Entre el conjunt de factors que interactuen en la problemh- 
tica local en destaquen tres: a) les característiques industrials, ja que les for- 
mes d'implantació i els efectes ambientals de les indústries poden arribar a ser 
forqa heterogenis; b) els diferents graus de desenvolupament dels instruments 
jundics, de control, planejament, etc., que poden utilitzar les administracions 
si volen afrontar els problemes del medi ambient, i e) el carhcter i la magnitud 
de les respostes vei'nals i de moviment cívic. Pel que fa a aquest darrer factor 
cal no oblidar que la capacitat de reacció de la població afectada no esth condi- 
cionada només per la quantitat i perillositat dels RI; tots hem conegut, en 
aquest sentit, experibncies recents en les quals les dificultats en el món del tre- 
ball expliquen l'acceptació d'argumentacions sobre la innocuitat de residus 
palesament contaminants, fent que la resposta local arribi, fins i tot, a recolzar 
les indústries que els produeixen. 

Les escales interm6dies 

Des de l'estat fins a la regió, les escales intermbdies comprenen els espais on 
l'organització de les estructures esta subordinada a directrius polítiques legiti- 
mades, la finalitat de les quals consisteix a regular les contradiccions que re- 
sulten dels conflictes procedents de les diferbncies econbmiques i de classe 
que conviuen en aquestes Brees. C. Raffestin (1983) sosté que aquest ordre 
polític es fonamenta en la regulació de dues categories bhsiques de relacions, 
que són les que s'esdevenen entorn a la terra i al treball i doten la regió -o els 
estats- d'individualitat i de coherbncia internes. 
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En el context de l'equilibri sempre precari d'aquestes estructures regionals, 
pensem que els RI han de ser contemplats com a elements potencialment con- 
flictius, que sorgeixen d'una concepció necessariament política sobre la gestió 
del sistema de recursos, concepció que, tal com dMem abans, sorgeix del pro- 
cés d'acceptació tacita de determinats models industrials. Per aquest motiu, 
igualment com passa amb qualsevol dels altres elements que amenacen l'orga- 
nització territorial, s'ha de preveure, també per als RI, el funcionament de 
mecanismes correctors. 

La tipificació dels RI i la instrumentació de mitjans específics de control i 
tractament són potser els dos mecanismes que actualment podem considerar 
més elaborats. Tanmateix, aquestes són intervencions relativament recents, 
fruit de l'acceleració de les contradiccions internes dels pai'sos més industria- 
litzats. Abans, i actualment encara de manera paral.lela, han funcionant al- 
tres mecanismes de control no planificats que són també el fruit de les deci- 
sions dominants respecte als usos i a les ubicacions on s'han de relegar els 
elements més conflictius; veiem-10s a continuació. 

La diferenciació i i'especialització espacials 

Des que la industrialització va configurar-se com el motor bhsic del creixe- 
ment de les ciutats, la contaminació i degradació del medi va transformar-se, 
juntament amb el mercat del sbl, com un dels factors condicionants de l'es- 
tructura espacial urbana. Abundant i coneguda literatura, proporcionada per 
socialistes utbpics, higienistes i fins i tot novel-listes, ha deixat nombrosos tes- 
timonis sobre els efectes dels residus als encontorns insalubres de les fabriques 
urbanes del XIX i les barriades obreres vei'nes. Així mateix, i com un fenomen 
intrínsec de la urbanització burgesa i del creixement economic, va anar fent-se 
evident la convenitncia de traslladar aquestes fabriques cap als <<hinterlands, 
rurals, alla on el baix preu del sbl i la major docilitat laboral oferien més ga- 
ranties a les expectatives empresarials. Aquesta nova situació, que establia les 
bases de les modernes aglomeracions urbanes, va estar protagonitzada primer 
pel sector t6xtil i després pels sidero-metal~1urgics i mec8nics, les deixalles dels 
quals han quedat materialitzades en els abocadors relictes i en els abocadors 
de les regions urbano-industrials tradicionals. 

Posteriorment, al compas del creixement econbmic dels anys cinquanta- 
seixanta del nostre segle, va anar cristal-litzant un procés de descentralització 
industrial i recolzant-se en les ciutats mitjanes els eixos industrials i la difusió 
del teixit urbh. D'aleshores en@, tant la localització com les formes de control 
dels RI tendeixen a canviar de manera que, a remolc de la mateixa pressió ur- 
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bana en el territori, va imposant-se la tendbncia a transportar els RI a indrets 
allunyats de les instal.lacions on es produeixen i a abocar-10s en enclavaments 
marginals i tirees perifbriques progressivament més allunyades. En l'actuali- 
tat, es constata també, en aquestes mateixes regions, la creixent utilització 
d'altres formes de control derivades de la configuració del ja esmentat subsec- 
tor del tractament dels residus que genera, per la seva part, una nova sbrie de 
problemes. 

Interessos industrials i conflictes del medi ambient: 
la instrumentació de mesures de control 

En el context de l'evolució del capitalisme industrial, des de les seves prime- 
res etapes tradicionalment competitives fins a les fases monopolistes més re- 
cents, el control dels RI ha experimentat una skrie de canvis que afecten tant 
la permissivitat de la seva producció com les formes d'evacuació al medi. 

