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ING 
Unitat total a l'Alt Camp l la 
Conca de Barberà, contra la 
lndneradora l l'abocador del 

Pla l Forés 

La proposta de construir una planta 
incineradora de residus industrials al Pla 
de Santa Maria i d'un abocador de residus 
d'aquesta planta al municipi de Forés ha 
conscienciat d'una tal manera a la 
població de l'Alt Camp, la Conca de 
Barberà i comarques veïnes, que el 
dimecres passat {en quatre dies) s'havien 
recollit més de 25.000 signatures en 
contra de la incineradora i de l'abocador. 
Unes 300 Corporacions, Ajuntaments i ' 
entitats s'adhereixen a un manifest en 
contra de la incineradora, i exigeixen "la 
retirada inmediata de la proposta 
d'implantació". Els Consells Comarcals i 
els Ajuntaments de l'Alt Camp i la Conca 
es manifestaven totalment en contra de la 
retirada de la proposta; els Ajuntaments 
de la Conca de Barberà agafaven el 
compromís que si s'aprova la instal.lació 
d'incineradora i abocador dimitirien en 
bloc; tots els partits polítics de les dues 
comarques signaven un document 
totalment en contra... S'han realitzat 
moltes accions en contra i demanant la 
retirada de la proposta. En definitiva, les 
dues comarques, que democràticament 
deuen tenir quelcom a dir, han dit 
clarament no a la incineradora i a 
l'abocador. Les comarques de 
Tarragona no han d'ésser l'escòria de 
Catalunya; quatre nuclears, indústries 
qulmiques altament contaminants, el 
traçat de la línia elèctrica d'alta tensió que 
s'està construint Vandellòs II a Rubí. .. i 
ara, a més, la incineradora i l'abocador, 
són les dues gotes que mancaven per 
sobreixir el vas d'unes comarques 
tarragonines sensibilitzades pels incendis 
a Vandellòs, a les conduccions de la 
Refineria ... 

Comarques Nord 
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aquestes comarques tranquil.les de més 
indústries contaminants, i que les 
incineradores es posin als llocs on 
s'originen i es generen majoritàriaml.nt 
aquests residus. Tothom deman;1., com 
mai s'havia vist, que el Govern de la 
Generalitat retiri d'immediat la proposta 
d'implantació de la incineradora i d'un 
abocador al Pla i Forés. 

Reunió extraordinària de totes 
les forces polítiques de l'Alt 
Camp l la Conca de Barberà 

A l'Antic Hospital de Sant Roc de la 
ciutat de Valls es reuneixen tots els partits 
polltics amb implantació a les comarques 
de l'Alt Camp i Conca de Barberà, amb 
caràcter d'urgència, per tractar el tema del 
projecte d'incineradora i d'abocador de 
residus industrials als municipis del Pla de 
Santa Maria i Forés, respectivament. La 

d'Estudis Vallencs, està coordinada 
cojuntament per l'IEV i el Centre d'Estudis 
de la Conca de Barberà. 

Els partits, per unanimitat, denuncien 
la manca de transparència en l'elaboració 
del Pla Director de Residus Industrials de 
Catalunya, acordem fer pública la plena 
identificació amb la contundent i unànime 
resposta popular dels ciutadans 
d'aquestes comarques i, com a membres 
solidaris del col.lectiu afectat per 
l 'arbitrària i ofensiva proposta 
d'ingerència -absolutament negativa- en 
l'estructura sòcia-econòmica, ambiental i 
humana de la nostra demarcació 
territorial, declarem que no podem 
consentir que se segueixi parlant 
d'incineradora i abocador. Demanem 
formalment la retirada definitiva de la 
proposta denunciada i que es faci públic el 
contingut dels estudis corresponents, i el 
perquè de l'elecció d'aquestes 
comarques. 

Tothom ha demanat al President de la 
Generalitat de Catalunya que es deixi a , reunió, convocada a la seu de l'Institut 

Conscients del gravlssim perjudici i la 
trascendència que per l'Alt C::1mp i la 



Conca de Barberà té el que s'ha pretès 
projectar, ho rebutgem sense reserves, i 
demanem la paralització del pla. Alhora, 
l'estudi d'alternatives o que la implantació 
es faci on real m ant correspon g u i en raó de 
l'origen dels residus -tal com està

demanant repetidament la Coordinadora 
Popular a la qual recolzem- i, 
posteriorment, que s'obri un debat públic 
sobre aquest pla. 

Requerim a tots els polítics d'aquestes 
comarques, a tots els Ajuntaments, als 
representants territorials a la Diputació, 
Parlament de Catalunya, Senat, 
Parlament Europeu, etc., que es posin 
tots els mitjans a l'abast per obtenir la 
definitiva cancelació del disbarat que 
s'havia pensat per a les nostres 
comarques. 

Els partits signataris donen tot el 
recolzament a totes les accions 
institucionals i populars que facin possible 
l'urgent objectiu que justifica la reunió 
d'avui. 

Finalment, acordem dirigir còpia 
d'aquests acords al Molt Honorable 
President de la Generalitat, a l'Hbla. 
Consellar da Política Territorial i Obres 
Públiques, i a la Mesa del Parlament de 
Catalunya. 

Comarques Nord 

Manlf est públlc en contra cie la 
lnclneraclora l abocador cie 
residus lnclustrlals al Pla cie 

Santa Maria l Forés 

"Els residus industrials s'han de tractar 
a l là  on s'originin i es generin 
majoritàriament". -Paraules de l'Hnble. 
Conseller Joaquim Molins, a Reus el 7 de 
novembre da 1989-.

Al M. H. Sr. President de la Generalitat 
de Catalunya. 

Las entitats que figuren a continuació, 
representants del món cultural, polític, 
econòmic, social, folklòric, esportiu ... de 
l'Alt Camp i de la Conca de Barberà, 
comarques en què estan assentats els 
Reials Monestirs de Santes Creus i 
Poblet, en relació al pla Director per la 
Gestió dels Residus Industrials de 
Catalunya, que proposa la instal.lació 
d'una Planta lncineradora de Residus 
Industrials al Pla de Santa Maria i d'un 
Abocador Industrial a Forés, manifesten 
respectuosament el següent: 

Som coneixedors de la problemàtica 
qua originen els residus industrials a 
Catalunya, però també entenem que, 
d'acord amb les manifestacions de 
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l'Hnble. Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat 
Catalunya Sr. Joaquim Molins i Amat, 
efectuades al passat 7 de novembre a 
Reus, el seu tractament s'ha de produir 
allà on s'originin i es generin 
majoritàriamant aquests residus. L'Alt 
Camp i la Conca de Barberà no originen 
pràcticament residus industrials i compten 
amb una indústria potable i un ambient sà. 

La propostar de col.lacar una 
lncineradora i un Abocador de Residus 
Industrials no afecta únicament als 
municipis on es volen emplaçar -El Pla de 
Santa Maria i Forés- sinó que la seva 
incidència abasta la totalitat de les 
respectives comarques i les del seu 
entorn. 

Per tal, EXIGIM amb tot respecte, però 
també amb tota l'energia i contundència 
LA RETIRADA IMMEDIATA DE LA 
PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ D'UNA 
INCINERADORA l D'UN ABOCADOR a 
les nostres comarques, fet que demanem 
al Govern de la Generalitat i que agrairà 
profundament tota la nostra societat. 

Alt Camp i Conca de Barberà, gener 
· de 1990

Entitats adherides: 305 
Els Ajuntamt1nts, Corporacions i 

entitats que es vulguin adherir al manifest, 
poden fer-ho , trucant al telèfon 60 06 60. 


