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l,a polèmfca delPla de ,Residus Industria,Is 

L'acte públic informatiu sobre el Pla de 

Residus fou seguit amb gran interès 
Valls.• El públic assistent a l'ac-

1e informatiu sobre el Pla de Residus 
que organitzà l'IEV i el Centre d'Es• 
ludls de la Conca el passat dissabte. 
dia 27. va increpar els dos únics par
lamentaris presents a l'acte. Rafel 
Madue�o. del PSC-PSOE, i Vlctor 
Gimeno d"lniciativa per Catalunya. 
per lai que exposessin es accions 
concretes que tenien previs! realitza,. 

Les prop de 160 persones que 
omplien la sala d"actes de l'IEV,
després d'escohar les exposicions 
dels dtterenls representants de par
tits presents a l'acte. PCC. PSC
PSOE, ERC, IC, COS i PP. manifes
taren la seva lncredulnat i reacciona
ren sobretot després de la interven
ció de Lluls Dalmau, membre de 
rMOT-Alt Camp, el qual va dir que 
"en çap de les Intervencions dels 
diferents partits no s'ha sentit cap 
proposta concreta" i .  referint-se a 
l'acte en concrel, alegi: "aquest ha 
estat un acte més electoralista que 
res", Dalmau continuà dient que "el 
que proposa l'MDT és la celebra
ció d'una assemblea Informativa a 
Valls, tal com es va fer al Pla, on 
aquest model de discussió l debat 
va ser el que va funcionar". 

Després de la intervenció de 
Uuls Dalmau, el qual aprofità per 
acusar l'Ajuntament de Valls de 
negligència en diversos temes reia• 
cionats amb la gestió de residus com 
és ''el mal funcionament continuat 
de la depuradora del pollgon", el 
públic assistent va voler escoltar ahra 

vegada els dos parlamentaris pre
sents. Aixf. VlctorGimenovadlrque 
"la majoria parla mentàrla és la que 
decideix el que finalment es la. 
Aquf hl som tots els que estem al 
Parlament menys Convergència. 
És CiU qui ho ha d'arreglar". 
Gimeno completà aixl les declara• 
cions que havia fet durant l'acte, 
segons les quals el seu grup parla
mentari ha demanat la compareixe
nça al Parlament del conseller de 
Polít ica T errnorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins, per tal que aquest 
expliqui al ple els detalls del Pla 
Director de Residus Industrials. Pel 
que la al tema de la dimissió dels 
alcaldes de la Conca i de la possibi• 
lital que aquesta mesura los adopta• 

da pels consistoris de l'Alt Camp. 
Gimeno va dir que •et partit no dirà 
als alcaldes què és el que han de 
fer, però, donat que a la Conca ho 
han fet, seria coherent que a l'Alt 
Camp també dimitissin". 

Josep Madueño. parlamentari 
del PSC i responsable de Medi 
Ambient del seu grup parlamentari, 
va dir que "el nostre grup ja va 
presentar una lnterpel.Jacló el mes 
de novembre al govern de Ja 
Generalitat perquè expliqués el 
motiu de l'actual Pla de Residus•, 
l alegi que "si el conseller Molins
compareix al Parlament, manifes-
1arem la nostra opinió sobre el 
tema". Pel que fa al tema de la 
possibilitat de dimissió dels alcaldes 

L'acte � celebri a l'antic Hospital de Sant Roc 

de l'Ahcamp, Madueoo va dir que "el profundes per dimitir. Pel que fa a 
PSC creu que l'actitud adoptada l'Alt Camp, creiem que els ajunta• 
pels alcaldesa Ja Conca és ta mil lor ments han de continuar al davant 
via perquè hl ha un seguit de raons de les reivindicacions del poble". 