L'avaluació de la indústria com a motor de creixement econbmic, ha confe- 
rit als processos industrials una forta dosi d'impunitat respecte als seus impac- 
tes en el medi físic i la població. Aquesta situació ha anat atenuant-se en al- 
guns pai'sos a mesura que els processos d'urbanització propiciaven el 
desenvolupament d'altres mitjans de creació de riquesa incompatibles amb la 
localització d'instal-lacions contaminants. 

Paralelelament, l'evolució de les estructures polítiques i socials contempo- 
rhnies ha contribuit a l'atenuació de l'hegemonia d'aquests processos indus- 
trials pressionant per la institucionalització d'una colla heterogbnia de mesu- 
res d'intervenció, centrades en la defensa dels valors vinculats a la qualitat 
ambiental. Trobem així que l'aparell polític -estatal i regional- es veu obligat 
a intervenir en els conflictes que s'esdevenen com a conseqükncia de les dife- 
rents expectatives econbmiques que poden obtenir-se d'un mateix territori, 
com també a defensar -encara que molt tímidament i moltes vegades en el ni- 
vell exclusivament ideolbgic i propagandístic- diverses reivindicacions ecolb- 
giques. 

El segon fenomen que contribueix a reduir l'operativitat de les estratbgies 
industrials esta vinculat al desenvolupament dels moviments cívics que, per 
uns o altres motius -defensa d'economies agrícoles de segon ordre, qualitat de 
vida, problemes sanitaris, etc.- tindrien poques possibilitats d'bxit si restessin 
limitats a l'escala local. Les escales intermbdies es configuren, per tant, també 
des d'aquest punt de vista, com 1'8mbit idoni en el qual vincles personals de 
diferent tipus permeten articular entre si demandes que altrament restarien 
alllades i sense ressb. 
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Els RI en I'escala mundial 

És en la escala internacional on s'evidencia l'abast que pot arribar a assolir 
la difusió dels residus, abast que esta subordinat a les estratbgies empresarials, 
les quals, en configurar les seves estructures monopolístiques en l'escala mun- 
dial, utilitzen cada vegada més el transport dels residus cap a regions o pai'sos 
on el control sobre el medi ambient és més escas. A aquest fenomen, practicat 
des de fa ja algunes dbcades (J. Sandbach, 1982, i M. Garcia Añón, 1983) i a 
partir del qual han anat configurant-se les ccmultinacionals del tractament dels 
RI>>, hauríem d'afegir, a més, la creixent desagregació durant els processos 
productius de les fases més contaminants i que poden realitzar-se, mitjan~ant 
empreses filials, alla on el desenvolupament de la normativa i la voluntat de 
control són menys restrictives, o, fins i tot, palesament insuficients. 

Veiem, en conseqübncia, com el tema dels residus s'afegeix com un element 
més del procés que contribueix a aprofundir les condicions de dominació que 
presideixen les relacions econbmiques entre el Primer i el Tercer Món. En 
aquesta mateixa línia s'expliquen també les diferbncies de tractament dels 
problemes ecolbgics entre els pai'sos occidentals on les preocupacions aparei- 
xen en relació amb el ~~conservacionisme~~ i la qualitat de vida, i els pai'sos sub- 
desenvolupats que els afronten des de l'bptica de l'espoliació dels recursos i el 
potencial de desenvolupament (Leff, 1986). Tanmateix, hi ha encara una 
munió considerable de pai'sos que accepten determinats usos del seu territori 
com a contrapartides del creixement. 

LES POLITIQUES DE GESTIO DELS RESIDUS 

La presbncia d'un enorme volum de RI és un fet indefugible, i tant l'opinió 
pública com els diferents agents implicats estan d'acord que cal fer front a 
aquesta situació. Tanmateix, les discrepancies sorgeixen quan es tracta de de- 
terminar qui ha d'assumir la gestió del problema i quines són les mesures que 
caldria aplicar. En les pagines que segueixen assagem de presentar les opcions 
que configuren els models de gestió més freqüents, distingint els apartats se- 
güents: a) la reducció de costos; b) la incineració; c) les polítiques entorn de la 
salut, i d) la neteja del sbl. Per fer-ho ens centrarem sobretot en el marc dels 
pai'sos de la CEE, si bé, perb, a t b  que el Japó i els EUA són també importants 
productors de RI, farem algunes breus al.lusions a les característiques de la 
seva gestió en ambdós pai'sos. 
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La reducció de costos per damunt de tot 

La reducció de costos és un factor que es repeteix en tots els pa'isos conside- 
rats i que condiciona, en major o menor grau, les seves polítiques i els plans 
de gestió dels RI. En casos com el del Regne Unit aquest criteri es converteix 
en gairebé exclusiu, tota vegada que el sector privat s'estima que gestiona 
el 98% dels RI produi'ts. 

