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, Jooep Maria Buil afirmà que no té cap constàn<:ia. Santiago Campos que a la Rlbcra no hi caben abocadors l rra,,cese Bové qüestionava la utllltat d'un abocador ton allunyac dtls 
centres on es produei.xen residus. 

JORDI DURAN 

A
mb caucela i preocupació, 
ha estat rebuda a les co
marques de la Ribera d'E

bre, Terra Alta i el Priorat, Ja no
tícia que publicava en la seva edi
ció d'ahir el rotatiu barceloní El

Peri6dico de Catalunya. on es 
feia saber la previsió de la Gene
ralitat d'ampliar la .arxa d'abo
cadors i plantes de tractament de 
residus a mig i llarg tem1ini amb 
la cons1rucció se set cementiris. 
tres incineradores i deu instal.la
cions de processat. a banda de les 
instaJ.lacions ja fetes pdbliques 
anteriom1cnt. 

Segons aquesta informació. la 
qual citava la foni d'un documeni 
annex al Pla Director de Residus, 
al qual ha tingut accés el grup 
mixt del Parlamenl de Catalunya, 
les tres comarques abans esmen
tades podrien ser reccp1ores de 
tres abocadors i una planca inci
neradora per a residus molt peri• 
llosos, aquesta sïnstal.laria a la 
Ribera. 

Un cop coneguda aquesta in
formació, a mig matí del dia d'a• 
llir. van començar-se a produir 
diferentS reaccions, per pan de 
p0lítics i organi1Zacions ecologis-
1es i pageses de les tres comar
ques. Totes les reaccions coinci
dien en el desconcixemen1 total 
de la qüestió i en Ja sorpresa que 
havia produït la informació del 
diari barceloní. 

San1iago Camp0s, presiden1 
del Consell comarcal de la Ribe·

ra, acudí a Ràdio Móra per inter
venir al programa Dia a dia, on 
totS els dijous respon preguntes a 
l'audiència. Camp0s afirmà en 
directe que feia només cinc mi
nuts que havia rebut la informa
ció i es mostrà estranyat per no 
conèixer d'antuvi cap notícia de 
caire oficial respcc1e a aquest 
tema. •NO vull discutir que un 
diari publiqui una notícia, però 
m'és moll es1rany que no hagi 
tingut abans cap altra informació 
al respecte>, declarà el president. 

En el decurs del programa, 
Camp0s digué que •a Ja Ribera 
no hi caben abocadors, pel fet 
que aquesta comarca ja ha pagat 
el seu tribut amb la instal. Jació de 
dues centrals nuclears a Ascó i 
amb la piscina de residus nu
clears d'Enresa a les mateixes 
instal.lacions•. Campos continuà 
indicant que aquest tribut havia 
de •rebre u.na compensació, però 
no en forma d'abocadors, sinó 
amb el reequ.ilibri industrial i 
agrícola de la comarca». 

Aixf mateix, el president del 

Preocupació i cautela sobre la possible 
ubicació d'abocadors industrials 

La Ribera d'Ebre, Priorat i la Terra Alta podrien albergar aquests tipus 
d'instal.lacions a llarg plaç, no inferior a deu anys. 

Consell va anunciar la seva inten� 
ció de posar-se en contacce amb 
la Generalitat i amb el conseller 
Molins per tal de recoUir infor
mació sobre el particular. 

Sorpresa 

Josep Maria Buïl, president 
del Consell comarcal del Priorat 
va mostrar la seva sorpresa quan 
rebé Ja trucada del Diari interes
sanl•se per l'opinió que li me
reixia Ja notícia. A l'igual que 
Santiago Camp0s, Buil opinà que 
,fins. que no tingui cap constàn
cia oficial de la veracitat de la in
formació, ni me la crec ni me la 
deixo de creure-. De confinnar
se, afirmà que ,jo seré el primer 
a op0sar-me a la ins1al. Jac ió de 
cap plantà d'aquest caire•. 

8uj1 creu que les expectatives 
de futur que té posades el Priorat 
en l'explotació turística de la co
marca es veurien del tot afectà• 
des, a l'hora que indicà que 
aquesta mena d'abocadors hau
rien d'ubicar•se a l.es ,,ones amb 
una fona concentració indus1rial. 

D'altra banda, Francesc Bové, 
presideni del Consell comarcal 
de Terra Alta, després de la sor
presa i la reserva inicial, va de
clarar que per aques1 lema i al• 
tres indicis •les comarques més 
despOblades hem de pagar les 
conseqüències desagradables del 
progrés de Catalunya,. La possi
ble ubicació, a mig o llarg termi
ni, d'un abocador a la comarca, 
si arribés el cas, hauria de ser 
consultada al Consell, amb la 
qual cosa ,pOdrem discutir les· 
coses al voltant d'una taula.. 

Bové assegurà que desconeixia 
el tema i que ,la majoria de no
saltres no estem preparats en 
aquestes qüestions. Ens diuen 
que són perillosos i ho hern de 
creure de la ma1eixa manera que 
si ens diuen cl contrari. La im
plantació d'un ingeni d'aquest 
caire ha d'anar acompanyada 
com a mínim d'un seguit d'estu• 
dis tècnics que assegurin que no 
són perillosos per a la població,. 

El president del Consell co
marcal de Terra Alia, en aquesta 
enquesta d'urgència efectuada 

Sabama: 'A la Ribera es preveu una 
incineradora de líquids halogenats' 

JORDI DURAN 

El diputat d'Esquerra 
Catalana, adscrit al grup 
mi;<I del Parlament de Cata
lunya i alcalde de Móra Ja 
Nova, Joan Sabam.a, con
sultat pel Diari sobre la pos
sible ubicació a mig o llarg 
term.ini d'abocadors o inci
neradores de residus indus
trials a la Ribera, Terra 
Alta i el Priorat, va declarar 
que per les conclusions que 
havia extret d'una primera i 
ràpida lectura, del Pla Di
rector, sembla que a la Ri
bera d'Ebre es preveu la 
ubicació d'una incineradora 
de líquids halogenats. 

