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Així va començar l'enrenou. 

EL PLA DE STA. MARIA l 

EL PLA DE RESIDUS 
Poques vegades s'haurà produll a les nostres 

comarques un rebombori tan gran com el que s'ha 
viscut les darreres setmanes arran del Pla de 

Residus Industrials. N'hi ha hagut de tots colors, 
amb fets l opinions diversos, però cal destacar la 
mobilltzacló produïda en tot un conjunt de pobles 

que res sembla Indicar que hagi de desaparèixer 
aviat. De tot plegat, especialment de la manera com 

va començar tot, ens ofereix la seva versió el Sr. 
Magl Ferré, Alcalde del Pla de Santa Maria. 

L'Alcalde del Pla, creu que l'abocador no es farà 
al seu poble 

Senyor Ferré, com va co

mençar tot aquest enrenou? 
L'origen d'això va ser 

l'avís que ens va donar el 
Conseller que es volia reunir 
amb els alcaldes i el presi
dent del Consell Comarcal a 
la Conselleria. Això va ser el 
dia 9 de gener, encara que 
s'havia convocat molt abans 
de manera molt precipitada, 
ja que un dilluns van avisar 
que el dimarts a 2/4 d'11 ha
via d'estar a la Conselleria. 
Davant d'això els vaig dir 
que no els podia assegurar 
que estaria a aquella hora si 
ho convocaven tan just de 
temps i no vaig treure res 
clar de què anava. Per la nit 
van trucar dient que ajorna
ven l'entrevista, ja veu si van 
anar depressa en convocar i 
desconvocar. Però allò que 
em va sorprendre més va ser 
que l'.andemà, el dia que ha
via d'haver estat a la Conse
lleria, pel poble passava un 
noi fent enquestes sobre el 
tema dels residus i fins i tot 

me'n van fer una a mi. Allò 
feia creure que s'estava 
coent alguna cosa molt rara. 
Això era entre el 22 i 23 de 
novembre. 

A la reunió del dia 9 amb 
el President del Consell Co
marcal, ens vam trobar amb 
el Conseller al seu despatx. 
Tal i com ho fa ell, una mica 
rient, ens va explicar que es 
fan tants residus, que se'ls 
ha de donar d'una manera o 
altra una sortida, que fins ara 
això estava molt descontro
lat, i que havien pensat que 
al Pla de Santa Maria, per 
les característiques del lloc 
on estem situats, amb bones 
comunicacions, que és un 
lloc on fa molt vent que dis
persa els gasos... que aquí 
no se'n donarà compte nin
gú... que vosaltres ja teniu 
dues indústries i no hi haurà 
un gran impacte en aquest 
sentit... Va venir a dir que, 
d'alguna manera, aquesta 
instal.lació era una cosa ruti
nària. 

Potser no esperaven que 
hi hagués l'oposició que s'ha 
generat? 

Crec que ho van fer comp
tant que el partit de Conver
gència té molts addictes, mol
ta gent que el vota, tant a la 
comarca de la Conca com a 
la de l'Alt Camp. Van creure 
que no hi hauria oposició, 
que no es diria res. 

La reunió amb el Conse
ller es va fer amb tots els al
caldes o de manera indivi
dual? 

A les reunions només hi 
anàvem el President del 
Consell Comarcal i cada al
calde per separat. Alii hi ha
via el Conseller i el Director 
General Jacint Mateu. El Pre

sident del Consell Comarcal 
ja els va dir que l'Alt Camp 
és una comarca que havia 
demanat coses com la Quar
ta Universitat, la Pista d'Ho
mologació que es farà al 
Baix Penedès, i que només 
ens vénen a buscar per co
ses que portaran problemes. 
Van argumentar que es gene
raria riquesa i que al Pla de 
Santa Maria es crearien llocs 
de treball, entrarien més di
ners per llicències d'obres, 
tindríem seguiment de la fac
turació de l'empresa que ho 
exploti, etc. Davant d'això els 
vaig dir que nosaltres estem 
en un lloc on estem molt bé, 
que ja vénen indústries i que 
no correm massa perquè en 
vinguin més, volem que si
guin indústries que ens vin
guin bé. 

Suposo que van aportar 
arguments sobre la innocuï
tat de la planta? 

El Conseller ens va oferir 
anar a Alemanya a veure 
com són les instal.lacions 
que tenen alii. Després d'ai
xò marxes d'allí pensant que 
potser si que et perds alguna 
cosa bona per al poble. Però 
fixi's: ens va demanar que 
fóssim discrets, perquè el dia 
22 ho havia d'aprovar el Con
sell Executiu, per a l'endemà 
ja ho publicava la premsa. 

Quina va ser la seva pos-

del 5 al 18 de març de 1990 

tura a partir d'aquell mo
ment? 

Això va ser en dilluns i, 
com cada dimecres, ens vam 
reunir el consistori i quan ho 
vaig explicar van quedar pa
rats. Jo, encara que quan 
vaig anar a Barcelona no es
perava res de bo, tampoc 
m'esperava això. Vam convo
car una reunió amb totes les 
entitats del poble per al di
jous, per tal que tothom esti
gués assabentat del tema, i 
després faríem una reunió 
amb tot el poble. Aquella reu
nió amb les entitats va ser la 
clau ja que tothom va venir 
preparat i la decisió de pro
testar va néixer allí. Com que 
jo no havia pogut donar res 
d'informació, perquè no me 
l'havien donada, el mateix di
jous vaig telefonar al Jacint 
Mateu, Director General de 
Medi Ambient. Em va convo
car per al divendres a la seu 
del Consell Comarcal de 
Valls perquè s'havia de reu
nir amb l'alcalde de Forès, 
que no havia anat a la reunió 
de Barcelona. A la reunió hi 
vaig anar amb l'arquitecte 
municipal i el secretari, però 
en un primer moment no els 
van deixar entrar, només vo
lien parlar amb els alcaldes. 
Després d'exposar-nos les 
mateixes raons del primer 
dia, van entrar junt amb els 
de la Coordinadora. Aquests 
van plantejar diverses qües
tions que no ens van saber 
aclarir. Amb això es va com
plicar bastant la situació, es 
feia difícil creure en ells. 

Alguna vegada ha dit que 
la seva posició fins aquell mo

ment era una mica delicada. 
En un primer moment la 

gent dubtava que jo hagués 
acceptat el Pla. Estava en 
una posició què o em cre
mava o em reforçava i per ai
xò vaig procurar jugar net: 
vaig donar oportunitat per
què la gent del poble es fes 
càrrec de tot i que sentissin 
per veu pròpia què era tot 
aquest assumpte. 

A grans trets, així és com 
va començar tot l'enrenou. El 
tema resta obert i és notícia 
cada dia, peró l'alcalde del 
Pla de Santa Maria està con
vençut que l'abocador ja no 
es farà al seu poble. 

A.L.