Per aquest motiu, el cas anglhs mereix especial atenció (VV.AA, 1989). 
L'estalvi de costos deriva en un alt grau de <<permissivitat?> respecte de la con- 
taminació, i es fonamenta en tres aspectes de la gestió: a) l'acceptació dels 
abocaments sense tractament previ, que afecten fins a 20 milions de tonestany 
de residus gestionats pels diferents nivells de 1'AdministraciÓ i que poden ser 
de qualsevol origen; b) pel que fa a la gestió del sector privat, es calcula que 72 
milions de tonestany s'aboquen sense ser tractades, en terra o directament al 
mar, i e) el fet que es considerin fora de la regulació fins a 100 milions de tones 
anuals de residus, que en cap cas no poden considerar-se inerts, constituits per 
les cendres i les escbries provinents de les centrals thrmiques, els residus de la 
indústria extractiva i els residus del sector agrari. 

Podem afirmar, per tant, que probablement el Regne Unit és un cas para- 
digmatic ,de l'opció per l'estalvi de costos -econbmics- per damunt de qualse- 
vol altra consideració. Altrament, no és estrany que amb aquesta política el 
Regne Unit encapsali la llista dels paisos europeus més contaminats per abo- 
caments clandestins. 

L'opció per la incineració 

Sense cap mena de dubtes el cas més representatiu d'aquesta opció és el de 
la RFA, que ha optat per l'habilitació d'una forta dotació d'infrastructures de 
tractament dels residus. Aixb ha generat diversos posicionaments per part 
dels agents socials, tbcnics i polítics dels quals ens interessa destacar els que 
s'han generat entorn de la incineració (Von Meroth, 1991). 

El problema es concreta en el fet que des de l'bptica de la gestió es constata 
la necessitat de trobar solucions immediates al volum de residus generat dia- 
riament, que siguin ecolbgicament menys impactants que l'abocament incon- 
trolat, encara que la seguretat que ofereixen, i que s'admet que és insuficient, 
es confia que anira millorant amb el desenvolupament de la recerca. 

Mentrestant, des del públic i els ecologistes no gestors, pesa més el fet que 
la incineració representa, a hores d'ara, un perill per a l'ambient i la salut per 
causa de les emissions de dioxines, furans i un seguit de substancies inidentifi- 
cades que abasten fins al 80% de les emissions de les centrals. 
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A la vista de l'experiencia alemanya, de l'actitud de rebuig per part del pú- 
blic i de les organitzacions ecologistes, s'esti gestant una estratkgia de gran 
habilitat política, que té el seu millor exponent a Franqa, i que tracta de vincu- 
lar sempre el problema dels residus al de l'escassetat de l'energia, de manera 
que, de forma subliminal, es transmet el missatge que la incineració és la mi- 
llor solució per als residus, toda vegada que, alhora que els ((elimina>>, permet 
col-laborar a l'estalvi energktic. 

La qüestió remolc de les <<catastrofes>> de salut pirblica 

La relació residustsalut pública representa, probablement, el tema central 
en relació amb el conjunt de la població. Aquesta qüestió esta estretament im- 
plicada en el cas de la polemica entorn de la incineració a Alemanya, perd el 
cas japonks és, entre tots, el millor exemple en aquest sentit. 

La sensibilització respecte al problema es remunta a l'epoca que els japone- 
sos anomenen com a ((gran període de l'enverinamentn, que comensa amb la 
reconstrucció industrial posterior a la Segona Guerra Mundial i s'estén fins als 
inicis dels anys setanta. El gran protagonisme del sector químic i la seva manca 
de control són responsables, durant aquest període, de les tristament famoses 
mortaldats de Minamata, a causa de l'abocament de mercuri al riu Agano, per 
la Showa Denko Corporation; les d'asma, provocada per les emissions del 
complex petroquímic de Yokkaiachi, i que afecta les ciutats de Mishima, Nu- 
mazu i Shimizu, i la persistencia de l'<<smog>> d'anhídrid sulfurós que afecta la 
ciutat d'Osaka durant 156 dies (Duffus, 1983). 

La resposta de les autoritats es basa aleshores en el ccprincipi de l'harmonit- 
zaciÓ>>, segons el qual el control de la contaminació, a través de l'establiment 
de valors límit, havia de regir-se pel realisme, en el sentit que qualsevol forma 
de control havia de permetre el manteniment del creixement industrial encara 
que hagués de suposar un percentatge relativament elevat de malalts poten- 
cials entre la població (de fins al 5% en el cas de les malalties pulmonars crbni- 
ques). Complementariament, la política sanitaria va centrar-se en la indem- 
nització dels afectats pels episodis de contaminació (Miyamoto, 1989). 

