
Residus 

industrials 

1)1:.tn tlc l .irr,,gl,n,1 
dijvus. 18 de gener de 1990 

• 

PAGINA 5 

No vole,n porqueries tòxiques 
COORDINAl)QRA ANTl·lNOLlSTRIES CONTAMINANTS 

Clam unitari per ajornar 
l'aprovació del Pla de Residus 

Eh. indi.!- iroquc::-o�. uban� de prendre una 
dcci,M. ,1valua.vcn lc� t:onscqüèncic:,. d"aquclla 
dl!d�í6 �111 lc:-. "-CgticnIs �et gencral"ion'\. Però, és 
dttr. l'n.:n un, "alvu1gcs ... 

Nosahrcs. _jJ tenim el PI" de la J11nIa de 
R�i<lus. oc�pré, f'omcnrn dC$ de lc!,. diforl'nt:-:: 
Admini�lrncion:-. dcb. diferents color:-.. cl l'C:m�um 
g_(·ncr:iJ I cl d�sconlrOI dels indut-1riab, ara en:-. 
encolomen incincr;idnrc..,;. atx>cadors i phinlC.) Je 
cracwmcm. Amb gnm menyspreu de les, pcrsc'mc�. 
i un nlcny!'-r>reu cncjtf8 més gran de Ics 
gcnerncion.:t vc-nitlc.res. argumenten que é.s l \inic a 
alt1,m1t1liva po!i-'\iblc. Arnb cinisme. afegeixen que 
((H estar:. sota control l no hi haurà cap lípu� de 
perill. Un co111rol que ells ni 1an sols 1cncn la 
..:apa1..·i1a1 d·cxcrcir i un pcril1 i unes conscqüèncit..\'1i 
que --aix<, és el més tris,- no tenen ni Iu 
cl1:,;pos1ció d ºintcn1ur avaluar.

O. dit d'una 11hn1 manera: -,i t.licrn que no
volem porqurrics tòxiques. hem llc dir que. 
evident mem, vnlèm un rcplantc.':j:uncnl g�ncrnl. 
quantitatiu i qualilütiu d"això. estem dÍ!<l(>OSatS a 
variar Ics pautc� de vida que impliquen Iu 
nCCl·SSilftt de processo-: índ11-.1ri:,115. contamin:1nts. 

Parties polítics, Con,clb 
c.·om�1rcals i cnti1a1� de tota
rnena de 1c!j cmmtrquc:,. de
l"All Camp. com tc.,limonia la
rclaci<l d'cntitab à -.01a ct·a
qucst escrit. han fel c.:ausa co
mt.ma d'oposició a la in!-ital.la
ció de la incinemd<'m (ui Pla
de Sa nia Maria) i l'abocador
(t, Forès) que proposa la Jun•
ta de Residus de Catnluny:i. A
banda del 11 is1a1 de greuge$
que aquesta ins1al.lació supo
saria per a mnhducs. comar•
que,. l" A h Camp i la Conca.
wthom demana .il'ajornamcn1
M la J'csolucíó d":tquest pla•.
c¡uc ha d':iprovar dilluns vi
ncm cl Consell excc11Iiu de la
Generalitat, wl com manifcs ..
ta en un comuniHH el PSC.

En aquest scn1il. en una 
reunió cx1rnc,rdinària de IOlCS 
Ics forces polf1ique.< d"amb• 
d�é!'-1 comal'ques. fem el passa l 

úimart, als k><·al< de lïEV. es 
dcnun1,.�ïa -la íalm de transpa
rènda en l'elaboració del Pla 
Oi rector de Rc,idui l ndu,
triab de Catalunya)f. alhora 
que es dcnwn:1 l'obcnura 
«d'un t..kbat públic sobrt cl 
Pla•. 

o·ahr.,l banda. en unu rcso
lucitl aprovada dimarts: pas:,..11. 
d pic del Consell comarc:-.1I de 
l:, Conca de Barberà acordi,. 
cmrc altres punll'.'I . .. fer <:om.
tur la 1116:s 'tnèrgica protesta 
per lo manca de scnsibili1a1 i 
rrspcc1e que. ha tingut cl De
partament de Política Tcrrito• 
rial» i rebutjar .-;el possible 
emplaçament d"un abocador 
de msidu� industrials a1 terme 
municipal de F<>rès;i,. 

To1hom demana. iambé. 
•4uc es f:ocí públic cl comin•
¡;ui dels csiudis corresponents 
, del perquè de !"elecció d 'a· 
questes comarques•. 

