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El PSC decideix finalment participar en el debat sobre el projecte del pla de residus al Parlament 

A la Conca de Barberà s'acceptaria un 
abocador industrial a canvi de compensacions 
Pujol intercanvia opinions amb els pr�idents dels Consells Comarcals 

T .SJM.LJL.B. 
BARCELONA - El president del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà. Antoni Llon. va maniíes• 
tar abir al vespre que està disposa1 
a acceptar la instal.lació d'un abo• 
cador de residus indus1rials a la 
seva comarca a canvi de compensa-6 cions i si es demoma que la ins1al
lació no suposa cap perill. D'aques• 
w manera es va manifestar Antoni 
Llori després de sonir de la reunió 
que va man1cnir, en companyia de 
diversos alcaldes de la comarca, 
amb el presideni de la Generalitat. 
A la reunió hi van assistir els alcal• 
des no dimi1its de Vilanova de Pra• 
des, Vila1•erd. Vimbodl. Vallclara, 
Sama Coloma de Qucral1, Llorac i 
Santa l'erpètua de Gaià. així com el 
conseller de Poli1ica Territorial i 
Obres Públiques. Joaquim Molins, i 
el delegat del govern a Tarragona. 
Josep Maldonado. No hi va assis1ír. 
però, el responsable municipal de 
Forès. població on csiava previs1a 
la instal. lació d'un abocador indus
Hial. 

En relació al 1cma, Llor! va asse• 
gurar pel que fa a la ubicació de l'a• 
bocador al municipi de Forès. que 
•·en primer lloc ca l saber si és tan
perillós com diuen, i si ho és. no po
drem acceptar-lo de cap de Ics ma• 
neres". A con1inuació va afegir que 
l'accep1ació de l'abocador podria 
venir condicionada per la rebuda de 
compensacions, ja que a la seva co
marca li falten inframuctures. com 
ara centres d"assis1ència sanitària. 
subminis1ramen1 d'aigua i centres 
cduca1ius. Aixi ma1eix, va afegir 
que estava disposat a encarregar es• 
tudis propis d'impacte ambiental 
per conèixer els possibles efectes de 
l'abocador. 

Reu.nió dels Consells amb Pujol 

Aquesta reunió amb els alcaldes de 
la comarca de la Conca de Barberà 
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era la segona que el presidenl de la 
Generafüa1 va man1cnir ahir sobre 
aquest tema. Al mati. el president 
Pujol es va reunir en una mara10• 
niana sessió amb' els presidents dels 
Consells Comarcals per explicar 
àmpliament el projecte de llei de re
sidus industrials i per argumen1ar 
davant els seus interlocutors la ne• 
cessitat i el baix risc de les instal.la• 
cions que el pla inicial preveia cons• 
1ruir en diverses zones. 

La reunió, que va durar quatre 
hores, 1enia com a objectiu "parlar 
del paper dels Consells en la iasca 
d"cquilibri 1erritorial de Ca1alu
nya', segons va manifestar a la sor
lida el president. To1 i això, la pan 

final de la 1robada es va dedicar al 
projecte dels residus, i va comptar 
amb una llarga explicació a càrrec 
del conseller Joaquim Molins. En 
paraules de Pujol, "els Consells són 
l'Administració més pròxima al 1er
ritori, i de cara a qOcs1ions impor• 
tanis com el pla de residus volia co
nèixer el seu parer". 

El president va precisar que 1òr• 
narà a reunir-se amb els represen· 
tants comarcals després de l'es1iu, 
però en trobades separades per a Ics 
tres zones delimitades en el pla per 
a la instal.lació d'abocadors. To1 i 
això, Pujol manté que "ser! diíicil 
irobar solucions al(crna1ives. però 
estem oberts a 101•·. Pujol va afegir 

que "cl país ha de saber que la Ge• 
neralitat vol combinar el creixe
ment amb la quali1a1 de vida, i que 
per a aquest doble objectiu cal fer 
ne1eja del país'·. 

Trobada al Parlamenl 

Representanis de 101s els grups d'o· 
posició, inclòs el PSC, es van reunir 
al Parlament i van confirmar la par-
1icipació en el deba1 sobre el projec-
1e de llei dels residus. Els grups de 
l'oposició, que inicialmcnt s'havien 
oposa1 a assistir-hi, presentaran es• 
menes a la totali1a1 del projecte i la 
majoria han declina1 aportar-hi es
menes parcials. 


