
Diari de Tarragonà 
diumenge, 6 de maig de 1990 

PLA DE RESIDUS 

La Coordinadora Conca-Alt Camp 
protestarà a la festa de CiU 

La Junta Electoral Central, a petició d'Antoni Llort, li ha 
retornat les credencials com a regidor montblanquí. 

JORDI RULL 

L 
a Coordinador� Antiabo•
cador i incincradora de la 
Conca i l'All Camp, jun

tament amb la Plataforma de 
Batlles i Regidora Dimitits de la 
Conca, decidiren unànimement, 
en un acte multitudinari celebrat 
la nit del divendres a Sarral. 
desplaçar-se avui a Barcelona i 
manifestar la seva disconformi• 
tat envera Ics deèlaracions efec• 
tuades pel president de la Gene
ralitat, Jordi Pujol, després que 
el Conscll Executiu aprovés el 
projecte de Pla de Residus In• 
dustrials, que ara scrà debatut a 
la Cambra legislativa catalana. 

Segons precisà !'ex-batlle de 
Montblanc. Maties Sanahuja, 
«calculem que e.s desplaçaran a 
Barcelona al voltant d'unes 
1.500 a 2.000 persones•. 
Aquest nou acte reivindicatiu es 
fa aprofitant que, a la Ciutat 
Comtal, Convergència i Un.ió 
celebra el scu desè aniversari al 
capdavant del govern de la Ge
neralitat en una festa que tindrà 
com a marc l'anúc mercat del 
Born. 

El mitjà de transpon que en 
principi s'havia previst emprar 
era el tren. Membres de la 
Coordinadora fornn les opónu• 
nes gestions davant la RENFE 
per ral de flerar-ne un. Respoo• 
sables de la companyia ferrovià• 

ria els varen assegurnr que no hi 
havia cap problema. Tot em dat 
i beneït. El comboi efectuaria 
ducs úniques parades, una a 
Montblanc i una altra a Valls. 
per continuar fins Barcelona. 
Però ahir el matí RBNFE comu• 
nieà que els era impossible. 
Aleshores, i a corre-cuita. s'hà· 
gueren de llogar autocan;. En el 
moment de redactar aquesta in• 
formació, membres de la Coor• 
dinadora asseguraren al Diari

que de ,nomeni havien aconse
guit un total de deu autocars i 
«esperem aconseguir-ne d'al• 
tres•, afegiren. 

En aquesta reunió de Sarral 
es valorà les declaracions del 
president Pujol. així com s'a
cordà la línia a seguir en futu• 
res accions encaminades a la re• 
tirada definitiva de l'abocador i 
la incineradora de Forès i el Pla 
de. Santa Maria. 

Pel que fa a la possible reu• 
nió de membres de la Platafor• 
ma de Batlles Dimitits de la 
Conca amb el conscller Molins, 
representants d'aquesta assegu• 
raren que les negociacions per 
dur-la a terme estan moll 
avançades. 

Al final de l'acte, ·1a Coordi
nadora i la Platafoml8 elabora
ren un comunicat conjunt que, 
entre altres consideracions, pre
cisava: «les manifestacions de 

Pujol constitueixen una desafor• 
tunada i negativa explicació que 
no fa re.s m�s que tractar amb 
desconsideració uns ciutadans 
que democràticament han de• 
mostrat el seu 1otal rebuig a 
aquest Pla Director per a la Ges• 
tió de Residus T ndustrials•. El 
comunicat seguia dient: «creiem
que les seves declaracions són 
prepotents i una constant i clara 
burla a la voluntat dels ciutadans 
de la Conca i l'Alt Camp.. 

Així mateix, la Coordinadora 
es refcm,a en els cinc punts es• 
memats en anteriors comuofoats 
mentre pers.isleixi el perjudici 
nociu, social i econòmic que re• 
presenta la construcció d'un 
abocador a Forès o a qualsevol 
altre indret de la Conca. 

Rumors confirmats 

D'altra banda. e.n la reunió de 
Sarral oo s'esmentà el rumor 
que aquests dies plana per la 
Ducal Vila i que apunta que el 
fins ara president del Conscll 
comarcal de la Cooca de Barbe• 
rà i alhora cegidor del consisto• 
ri montblanquí, Antoni Llon. 
hagués estat restituït en el seu 
càrrec després d'al.lcgar, da• 
vam la Juma Elec1oral Central, 
que la seva dimissió ,'obtingué 
mitjançant coaccions i amena
ces. 