Per acabar-ho d"arrod1mir. la Gcncraliiat. és a 
dir. entre tots. linançarcm cis projecte.<. l cl� 
industrial:, pagaran un preu absolurnment simbòlic 
per l"ús dcb ubocadol'S. amb el consegüent nul 
imcrès de reduir el seu volum de ¡,Orqueries 
1i:>xiques. Enmig del dc:K-on1rol. Ics gr:ms 
empreses van fent cl seu agost. 

NosalIrcs. mcntrcs1un1. tan feliços. o·uoa 
band;.1. con1inuem consumin1 dcscon1roladamcn1 i 
dºuna altra. ens anem hipotecam alcgrcmcn1 ei
fu111r. Au1ocnga11ya1s irrcsponsablcmclll d"una 
banda i vcrgonyosamcn1 enganyat, de la banda de 
1 • A<lrninislracic). 

Mentre no assumim uqucsl plan1cja111c111. 
sempre serà impo:-.siblc 4ue 1rotx-111 una solt,ció 
veritable i honè�HI. l fins i tot es pot donar el cas. 
com s'esdevé avui dia a Europa i Amèrica del 
Nord. que per 1:11 d'eliminar ell\ nostres residu.:t 
-descartades Ics inc-incradorc:, i cis uboc;1dors en
cl lloc d'origen- fem servir d ºabocador. a canvi
de <Iua1rc duro,. cis països del tercer món.

Per tanl. �favam de la problemàtica contret.a 
presentada als municipis aíce1a1s pel pla general 
de residus. cal rttcrcar strio:-:::uncn1 i 
hc111radan1enI una solució veritable. amb toies Ics 
conscqiièncics que impliquin. Qualsevol altra 
alternativa sempre serà èlicarnent inaccepu1ble. 

En cl moment prescm. a1esa la desinformació i 
la precipitació amb què s·cstan ducñt 101 el 
reludonu1 amb cl pla de residus indus1rial$. la 
Coordinadora Ami-Indústries coniaminams 
s'adhereix a Ics inicíacivc.s de la Coord.inadora 
AnIi lncincradora del Pla de Santa Maria -així 
com a les de Ics altres pln1afom1cs dels difere111s 
municipis :ofee1a1s pel pla- i s 'oposa. per 1an1 a 
l'aprovació del pla de la Jun1a de Residus. 

MANIFEST PÚBLIC EN CONTRA DE LA INCINERADORA l ABOCADOR DE RESIDUS INDUSTRIALS Al PLA DE SANTA MARIA l FORÈS. 

"ELS RESIDUS INDUSTRIALS S'HAN DE TRACTAR 

ALLÀ ON S'ORIGININ l ES GENERIN MAJORITARIAMENT." 
Paraules de l'Hnble Conseller Joaquim Molins, a Reus el 7 de novembre de 1989. 

Al M. H. Sr. Presiden1 de la Generalitat de Catalunya. 
Les enlltats que figuren a continuació, represenianls del món cultural, polllic, 

econòmic. social, folklòric. esportiu ... de rAII Camp i de la Conca de Barberà. comarques en 
que eslan asseotals els Rei.lis Moneslirs de Santes Creus i Poblet. en relació al Pla Director 
per la Ges�ó dels Residus lnduslrials de Calalunya, que proposa la instal.lació d"una Planta 
lncineradora de Residus Industrials al Pla de Santa Maria i d'un Abocador lndus1rial a Forès, 
manifes1en respec1uosamen1 el segOeni: 

Som coneixedors de la problemàtica que originen els residus induslrials a Catalunya, 
però 1ambé en1enem que, d'acord amb les manifeslacions de l'Hnble. Conseller de Polllica 
Terrjtortal l Obres Públiques de la Generalital de Calalunya Sr. Joaquim Molins i Arnal, 
electuades el passat 7 de novembre a Reus. el seu tractament s'ha de produir allà on s'originin,

i es generin majoritàriamenl aquests residus. l'All Camp i la Conca de Barberà no originen 
pràcticament residus industrials i compten amb una indústria polable i un ambienl sà. 

la proposla de col.locar una lncineradora l un Abocador de Residus lnduslrials no 
alecta únicament als municipis on es vol emplaçar -El Pla de San1a Maria i Forès- _sinó que la 
seva incidència abasta la 1otalita1 de les respect,ves comarques i les del seu enIorn. 

Per tal, EXIGIM amb lot respecte, però lambé amb Iola l'energia i contundència LA 
RETIRADA IMMEDIATA DE LA PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ D'UNA INCINERADORA l D'UN 
ABOCADOR a les nos1res comarques, let que demanem al Govern de la Generalilal i que 
agrairà profundament tota la nostra societat. 
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El Pla dO S.ma °""' 

All Camp i Conca de Barberà, gener de 1990 

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


