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bres Públiques. D'altra banda, la Generalitat avança una part de la resta del pagament, i després l'anirà cobrant dels consumidors a través del pagament, per part
d'aquests, d'uns cànons o tarifes que s'aplicaran als rebuts de l'aigua, i que estaran en relació al major o menor gasto d'aquesta a cada vivenda o empresa.
Si bé podem dir que d'aquesta manera tothom pagarà segons el que hagi
gastat d'aigua, no hi ha dubte que aquest sistema només es pot catalogar com el
de la solidar·itat enfosquida, ja que hom pot gastar molta d'aigua però això no
vol pas dir que contamini molt. En canvi, alguns contaminaran molt més, ,veientse sotmesos a pagar tant sols per l'aigua que han consumit.
Què vol dir això? Que el pes fort de la despesa correrà a càrrec de la
suma 'de consumidors domèstics, alliberant d'aquesta manera a les indústries
contaminants de fortes càrregues que elles haurien de pagar.
Un a,ltre aspecte del que cal saber-ne quelcom més, és el referent a l'efectivitat. de la.-depuradora. Es tracta de veure si actuarà sobre tota mena de contaminants o si només tindrà efectes sobre residus orgànics. Creiem suposar que per
tal que es pugui pensar en una total efectivitat caldria que les indústries que desprenen productes químics, com colorants i d'altres, s'haurien de sotmetre a una
normativa que les obligués a fer la seva pròpia depuraci6 inorgànica d'aigües. En
cas de ser això cert, no és difícil endevinar que les resistències que oposarien algunes empreses a l'hora d'aplicar les normes podrien crear vertaders problemes i
un fre per a l'avenç i posta en funcionament definitiu d'aquest servei.
En resum, la instal.lació de l'Estació Depuradora d'aigües residuals mereix
una major atenció i interès. Cal estar completament convençut de l'urgent necessitat de la seva immediata posta en servei. I p~r tant és hora que els Consistoris afectats prenguin les mesures necessàries per alleugerir tots els tràmits. Especialment l'Ajuntament banyolí, ha de demanar resultats a,1seu representant a la Mancomunitat perquè posi tota l'atenció i dedicació en aquesta qüestió. I finalment hi ha
d'haver-hi una ferma decisió d'establir la reglamentació i requisits necessaris de
pré-depuració industrial perquè el funcionament de la depuradora sigui efectiu.

LA VISITA DE REAGAN
,Pel mes de ,Maig està programada la visita de -Ronald ,Reagan al nostre país. Si
bé les normes d'e l'hospitalitat exigeixen preparar una bona rebuda ·als presidents
d'altres països, en aquest cas hi ha àmplis sectors de la 'població que no vol'en combregar amb rodes de molí. I és que no ens enganyem, qui ens visita és el president
de" la capita'l 'de 'l'imperi, que ve a reforcar, amb la seva :presència, les pressions fetes
al nostre Govern sobretot en pOlítica exterior. Es vol reforcar la nostra posició dins
el bloc militar de l'OTAN i recordar qU'edes de fa molts anys 'Estats Units té bases
al nostre pafs, i que si són substituides serà per ,posar-hi l'·armament de l'Alianca Atlàntica.
'Entre els col-lectius que no volen la visita d'en 'Reagan ens trobem elscomunistes" i 'ens hi trobem, a més de ·molts altres motius, 'per la pressió pro-OTAN que
la seva figura significa.
·Des d'aquestes línies volem donar unes quantes raons per l'es que defensem 0'posar-nos a la permanència d"Espanya a l'OTAN, i diguem NO a Mr. Reagan:
Primer perquè amb l'entrada a aquesta organització Espanya queda incorporada 'plenam'ent 'dins la 'dinàmica de l'armamentisme, que'dant del tot ubicats dins els
plans de guerra de1 govern Nord-Americà.
Segón, perquè 'a Espanya hi entrarà ('armament nuclear reforçant, encara més,
el paper ,de les bases ame'ricanes: no volem que ens apuntin els mísils d'un bloc i
tampoc volem apuntar l'altre bloc i cap a'ltre posició des del nostre territori.
Tercer, perquè lles possibilitats del nostre pais com a 'plenament sobirà passen
,per la seva total independència i neutralitat, no per la subordinació als plans d'una
gran potència.
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