Aspectes de la llei sobre residus industrials 
ANTONIOUASCH 

Després de fer una mínima 
anàlisi a l'avantprojecte de Llei 
de Mesures Urgents per a la 
Gestió dels Residus Industrials a 
Catalunya, donada a conèixer el 
passat divendres en roda de 
premsa pel propi president Jor• 
di Pujol, hom �da atrevir-se 
a fer una predicció: l'úniéa in• 
cineradora prevista construir 
podria molt bé no anar al Pla de 
Santa Maria. L'avantprojecte de 
llei elaborat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Pll• 
bliques de la Oeoeralitat diu tex• 
tualment així en l'annex l: •Es 
contempla també una instal. la
ció d'incineració multipropòsit, 
que es podrà promoure per la 
Junta de Residus en qualscvol de 
les -zones anteriors•. 

L 'annex l de l'esmentat 
avantprojecte deixa clar, però, 
la resta de les ins1al.lacions a 
encabir en cadascuna de les tres 
zones en què s'ha dividit Cata• 
lunya. A la wna oriental hi hau• 
rà una instal.lació de tractament 
físico-químic i unl! instal.lació 
de deposició controlada (aboca• 
dor); la zona central tindrà una 
instal.lació de uactament ffsico• 
qulmic i dues de deposició con• 
trolada; i a la zona occidental, 
una instal.lació de deposició 
controlada. En aquesta última 
zona, l'occidental, és on s'ha 
protestat més aferrissadament la 
proposta feta anteriorment per 
la Junta de Residus, la qual pre• 
veia l 'abocador controlat a Fo
rès. En aquest cas, ateses les ex• 
plicacions fetes per Jordi Pujol 
t refermades pel conseller de 
Política Territorial í Obres Pú• 
bliques, en una reunió amb pe
riodistes de diaris de Tarragona, 
Lleida i Girona, Molins esmen
tà que, «si durant el temps de 
tramitació parlamentària de la 

llei no surten altres ubicacions 
millors, la nova proposta d'em• 
plaçament de les instal.lacions 
coincidirà amb la feta anterior• 
ment per la Junta de Residus•. 

Cal esmentar que la zona oc• 
cidental compr.èn les comarques 
següents: l'Alt Penedès, Garraf, 
el 13aix Penedès, el Tarragonès. 
l'Alt Camp, la Conca de Barbe
rà, el Baix Camp, el Priorat, la 
Ribera d'Ebre. el Baix Ebre, el 
Montsià, Terra Alta, l'Urgell, 
la Val d'Aran, el Segrià, el Pla 
d'Urgell. el Pallars Sobirà, el 
Pallars Jussà, la Noguera. lc.i 
Garrigues, l'Alm Ribagorça i 
l'Alt Urgell. El conseller Mo
lins va pronosticar que molt 
possiblement es mantingui la 
ubicació de Forès a la zona oc
cidental per ser aquesta la mi
llor •tècnicame.nt ¡>arlan�. Se
gons va dir Molins , assentí tam• 
bé el director general del Medi 
Ambient, Jacint Mateu. -abans 
d'escollir Fotès se sondejaren 
nombrosos terrenys. El Tarra• 
gonès va deseanar•se per trac• 
tar-se de terra d'aluvió, es mi• 
raren diferents zones de l' Ah 
Camp i no reixiren per tenlr 
l 'important aqilffer de Ics fonts
del Gaià; seguint amunt. la mi
llor ubicació, després de mirar
Ires o quatre llocs de la Conca, 
fou a Forès•. 

Capacitat de tractameni 

L'annex l de l'avantprojecte 
assenyala que les instaf.lacions 
que es preveuen ,tindran una ca• 
pacitat nominal de traotament 
màxima de 810.000 tones/any 
(t/a), de les quals fins a 650.000 
t/a correspondran a instal.la• 
cions de deposició controlada, 
fins a 100.000 t/a a instalacions 
de tractament flsico-químic í 
fins a 60,000 t/a a instal.lacíons 

de tractament per incineració. 
D'altra banda, l'avantprojec· 

te de llei dedica una especial 
atenció a les infraccions , san• 
cions, tema que s'especifica en 
el cap/tol lV. En aquest sentit, 
el conseller Molins va incidir en 
•la imponància d'aquest capítol
que ara pren rang de Ueii., ajxí 
com en el llistat dels residus no 
admissibles a les instal.la.cions 
de deposició, dels quals en par· 
la l'annex U de l'avantprojecte. 
Quant a les infraccions, aques• 
tes e s  classifiquen en molt 
greus. greus i !feus. Les molt 
greus es podran penalitzar fins 
a un impon màxim de cent mi• 
!ions de pes.setes: les greus fins
a cinquanta milions i les lleus
amb una multa d ·un milió. 