En contrast amb aixb, els inicis dels anys setanta van representar el període 
més progressista de la legislació ambiental, amb l'abandonament del ccprincipi 
d'harmonitzaciÓ>> i un fort desenvolupament normatiu, amb veredictes a favor 
de les víctimes en la major part dels processos judicials interposats (Gresser et 
al., 1981). També el sector privat va experimentar un canvi d'actitud en la me- 
sura que es pot afirmar que, durant aquesta kpoca, la inversió de la indústria 
japonesa en la reducció de la contaminació va ser la major del món. 
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Ben aviat, perd, la crisi econbmica mundial va posar fi a aquest període i des 
de llavors el Japó ha retornat a l'antiga política de l'alianqa entre el sector pu- 
blic i l'empresa, a favor de l'estalvi de costos i en detriment de l'ambient i la 
salut. Amb aquest objectiu han anat augmentant progressivament els valors 
límit de les emissions de substancies tbxiques, tals com el NO2 o el SO2. 
També la magistratura esta mostrant un tendbncia regressiva en els veredictes 
de les denúncies per enverinament de la població i es proposa de limitar, i 
idhuc de reduir, la política d'indemnitzacions als afectats (Miyamoto, 1989). 

El panorama és avui desolador, tota vegada que no es coneix el volum total 
de producció de residus i s'admet l'elevada freqütncia d'accidents vinculats a 
la contaminació per l'acumulació de residus. Existeix Únicament una llei de 
prevenció obligatbria de l'enverinament provocat per l'aobra pública,> que es 
refereix només a unes quantes substancies i obliga les empreses concessiona- 
ries a cobrir el 50% de les despeses <<d'elirninaciÓ~. 

La neteja del sol 

A causa de la practica secular de l'abocament incontrolat, el conjunt de pai- 
sos industrials es troben, a hores d'ara, amb un greu problema de contamina- 
ció del sbl. A aquest respecte, Love Canal, una petita ciutat de les Niagara 
Falls, va esdevenir tristament cblebre, a la fi dels anys setanta, quan es va des- 
cobrir que les 20.000 Tm de deixalles químiques abandonades havien estat l'o- 
rigen de nombrosos casos de cancer i malformació en els nadons (Roelans Du 
Vivier , 1987). 

D'aleshores ens8 han anat detectant-se situacions semblants que, com en el 
cas del barri de Georgswerder, a Hamburg, o el poble de Lekkerkert, als Pai- 
sos Baixos (Roelans Du Vivier, 1987) han provocat l'evacuació de la població 
i han conduit finalment la Comunitat Europea a introduir un seguit de direc- 
trius segons les quals tots els pai'sos comunitaris estan obligats a inventariar els 
punts de descarrega de RI potencialment contaminants. Tretze anys després, 
malgrat que la promulgació de la directiva obliga tots els estats membres de la 
CEE a haver acabat l'inventari 1'1 de gener del 1990, són pocs els palsos que 
han complert aquesta directiva. 

Dels pai'sos estudiats es disposa de dades mínimament fiables en quatre 
casos: l'antiga RFA, Dinamarca, Holanda i els EUA. A la RFA s'han inven- 
tariat fins a 35.000 punts de concentració de RI, dels quals el 60% es considera 
que suposen un <<perill ambiental cert,, (Generalitat de Catalunya, 1990). 

La situació holandesa constitueix un cas particular pel fet que l'abocament 
incontrolat ha estat una practica generalitzada com a sistema de guanyar ter- 
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renys al mar. Aixb ha portat a una situació en la qual a un gran volum de resi- 
dus s'afegeix la perillositat de la mobilització dels elements tbxics per les 
aigües d'escolament subterrani. A mitjans del 1985 el nombre de punts 
greument contaminats per l'abocament incontrolat de RI s'avaluava en prop 
de 7000 (W. AA, 1989). 

Des de la perspectiva econbmica, la CEE ha calculat la inversió anual ne- 
cessaria durant 15 anys per a la descontaminació dels llocs d'abocament cone- 
guts fins ara. Enumerant només els paisos que ocupen els primers llocs, la des- 
pesa s'avalua en 476 milions d'ecuslany pel Regne Unit, 377 per la RFA, 214 
per Fransa; 134 per Italia i 56 per Holanda (Roelans Du Vivier, 1987, p. 30). 

Als EUA, un país que genera de l'ordre de 700.000 Tmídia de RI especials 
(Generalitat de Catalunya, 1990b, p. 25), el problema adquireix grans dimen- 
sions. L'inventari realitzat a finals dels vuitanta per 1'Environmental Protec- 
tion Agency comptabilitza 27.000 punts d'abocament incontrolat de RI espe- 
cials, els quals sembla que corresponen només a una petita part d'una quantia 
de llocs d'abocament incontrolat que es calcula que oscil-la entre 130.000 i 
425.000 (Colten, 1990). En compliment de la Llei sobre neteja dels llocs con- 
taminats (Comprensive Environmental Response, Compensation and Liabi- 
lity Act 1980) es destina un pressupost específic per a la neteja de llocs conta- 
minats que, en el període 1896-91, s'avalua en 1 , l  bilions de pessetes. 

Es tracta, en aquest apartat, d'analitzar les diverses formes de resposta dels 
col.lectius afectats per la instal.laci6 d'infrastructures d'eliminació de RI, a 
partir d'un seguit d'aportacions que se centren en I'anhlisi de l'estructuració i 
comportament dels moviments socials i que permeten contemplar els conflic- 
tes provocats pels RI en el marc d'un moviment més ampli, vinculat a nous 
processos d'estructuració de les relacions societatlestat, i que són prbpies d'un 
moment de canvi que ha estat qualificat per alguns com a <<crisi de la democra- 
cia>> (Bobbio et al., 1985) o, amb un sentit més positiu, com a <<paradigma de 
la nova política>> (Offe, 1988). 

