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La incineració al forn de la Co-
mella dels residus provinents
de la Cerdanya s’ampliarà
amb la dels residus provinents
de l’Alt Urgell. Si més no, és el
desig manifestat per les Man-
comunitats de l’Urgellet i de
l’Alt Urgell Meridional, res-
ponsables de la recollida i ges-
tió dels residus de la comarca
veïna. El dipòsit controlat de
Benabarre, on s’aboquen les
escombraries no reciclades,
està arribant al límit de la seva
capacitat. Segons han dit, els
surt més a compte econòmi-
cament portar-les a cremar a
Andorra la Vella que no pas
invertir per ampliar-lo. La seva
demanda és lògica. En accep-
tar el Govern andorrà la im-
portació de residus de Cata-
lunya, per què acceptar els de
la Cerdanya i no els de l’Alt Ur-
gell? Amb quin criteri pot An-
dorra rebutjar la nova deman-
da? Que potser la brossa dels
cerdans és millor que la dels
urgellencs? Siguem realistes.
Oberta la veda de cremar la
brossa dels altres a casa nos-
tra, és lògic que ens piquin a la
porta totes les comarques. Co-
operar per aprofitar millor
l’hospital, o les màquines lle-
vaneu, per dir dos exemples,
seria bon veïnatge. Ara bé, ali-
mentar amb més brossa una
instal·lació contaminant, cara,
bruta i perillosa, com és el forn

incinerador de la Comella, no
ho és. Tant ells com nosaltres
busquem la solució fàcil. Això
fa que evitem posar remei a la
gestió dels residus actual, que
ens perjudica la salut. Vam
apostar per una instal·lació in-
sostenible. Ruïnosa econòmi-
cament, obsoleta tecnològica-
ment i mediambientalment
perillosa. En comptes d’apli-
car la famosa regla de les tres
erres: reduir, reaprofitar i reci-
clar (avui ampliada a cinc:
reutilitzar, reduir, reparar, reci-
clar i regular), vam optar per la
pitjor solució, la incineració.
És per això que la clausura del
forn és la solució. El que tenim
a la Comella és un monument
a la conxorxa entre institu-
cions polítiques i econòmi-
ques dels anys noranta. Dic
monument, perquè si no com
s'entén que les activitats in-
fantils, les organitzades pel co-
mú d’Andorra la Vella, inclo-
guin una poc saludable visita
dels nostres infants al forn in-
cinerador? Un comú, el de la
capital, al qual des d’SDP và-
rem exigir al febrer que es po-
sicionés sobre la importació
de residus per cremar-los a la
vall més poblada. El comú no
ho ha fet. Per tant, poc li deu
importar la salut de la ciutada-
nia. Al capdavall, l’actitud d’a-
quest comú té un nom, se’n
diu petulància. 

L’Alt Urgell també vol cremar 
la brossa a Andorra

Més incineració? 
Sí, gràcies

foc i lloc

DELFÍ ROCA

l Sindicat d’Ensenyament Públic re-
coneix l’esforç del Govern per com-
plir el compromís de treure edictes

per eliminar el nombre d’eventuals a Educació.
Recorda que fins ara s’han convocat quaranta
places, de docents i de col·laboradors, i que s’es-
tà seguint la previsió per arribar al centenar de
llocs temporals, que s’haurien de reduir. Plante-
ja, però, una reivindicació perquè es regularit-
zin altres places, les dels càrrecs directius,
en les quals no s’ha pensat a fer cap
canvi respecte a la situació actual,
que pateix la mateixa incertesa. La
reclamació del col·lectiu atén ar-
guments similars que a la resta de
departaments, estan en situació
provisional i això provoca disfun-
cions als centres. Si en el cas dels do-
cents la temporalitat evidenciava, per exemple,
diferències de retribucions entre companys
amb les mateixes tasques, quan es tracta de càr -
recs directius el SEP sosté que afecta la planifi-
cació dels centres i la implementació dels pro-
jectes. Els directors i els caps d’estudis de les
escoles del sistema andorrà han estat designats
per ocupar aquestes places sense establir con-
dicions concretes de durada i no saben el temps

que mantindran aquesta responsabilitat. El re-
sultat és que quan dissenyen un nou pla  educa-
tiu es poden veure frenats perquè no saben si hi
seran per aplicar-lo durant els cursos que cal-
dria. El ministeri hauria de posar fi a aquesta
precarietat perquè els projectes es puguin des-
envolupar amb continuïtat i sense provisionali-
tat, i perquè els llocs que ocupen són suficient-
ment importants perquè no sorgeixin dubtes

sobre la tasca a fer. La solució passa per fixar
el model per determinar qui pot acce-

dir als càrrecs de direcció, com s’hi
pot arribar i en les condicions que
s’exerciran. Es pot optar per edic-
tes que comportarien durades gai-

rebé definitives o models que ja hi
hagi a la resta d’ensenyaments. Com

els dels claustres, on es presenta un
equip amb una proposta que ha de votar la resta
d’integrants del centre. L’opció que siguin pro-
fessionals amb accés rotatiu i en contacte amb
els alumnes a l’aula adaptarà a la realitat els
projectes que presentin. I si per accedir-hi es te-
nen en compte mèrits obtinguts amb formació,
que ara no en tenen d’específica, els projectes
educatius que emanin des de les direccions se-
ran encara més enriquidors.

ELS DIRECTORS I ELS CAPS D’ESTUDI DELS CENTRES DEL SISTEMA ANDORRÀ EXERCEIXEN EL

CÀRREC DE MANERA TEMPORAL I EL COL·LECTIU PROFESSIONAL CONSIDERA QUE AQUESTA

PROVISIONALITAT AFECTA ELS PLANS QUE ES VOLEN TIRAR ENDAVANT
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