D'altra banda, el conseller 
Molins va ressaltar que •la te·• 
màlica dels residus no és una 
iniciativa aïllada, sinó que for. 
ma part d'una concepció gene• 
ral de l'ordenació def pafs. Cal, 
d'una banda, ordenar el pafs i, 
de l'altra. trobar una solució efi. 
caç per als residus industrials, 
és a dir, intentar fer compatible 
desenvolupameor i quahtat de 
vida. Pensant en aquests dos as• 
pectes hem elaborat aquesta po· 
lítica de 1ractaroent de residus-. 
Malgrat la imJ>?rtància dels re
sidus industnals, el conseller 
Molins també esmentà altres as
pectes de preservació de l 'hàbi• 
tat que duu a terme el seu De• 
partament: l )  la preservació de 
l'entom natural (espais naturals, 
platges i aigües marines); 2) 
protecció de l'ambient aunosfè• 
ric (xarxa automàtica de vigilàn• 
cia i campanya de consciència); 
3) els estudis d'impacte ambien•
tal: 4) l'assessorament als Ajun•
taments en la recollida i ehmi
nació dels residus urbans, i 5) el
sanejament de les- aigües.

PÀGfNA23 

Antoni Uort. 
Maties Sanahuja i altres regi• 

dors montblanquins presents a 
la reunió de Sa.rral evitaren fer 
qualscvol tipus de declaracions 
encaminades a ratificar o des• 
mentir r esmentat rumor.

El Diari aconscguí t,eure ai• 
gua clara d'aquest afer i es posà 
en contacte amb el propi Llon, 
qui definitivament desvetllà la 
veracitat del rumor. Segons e�
plicà el restiru'it prcsidem del 
Consell comarcal i alhora regi• 
dor montblanqul, ,encara que 
dimitit. mai no he afirmat ni 
m 'he considerat dimitit de res, 
car el dia que l'Ajuntament de 
Montblanc convocà el ple per 
presentar la dimissió, l'endemà 
mateix de la visita del conseller 
Molins. jo no hi vaig assistir i 
la meva dimissió la van obtenir 
mitjançant coaccions i ll!Milll
ces. i per tant vaig al.legar a la 
Junta Electoral Central, qui fi
nalment ha resolt al meu favor>. 

LA CANONJA 

Basf lliura mig 
milió per potenciar 
els mitjans de 
comunicació locals 

FRANCESC ROIG 
Dins del clima de concòr• 

dia i bona col.laboració que 
l'Ajuntament manté amb les 
indú$trics circumdants al seu 
actual terme i que queden in• 
closes dins dels límitS que 
configuraren el scu antic ter• 
me municipal, el director ge• 
neral de Basí Española, SA, 
Volker Kiener, acompanyat 
pel director adjunt, Jesús 
Atienza, i pel cap de grup 
d'Administració, Josep Closa 
Pont, va lliurar fa uns dies, a 
l'alca.lde de la Canonja, Josep 
Canadell Veciana. i al regidor 
de Serve.is Interiors i Promo• 
ció Social, Luis F. Valero 
lglesias. 500.000 pessctes per
tal de promoure el desenvolu• 
pament d'activitats culturals a 
l'Ajuntament, centrades en 
aquesta ocasió als mitjans de 
comunicació. 

Tal com va manifestar Vol• 
ker Kiener, director general 
de l'empresa, «aquesta apona
ció és un fet més que s,mbo
lit,,a la manera a través de la 
qual Basf Espanyola, SA de
sitja potenciar les relacions 
culturals amb la Canonja,,. 
Per la seva banda, l'alcalde 
Josep Canadell agraí el gest 
d'aponació econòmica i espe
cialment que Basf hagi sabut 
entendre, a través d'aquesta 
col.laboració, què. significa 
lenir instal.lJlda una indúStria 
d'aquestes característiques al 
costat mateix de l'nctual ter• 
me municipal. 