Es constata així, en diversos paisos desenvolupats, lYemerg&ncia d'un movi- 
ment popular de rebuig al model convencional de gestió dels residus, el qual 
presenta diferents graus d'estructuració i que, com tot seguit tractarem de 
mostrar, respon a les característiques dels que s'han anomenat nous movi- 
ments socials, o des d'una perspectiva més estructural, el <<tercer sectom (As- 
coli, 1987). 
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Cal situar, en primer lloc, aquests moviments en la situació que des de fa ja 
gairebé dues decades s'esth produint en la majoria dels paisos occidentals, i 
que es caracteritza per una creixent perdua d'autoritat de 1'Estat. A mesura 
que 1'Estat del Benestar ha anat estenent la seva esfera d'actuació ha anat 
mostrant els seus límits, en especial per a l'abordatge de temes nous, com ara 
tot all6 que pertoca a la política ambiental. 

Aquest fet, que ja es detecta des de mitjans de la dbcada dels setanta amb el 
concepte d'<<ingovernabilitat (Crozier, 1975, i King, 1976) i que s'interpreta 
des dels plantejaments lliberals com un símptoma que justifica la reprivatitza- 
ció de la gestió de serveis, s'entén, en canvi, des de posicions progressistes, 
com un avis envers la necessitat de canvis en el model de democracia que ator- 
guin un major protagonisme a la societat civil. 

En aquest context, el d'una sortida progressista a la crisi de 17Estat benefac- 
tor, els nous moviments socials són els protagonistes de la realització d'un pas 
endavant en l'aprofundiment de la democracia, i, de fet, es configuren com 
uns agents polítics, a mig camí entre el que és privat i el que és públic. La seva 
actuació se centra en ccels resultats i els efectes col.laterals col-lectivament re- 
llevants de les actuacions privades o político-institucionals de les quals no 
poden demanar comptes pels mitjans -institucionals o legals- disponibles. El 
camp d'acció dels nous moviments socials és un espai de política no iasltitucio- 
nal, l'existencia de la qual no esta prevista en les doctrines ni en la practica de 
la democracia liberal de 1'Estat del Benestam (Offe, 1988). 

Entrant en una analisi més de detall, els nous moviments socials presenten 
un seguit de trets característics: a) l'origen en un únic problema, b) la presbn- 
cia d'una necessitat insatisfeta, i e) el fet que no tenen una component de clas- 
se, o, dit d'una altra manera, que les aliances traspassen les fronteres de la di- 
visió del treball (Heller-Feher, 1985). 

Tots tres aspectes assenyalen una marcada diferbncia amb els moviments 
socials d'antiga factura, estructurats sobre la base de la classe social i amb un 
fort contingut ideoldgic. Els nous moviments socials, en canvi, giren a l'entorn 
de problemes que afecten la vida quotidiana, tals com la salut, el consum, el 
medi o el cicle vital, i es basen en aliances conjunturals, per la qual cosa deixen 
un ampli marge a la diversitat de valors i legitimacions. 

Les iniciatives ciutadanes enfront dels RI: el cas alemany 

L'objectiu de dedicar un apartat a les iniciatives ciutadanes alemanyes radi- 
ca en el fet que el seu elevat grau d'estructuració i resposta davant la gestió 
altament tecnificada dels RI perfila una situació que pot considerar-se repre- 
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sentativa dels processos de formació i organització del <<tercer sector, enfront 
del problema dels RI. 

Com és sabut, l'estructuració del moviment verd alemany com a opció polí- 
tics institucionalitzada, es remunta a mitjans de la dbcada dels setanta i ho fa 
en bona mesura com a aresposta a la incompetbncia manifesta i la insuficient 
capacitat de resposta per part dels partits polítics establerts davant dels pro- 
blemes plantejats, (Offe, 1988, p. 251). 

Perb des de la perspectiva que aqui ens interessa analitzar és encara més im- 
portant l'aparició simultania de formes no institucionals de representació polí- 
tica, d'interessos que es coneixen pel nom de aBürgerinitiativen~ o moviment 
d'iniciatives ciutadanes (Von Meroth, 1989). 

Sense desmerbixer el paper que en l'esfera política ha desenvolupat el movi- 
ment verd, cal destacar que han estat les iniciatives ciutadanes les que han 
anat estenent-se i especialitzant-se en l'abordatge dels problemes ambientals 
en el seu lloc d'origen i per part dels afectats mateixos. 

L7acció d'aquestes iniciatives ha anat especialitzant-se en diversos fronts; 
un dels principals ha estat el dels riscos de la incineració de residus. En aquest 
camp cal destacar, entre altres, I'acció de <<Morgen-Luft>> (Aire matinal) a la 
ciutat $e Weil, i la c<Bürgerinitiative gegen Giftmüllverbrennung>> (Iniciativa 
ciutadana contra la incineració de residus tbxics). 

