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EL PLA DE SANT A MARIA 

Diari de Tarragona 
diumenge, JO de juny de 1990 

Tècnics d'arreu exemplifiquen l'efecte 
a·l'entorn del tractament dels residus 
Les xerrades s 'inscriuen dins les Jornades Tècniques sobre la Problemàtica dels 

Residus Industrials. Cal ressaltar la presència d'una delegació d'Aranguren. 
ÀNGEL JUANPERE 

A
mb les paraules de ben
vinguda de l'alcalde Magí 
Ferré, a un quart de dot

ze del matí d'ahir s'inauguraven, 
al Pla de Santa Maria, les Sego
nes Jornades Tècniques sobre 
Residus Industrials, que acabaran 
la tarda d'avui amb una visita tu
rística a Forès. 

El Pla no es trobava ahir al 
matí força animat. A mesura que 
anaven passant les hores, el pú
blic començà a desfilar pels vol
tants de la pista, un lloc on es de-
envolupa aquesta· trobada. A 

l'exterior es pot comprar des de 
ceràmica fins a altres objectes re
lacionats amb la temàtica re�i
dual. Així mateix, hom pot ad
quirir un recull de premsa sobre 
l'abocador del poble navarrès 
d' Aranguren, o unes carpetes de 
documentació. 

Ella Schofthaler, membre del 
grup de dones de Schwabach, in
dret. alemany on una planta resi
dual està produïnt efectes tòxics 
sobre la població (segons explicà 
durant la intervenció), han lluitat 
durant molts anys contra la plan
ta, i ara les autoritats comencen 
a fer-los cas. Afirmà que quan 
van començar a tenir problemes 
amb les aigües que es contamina
ven i l'aire començava a embru
tar-se «els polítics afirmaven que 
no volien saber res. Malgrat tot, 
els nens es posaven malalts du
rant tot l 'any. Les mares, a par
tir de llavors, van començar a 
manifestar-se. També fan fer ac
cions com anar a comprar direc
tament els productes als campe
rols, amb la qual cosa s'evitaven 
els empaquetats i hi havia menys 
deixalles». 

La interlocutora alemanya afe
gí que, en l'actualitat, els partits 
comencen a prendre-s 'ho seriosa
ment, malgrat que es tem que en 
haver molts residus greus els en
viïn a altres països. La seva in
tervenció l'acabà obrint els 
braços a la gent catalana que té 
els mateixos problemes i interes
sos per tal de col.laborar. 

Experiència més propera 

L'abocador de la Fontsanta, 
situat a cavall entre els termes 
municipals d' Esplugues de Llo-

L'alc�lde d' Aranguren canvià impressions amb el del Pla i amb membres de la Coordinadora Antiresidus.

bregat, Cornellà, Sant Just Des
vern i Sant Joan Despí, fou ex
plicat per un altres dels ponents, 
el qual afirmà que quan es va 
construir l'Administració els va 
informar que serien unes ins
tal. lacions exemplars i que, una 
vegada tapat el forat, es podria 
aconseguir una zona per a parcs 
i jardins públics. Segons l'inter
locutor, hi ha una escola al cos
tat de l'abocador, i pel gas metà 

que es deprèn, el centre educatiu 
s'ha convertit en un polvorí. 

Finalment, Gunter Dehus, en
ginyer mèdio-ambiental d'Oko
Institut Darmstadt, un centre que 
es dedica a informar a tothom 
que ho sol.liciti, afirmà que a 
Alemanya existeixen 48 incinera
dores per a deixalles urbanes i sis 
per a deixalles especials, malgrat 
que, segons ell, aquestes últimes 
són en realitat 50, ja que el nú-

Noves accions de protesta 
A.J. 

La Coordinadora ha preparat un seguit de manifestacions, 
concentracions i actes informatius i festius fins el 30 de 
setembre. De totes maneres, el tipus d'accions no s'han fet 
públiques malgrat que possiblement, segons ha pogut saber el 
Diari, seran en bona part actes a ralitzar en el decurs de les 
diferents festes majors. 

El dia 23 d'aquèst mes, amb motiu de les festes de Sant 
Joan, el municipi de Forès serà l'esenari de l'encesa d'una 
gran flama «purificadora, perquè cremi l'abocador i totes les 
intencionalitats envers el mateix,.. 

Per la seva part, el dia 16, la Plataforma de Batlles i 
Regidors Dimitits es reuniran amb representants i portaveus 
al Parlament de les diferents formacions polítiques, per 
tractar del projecte de llei que presentarà la Generalitat. 
Aquesta reunió acabarà amb un acte públic. 

mero donat per l'Administració 
correspon a les denominades 
exemplars. 

De les incineradores afirmà 
que no hi ha possibilitat d'evitar 
les sortides de mercuri i que en 
aquell país les emanacions de 
dioxina superen entre el l 00 i el 
200 per cent el límit dictat per la 
llei, i en les incineradores modè
liques, la xifra por arribar al 
600%. Explicà, però, que aques
tes xifres són relatives, ja que hi 
ha medicions com a màxim cada 
any, i s'anuncien amb un mes 
d'antelació. 

Una vegada acabada la xerra
da, els assistents pogueren visitar 
un seguicd·'exposicions a l'esco
la, que anaven des d'articles fins 
a acudits, passant per cartells 
anunciadors de les diferents mo
bilitzacion� arreu de Catalunya o 
fqtografies cedides per mitjans de 
comunicació escrits, entre ells el 
Diari. L'alcalde del Pla tingué 

. ocasió de poder saludar el seu ho
mòleg d' Aranguren, José Anto-
nio Villamayor, amb el qual in
tercanvià informació de com es
tava el tema. 


