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Més de cinc-centes persones assistiren a la 
presentació d'un llibre sobre el Pla de Residus 

JORDI RULL 

Entre unes cinc-centes i set
.centes persones assistiren a l 'ac
te de presentació del llibre Ni pa

gesos ni industrials: residuals, 
celebrat la nit del divendres al ci
nema del Casal Montblanquí, la 
qual obra ha estat publicat con
juntament per l'Institut d'Estudis 
Vallencs i el Centre d'Estudis de 
la Conca de Barberà. 

Durant l 'acte, representants 
del CEPA, el CAPS (Centre d'A
nàlisis de Projectes' Sanitaris), 
Greenpace i un professor de l'Es
cola de Mines de Manresa expli
caren, dintre dels paràmetres de 
la seva activitat professional, que 
la planta incineradora i l'aboca
dor que la Generalitat havia con
templat ubicar al Pla de Santa 

Maria i Forès «és un de1s projec
tes més descabdellats del Govern 
català, ja que no ofereix garan
ties sanitàries, medio-ambientals, 
ni geològiques». Totes aquestes 
persones coincidiren a afirmar 
que els residus han de tractar-se 
al seu origen, «tot i conèixer l'e
levat cost que això suposa-'per a 
les indústries». 

Per la seva part, membres de 
la Coordinadora i de la Platafor
ma de Batlles i Regidors Dimitits 
de la Conca asseguraren que 
«aquest llibre exposa els fets 
ocorreguts a la Conca i l'Alt 
Camp, en oposar-se al Pla de Re
sidus de la Generalitat, que pre
tén instal.lar un abocador de 
deixalles industrials a Forès i una 
planta incineradora al Pla de San
ta Maria». 
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Entrevista 

D'altra banda, sis membres de 
la Coordinadora Antiresidus de 
la Conca s'entrevistà a l'ajunta
ment de Santa Coloma de Que
ralt amb el batlle d'aquesta po
blació i els de Llorach i Santa 
Perpètua. El motiu de l'entrevis
ta era conèixer l'actual postura 
d'aquests batlles, que no han di-
mitit. 

Josep Maria Riba, alcalde de 
Santa Coloma de Queralt, co
mentà a la Coordinadora que es 
mantenia ferm a no dimitir i que 
l'única manera de fer-lo dimitir 
és «fer-lo desaparèixer». A més, 
precisà que «que en cap moment 
no he estat d'acord que a Forès 
s 'ubiqués un abocador, ja que ¡io 
el considero el lloc més adequat». 