Sabanza manifestà que, 
tot i que no s'indica el lloc 
exacte de Ja ubicació de la 
incineradora, s'esmenta que 
ha d'anar dins l'àrea d'in
nuència del centre produc
tor de substàncies clorades 
exis tent  a l a  comarca. 
Aquest centre sembla ser 
que és la planta que l'em
presa ERCROSS té ins
tal.lada a Flix. 

D'altra banda, el Pla Di
rector, també ma.rea tota 
una sèrie d'àrees al larg del 
Principat, les quals són ano
menades àmbits per la loca
lització d'abocadors contro
lats. Una d'aquestes àrees és 

pel Diari, es qüestionava, entre 
altres coses, la utili1a1 d'un abo• 
cador tan allunya1 dels centres on 
es produeixen els residus. ,Aquí 
malauradament, no tenim una in
ddstria suficient que justifiqui la 
instal.lació d'un abocador i això, 
així de sortida, planteja greus 
problemes, com a.ra el 1ransp0n 
dels residus, per la qual cosa cal
dria la construcció de carreteres 
especials de circumvalació i al
tres precaucions•, afirmà Bové 
que es queixava de què Tarrago
na fos la província •maleïda. a Ja 
qual van a parar tote, les coses 
que no volen a altres indrets de 
Catalunya. 

formada per la Ribera d'Fr 
bre, Terra Alta, el Baix 
Ebre i el Montsià, on segons 
el Pla s'bi gene.ren un total 
de set7.e mil tones/any de re
sidus que cal elimlnar, con
trolar o tractar dins la ma
teixa àrea, en un abocador 
de residus inerts i condicio
nats, sense especificar la lo
calització exacta. 

Joan Sabanza va mostrar
se caut a l'hora de fer valo
racions, tot i que va indicar 
que •l'actuació correcta de 
la Generalitat hagués estat, 
fer sabedors als municipis i 
als Con.'1ells comarcals que 
també es preveient actua
cions en aquest àmbit terri
torial, per tal de poder tre
ballar sobre la Incidència 
que hi pogués tenir aquest 
abocador•. 

Alxf mateix, el diputat va 
fer con.�tar el seu criteri con• 
trarl a Ja ubicació a la Ribe
ra comarques ve'ines d'a
questes plantes de residus, si 
han d'acollir residus no ge
nerats en la mateixa comar
ca. Pel que fa a la incinera
dora, Sabanza indld que 
,no només es parla de les 
deixalles produïdes a F11x, 
sinó que entenc que es pre
veu la p0rtada de residus al
t res indrets. 

Ecologistes i pa.geso5 

Moh més contunent ha estat la 
reacció del Sirga, grup ecologis
tll de Ribera, Terra Alta i el Prio
ral i d'Unió de Pagesos, organit· 
zacions que darrerament, arran 
de la p0lèmica suscitada al muni
cipi de la Palmà d'Ebre; quan es 
plantejà el pasat mes de gener Ja 
p0ssibililllt d'ubicar-hi un aboca
dor de residus industrials d 'ini
ciativa privada, van redactar se.o• 
gles comunicats oposant-se a 
qualsevol instal.lació d'aquest ti
pus a les comarques tllrragoni• 
nes. 

Carme Descarrega, ponaveu 
dels ecologistes. va declarar que 
li semblava una mica .fon,. que 
en aquestes comarques, on con
viuen dues plantes nuclears. es 
plantegés la possibilita! d'ubicar• 
hi abocadors i incinerndores i 
anuncià la imminent celebració 
d'una assemblea de Sírga per tal 
de redacw un comunicat de re
buig i de recollir toia la informa• 
ció p0sssible sobre la qüestió. 

Els ecologistes de totes tres 
comarques intensi(icaren els con
tactes amb els grups an1i-aboca• 
dor i anti-incineradora de les co
marques de là Conca de Barberà 
i Alt Camp, alhora que es plan• 
tegen molc seriosament, de con
firmar-se la notícia, adoptar ac
cions de protesta i rebuig, a les 
quals sol.licitaran l'adhesió de 
tots els col.lectius i en1ita1s d'a
questes comarques. 

Mentre, U.ni6 de Pagesos va 
assegurar al Diari que 101 i la sor
presa, ja s'intuïa que tard o d'ho
ra sallés alguna notícia en aquest 
sentit. Josep Abelló, p0naveu del 
sindical pagès al Priorat, va de
clarar que •els esdeveniments de 
la Palma d'Ebre i uns rumors de-
1ectllts a la Terra Alia; que estem 
investigant, de similars carac1e
rís1iques a la problemàtica que es 
planieja a la p0blació de la Ribe•

ra, sempre ens han fet pensar que 
era prou estrany que en aquest 
Pla de la Generalitat no es con• 
1emple.�sin aquestes comarques,. 

D'al1ra banda, el mateix por
iaveu indicà que -és una vergo· 
nya que aquesta sigui la p0lítica 
de la General.itat per a la p01en
ciació de les comarques deprimi
des del Principat,,. Així mateix, 
és previst que la propera setma
na Unió de Pagesos cfccrui una 
assemblea intercomarcal per tal 
de definir una p0stura contrària a 
qualsevol acció que pugui supo
sar la instal.lació de plantes de 
residus en aquestes comarques. 
Després es reaUIZarien reunions 
locals de militllnts per !lli de dis
cutir les accions que es puguin 
adoptar de confirmar-se la no
tícia. 


