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L'Escurçó se suma a la 
campanya contra els abocadors 

J.GARCIA es crei un cos de químics ins
El grup ecologista L 'Escurçó 

ha decidit reforçar la campanya 
contra la ubicació d'abocadors 
de residus industrials i d'una 
planta incineradora a les comar
ques de l'Alt Camp i la Conca 
de Barberà. 

L'entitat, ubicada a Mont
brió del Camp, Reus i Riude
canyes, demana als barris de 
Tarragona afec�ts �r _la conta
minació que «s uneixm en la 
lluita recolzant la Conca de 
Barberà i l'Alt Camp». Així 
mateix l'entitat ha redactat una 
sèrie d� consells d'on ubicar els 
residus, situant-los a «la casa de 
camp del director d 'Aiscondel . 
(o seu d' AQST), a les propie
tats del director de IQA, a la
casa de camp i domicili del di
rector de Bayer, al xalet del
president Jordi Pujol, al _domi
cili del director de Medi Am
bient, Jacint Mateu, als sòtans 
de Política Territorial a Tarra
gona, al despatx Par:ticular del 
director de Repsol» i «al cotxe 
del senyor conseller Molins». 

El col.lectiu verd demana la 
retirada del pla de residus, que 

pectors mediambien�s i que 
s'apliquin «fortes sanc10ns» per 
a les empreses químiques que 
no acompleix.in els requisits e�
ropeus en qüestió de contarm
nació. 

També es demana que aques
tes sancions puguin arribar a 
suposar el tancament d'una 
planta i a l'expulsió temporal de 
l'empresa del país. Finalment, 
se sol.licita que tota emeresa 
productora de residus .ti�gu_i el
seu si departaments d elimina
ció de residus, sense causar mo
lèsties a la població i q�e la 
Guàrdia Civil, «en especial la 
marítima,., eviti la neteja de pe
troliers a alta mar i l'emissió de 
residus perillosos en aquest 
lloc. . . Tot i que el col.lectiu febci
ta la Generalitat per haver re
conegut el problema de l'ex_is
tència de residus és contrari a 
la instal.lació d'abocadors, que 
considera que no podei:i contr�
lar determinades reacc10ns qm
miques i que els �qüífers de _la 
zona triada estanen «en penll 
constant», així com l'agricul
tura. 