Altres han sorgit pel fet del vei'natge immediat d'una font de contaminació, 
directa o a través de les practiques d'eliminació dels residus; així tenim la 
aHoechster Schnuffler und Maaguckerw (Ensumadors de la Hoechst i tafaners 
del Main), que controlen les fuites de gas i la contaminació de les aigües, o la 
4iedlerverein Kleesiedlungn (Associació de pobladors de la colbnia Klee), a 
Augsburg, també oposats a la incineració de deixalles. 

No falten, per acabar aquest breu repas, iniciatives que representen un pas 
endavant, toda vegada que a l'oposició al model de gestió imperant dels resi- 
dus afegeixen la promoció d'alternatives. S'inclouen aqui totes aquelles que es 
dediquen a fomentar la reutilització, com ho fan, a Hamburg, la <<NutzmÜlb 
(Deixalles útils), o, a Bremen, la <<Mul1 ist Rohstoff~ (Les deixalles són matb- 
ria primera). 

Aquestes iniciatives ciutadanes d7Ambit local estan agrupades en coordina- 
dores o federacions d'ambit regional que apleguen importants i diversificats 
equips de tbcnics, la qual cosa els dóna credibilitat i, per la seva prbpia magni- 
tud, o a través d7aliances amb entitats d'abast internacional, com GreenPeace 
o Robin Wood, aconsegueixen una capacitat de pressió considerable davant 
de les insthncies polítiques. 
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El cas catala: les diverses facetes de la mobilització enfront del <<Pla de Residusn 

Els recents esdeveniments a Catalunya entorn de la polbmica de l'anomenat 
<<Pla de Residus de la Generalitat>> han donat a conkixer a l'opinió pública una 
actitud de rebuig envers les formes proposades oficialment per a l'cceli- 
minació>> dels RI; una actitud que, com acabem de veure, no és ni de bon tros 
nova ni privativa del nostre país. 

La mobilització popular, que s'ha produ'it de forma espontania, presenta 
unes característiques que apunten en les orientacions que fonamenten els mo- 
viments socials, atbs que han sorgit al voltant d'un element de vida quotidiana 
i que la seva actuació apareix centrada en els efectes col.laterals d'unes mesu- 
res que involucren tant el sector privat com I'actuació del sector públic, i que 
afecten conjunts de població que no disposen de canals institucionals per inci- 
dir-hi. 

També s'ha fet palesa, en el cas catala, l'heterogenei'tat ideolbgica dels 
grups informals i de les poblacions mobilitzades que caracteritza el tercer sec- 
tor. Així, l'alianqa entre pagesos, comerciants i professionals liberals ha estat 
la norma en la composició de les coordinadores antiabocadors, i ha estat igual- 
ment diversa la població que ha donat suport a les iniciatives. 

Els antecedents immediats 

La immediatesa de la resposta i la rapida cohesió popular enfront del Pla no 
es pot entendre sense fer al-lusió a un seguit d'accions i a un procés de cons- 
cienciació al voltant del problema dels RI i les seves formes <<d'eliminaciÓ>>, 
que es remunta als inicis dels anys vuitanta, quan la Generalitat de Catalunya i 
la llavors encara vigent Corporació Metropolitana de Barcelona van promou- 
re la instal.laci6 d'un seguit d'abocadors <<controlats>> com a solució per a l'a- 
bocament incontrolat. 

El Baix Llobregat, perifbria immediata al complex industrial barceloní, i el 
Baix Penedbs, ben comunicat a través de l'eix d'autopista i amb una situació 
equidistant del nucli barceloni i del complex industrial del Tarragonks, van ser 
les comarques on es va proposar d'acollir els primers abocadors controlats: 
Molins de Rei, el Papiol i Bellvei. 

El veinatge d'unes instal.lacions d'alt risc, tal com ho ha posat en evidbncia 
l'abocador de la Fontsanta, a Esplugues de Llobregat (CAPS, 1987), va cen- 
trar l'atenció dels grups ecologistes, i amb la incorporació al moviment de 
vei'ns especialment sensibilitzats per circumstancies diverses, van constituir-se 
les coordinadores antiabocadors del Baix Llobregat i el Penedbs. Aquestes 
varen organitzar, ja el 1987, les <<Primeres Jornades sobre R S b ,  en les quals 
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es va fer un esforq sense precedents a Espanya, mai no realitzat ni des de les 
esferes científico-tbcniques ni des de les administracions, per avanqar en la re- 
cerca de solucions en la línia de la minimització de la producció i en el reciclat- 
ge (CEPA, 1988). 

Aquestes primeres jornades constitueixen una fita a partir de la qual co- 
menqa a estructurar-se una tasca de suport i d'assessorament tbcnic per part 
dels membres més actius de les dues coordinadores, les quals aglutinen al seu 
voltant un seguit de professionals de les cibncies socials i ambientals. 

D'aleshores ens8 es va iniciar una nova etapa en qub van multiplicar-se els 
estudis d'impacte, els debats públics i els estudis tbcnics o jurídics vinculats a 
col-lectius de vei'ns i vei'nes que anaven sorgint en el pobles on es proposava la 
instal-laci6 d'un projecte d'abocador: Besalú, Masies de Roda, la Sequita.. . 
Lentament va anar estructurant-se un grup d'oposició que incorporava ciuta- 
dans i professionals locals i transmetia 17experi6ncia del que calia fer en cada 
cas. Del procés en resultava, per tant, una resposta cada cop més rapida i es- 
tructurada, i alhora es generava un ampli coneixement del problema i una 
conscibncia prou difusa perqub esclatés a l'unison en produir-se el detonant 
del Pla de Residus. 

Les diverses facetes de la política 

Fa gairebé deu anys que el govern de la Generalitat té competbncies en ma- 
tbria de RI; en fa set que s'anuncia la presentació del Pla de Residus, i durant 
tots aquest anys el problema s'ha abordat exclusivament amb propostes d'a- 
bocadors controlats, sense cap mostra de voluntat real d'impulsar polítiques 
preventives per tal de disminuir el volum i la perillositat dels residus indus- 
trials en origen, ni d'impulsar les possibilitats de la reutilització, mal anome- 
nada reciclatge (Alió-Bru, 1988). 

Finalment, el 1990 va aprovar-se el Pla Director per a la Gestió dels Residus 
Industrials que, mes enllh de discursos voluntaristes sobre la minimització i el 
reciclatge, i alguns programes específics forqa indefinits, comportava la intro- 
ducció d'una amplia xarxa d'infrastructures ccd'eliminaciÓ>> (Pellicer, 1990). 

Al nostre parer, i des del punt de vista polític, entorn del Pla de Residus 
s7han combs un seguit crd'errors>> de plantejament que han estat decisius pel 
fet que han provocat que el desenvolupament del conflicte gravités entorn del 
tema de les reticbncies locals davant les prioritats col.lectives, que se suposa 
que defensava el govern de la Generalitat. 

La manca de discurs politic sblid entorn de la gestió dels RI, considerats 
com a part de realitats més amplies -com són la gestió ambiental, la política 
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industrial i, en definitiva, el planejament del territori-, ha propiciat que la po- 
lkmica hagi recollit un ventall d'arguments entre els quals ha pres forqa relle- 
vancia el tema de l'<<oposiciÓ>> camp-ciutat. 

Així, les zones rurals afectades per la localització d'instal.lacions s'han sen- 
tit agredides per unes decisions de localització que posaven de manifest la 
<<prepotbncia del sistema industrial>> de base urbana (CEPA, 1990b). Des de 
les institucions, en canvi, s'ha argumentat que tothom participa dels beneficis 
de la indústria, i per aixb s'han d'assumir col-lectivament les <<contrapartides>> 
del creixement econbmic, abordant la gestió dels RI des d'un principi de soli- 
daritat territorial. 

Aquesta és una polgmica irreal i, a més, del tot inútil, perd que resulta cla- 
rament propiciada per un discurs territorial que s'empara en una imatge rura- 
litzant de Catalunya, quan la realitat dels fluxos humans, econbmics i de la 
prbpia gestió de l'administració autonomica, es basa en una Catalunya com a 
sistema urba global, que fins i tot ultrapassa les fronteres nacionals. 

ASSAJANT CONCLUSIONS: 
PERSPECTIVES PER A LA GEOGRAFIA HUMANA 

Al llarg de l'article hem tractat de presentar una panoramica dels problemes 
vinculats a la producció i gestió dels residus industrials des d'una perspectiva 
d'analisi prbpia de la geografia humana, i ens trobem, a hores d'ara, davant la 
necessitat d'encetar una reflexió de carhcter general que permeti contextualit- 
zar el nostre treball en el conjunt de perspectives des de les quals la geografia 
esta abordant els problemes ambientals, tot i que som conscients que aquesta 
tasca depassa ampliament els objectius d'aquest article, com també els límits 
del desenvolupament tebric associat a la nostra recerca empírica. 

No hi ha dubte que la solució dels problemes ambientals vinculats a la pro- 
ducció en general i, entre aquests, als residus industrials, representa un repte 
alhora social i científic; social, en la mesura que la conscigncia creixent respec- 
te a la magnitud del problema esta forqant l'obertura d'un debat ampli i pro- 
fund sobre les directrius i les estructures de gestió que s'estan utilitzant; cienti- 
fic en el sentit que les propostes de resolució provenen d'aportacions 
tecnolbgicament elaborades que, en ser acceptables per una part important de 
la comunitat científica, es transformen, des dels arnbits de la gestió política, en 
instruments presumptament racionals i ideolbgicament imparcials. 

Acceptar un repte com aquest des de la geografia humana ens sembla prou 
important, atks que permet no solament estimular la incorporació de nous co- 
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neixements, sinó també posar de manifest el fet que dins el cos tebric i meto- 
dolbgic de la nostra disciplina existeix una aesquerda>>, un punt feble que es 
concreta en la insuficient conceptualització de la tematica ambiental com a fe- 
nomen social. 

L'esquerda es detecta, sobretot, en l'ambit tebric classic de la tradició eco- 
lbgica, que es deriva del paradigma ambientalista i que es concreta en els estu- 
dis de les relacions home-medi (Quaini, 1981), i que si bé és cert que ha anat 
renovant-se al ritme del desenvolupament disciplinari, també ha de fer-ho a 
hores d'ara de forma accelerada, al compas de les demandes vinculades a l'e- 
volució social i tecnolbgica. 

Heus ací, doncs, un camp de treball propi, d'indiscutible rellevancia social i 
científica i que ofereix amplies perspectives de desenvolupament en la doble 
línia de solvkncia tkcnica i de resposta a uns requeriments socials i polítics. No 
és estrany, per tant, que després d'un llarg període marcat pel predomini de la 
tradició espacial, en el qual els temes ambientals han ocupat un segon terme 
en el discurs i en la practica disciplinaris, i després que l'enfocament culturalis- 
ta fos assumit per la geografia humana, estiguem vivint actualment el que pot 
ser l'inici d'una nova eclosió de la tradició ecolbgica, aquest cop, perd, des 
d'un plantejament decididament social. 

En aquesta línia, i en l'ambit d'estudi que ens ocupa, constatem la creixent 
aparició d'un seguit de treballs sobre la problematica dels residus industrials. 
Sense pretendre fer un inventari exhaustiu, destaquem a continuació quatre 
grans línies entorn de les quals pensem que poden emmarcar-se les aporta- 
cions que se centren en la qüestió dels residus, i que poden servir d'exemple. 

Cal destacar en primer lloc, per la claredat amb quk es manifesta la conti- 
nultat de la tradició disciplinar, els estudis que provenen de les perspectives 
conservacionistes i que se centren en l'analisi del perill que suposa per al medi 
-entbs com a sistema de recursos- la proliferació dels residus (Chapham, 
1981, i Simons, 1982). Aquest plantejament, assumit per les directrius de ges- 
tió, acostuma a anar unit a una visió aplicada de la geografia i posa especial 
kmfasi en els instruments tkcnics de control de la pol-lució i l'ordenació del 
territori. 

Una altra línia des de la qual també s'esta incorporant l'estudi dels residus 
industrials, és la que entronca amb la geografia mbdica i que, des d'una pers- 
pectiva epidemiolbgica, analitza els efectes contaminants de les infrastructu- 
res d'eliminació i tractament i els seus impactes en la salut humana (Gatrell- 
Lovett, 1986 i 1988, i Mayer, 1982). 

També sembla que els gebgrafs tenen cada cop més interks pels estudis his- 
tbrics respecte al tema, els quals utilitzen l'enfocament cultural i l'incorporen 
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a la tradició ecologica. Des d7aquesta perspectiva, s'obren diverses vies d'a- 
proximació, entre les quals n'hi ha dues que mereixen ser destacades: d'una 
banda, els estudis de la dispersió dels residus en el medi i de les infrastructures 
de tractament, com a factors de la configuració del territori i del paisatge cul- 
tural (Colten, 1990); i de 17altra, les recerques sobre la creació, organització i 
evolució de les primeres directrius i infrastructures de gestió (Melosi, 1984). 

Cal esmentar finalment els estudis que tracten la tematica ambiental des 
d'un enfocament explícitament social; destaquen aquí, en particular, les apor- 
tacions de la geografia social crítica. En aquesta línia, en la qual se situa el nos- 
tre treball, l'anilisi dels impactes territorials dels RI condueix a la reflexió 
sobre les bases del sistema productiu i el paper de les diverses forces socials en 
la gestió dels recursos. 

Per la posició marginal en l'aparell tebric establert, aquesta perspectiva 
comporta la necessitat de forgar teories o concepcions disciplinaries per tal de 
permetre abordar aquells problemes que cca priori>> han estat considerats poc 
rellevants. A tall d'exemple, aixb és el que vam haver de fer, en el nostre cas, 
amb les teories de la localització industrial, que vam utilitzar per analitzar la 
dispersió territorial dels RI, malgrat que aquests no es consideren productes 
industrials (Alió-Bru, 1988); o bé quan vam treballar amb la hipdtesi que els 
instruments de plantejament urbanístic poden servir per a la gestió dels usos 
del sbl potencialment contaminants, quan aquests no es contemplen com a ca- 
tegories del planejament existent (Alió-Bru, 1990). En definitiva, pensem que 
a hores d'ara tots els qui desenvolupem línies de treball que reconeixen l'exis- 
tkncia d'aquesta <<esquerda>> en la conceptualització de la problematica am- 
biental des d'una perspectiva social, no hem d'afegir només un altre capítol a 
I'inventari de temes dels quals s'ocupa la geografia humana, sinó que també, i 
sobretot, hem de preparar instruments tebrics que permetin posar en evid6n- 
cia la problematica global de la gestió social dels recursos. Aixb vol dir, és 
clar, abordar una tasca difícil, per6 necessaria, que condueixi a la formulació 
de conceptes i formes d7an81isi que permetin abordar realitats que, com les 
dels residus, se'ns presenten de manera alienant, encobrint el caricter ideolb- 
gic, cultural, polític i econbmic, en definitiva social, dels mecanismes que con- 
dueixen a la degradació ambiental i als impactes sobre la salut i la qualitat de 
vida. 
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