
Valls, l de juny de 1990 EL PATI 

Tot està a punt per celebrar les 

Jornades sobre residus industrials 
El Pla de Sta. Maria.- La majoria 

de les localita1s alectades per l'ela
boració del Pla Director per a la 
Gestió dels Residus Industrials de 
Catalunya, lema que actualmen1 es 
lroba pendenl del seu pas pel Parla• 
meni de Ca1alunya en forma de 
projecte de llei, acoffíran la celebra
ció de les segones Jornades Tècni• 
ques sobre Residus Industrials, 
organilzades pels diversos grups 
oposftors al projecte de la Generali• 
lat de tot Ca1alunya 

Segons els organi1zadors de les 
Jornades, "aquestes serviran per 
reforçar l concretar les argumen• 
taclons sanitàries, toxlcològl• 
ques, tècniques, ecològiques l 
sòcio-econòmlques per conti• 
nuar dient no al pla de residus 
Industrials l no al projecte de llel. 
Amb la celebració de les Jornades 
també demostrem que volem 
conèixer altres propostes aller
natives perquè s'avanci cap a una 
recerca de solucions globals al 
problema dels residus indus
trials i no es continuïn tapant fo. 
rats com s'ha fet fins ara." 

Dijous, dia 7 de juny, les Jorna
des s'iniciaran a Barcelona, amb un 
acte a la Faculta! de Biologia de la 
Universi1a1 de Barcelona sobre el 
lema El pla d,uesidus industrials, un 

DIJOUS, 24 DE MAIG 

• Els alcaldes de l'Alt Camp es 
reuneixen a la seu del Consell 
Comarcal per talque el President del 
Cóoséll, JòSêj'l Vilàñòva, informí 
sobre la reunió que va mantenir amb 
el president de la Generalitat, Jordi 
Pulol, amb els presidenls dels con
sell comarcals de Catalunya, per tal 
de lractar sobre el pla do residus. En 
el decurs de la reunió, l'alcalde del 
Pla l del Rourell manifes1en la seva 
dlsconformitat per les opinions ex• 
pressades per l'alcalde del Pont 
d'Armentera a favor del pla de resi
dus elaborat pel Consell Executiu 
de la Generalitat i abandonen la 
reunió. 

Pau Nue1, alcalde de Valls, 
proposa que tots els alcaldes 
acordin "dirigir-se formalment al 
conseller de Pofltlca Territorial l 
Obres Públiques ja que s'ha vin
gut Indicant verbalment que exis• 
telxen els estudis adients per 
enlocar les ubica.clons d'lnstal
.laclons. Aquests estudis ni els 
membres, o alguns d'ells, de la 
Junta de Residus efs coneix, l 
voldrlem que mitjançant ol Con
sell Comarcal de l'Alt Camp ens 
fessin arribar còpies dels diver
sos estudis o Informes geolò• 
glcs, d'Impacte ambiental, d'lm• 
pacte sòclo-econòmlc de les 
zones, etc. etc., alxl com tota la 
documentació, avantprojecte o 
projectes referents a les possi
bles l previsibles ubicacions o, 
com a mlnlm els que podrien 
afectar l Interessar especialment 
aquesta comarca. Altrament 
s'haurà d'entendre que en totes 
aquestes manitestacions verbals 
referents a l'existència dels co
rresponents estudis, ni el nostre 
govern ni la Junta de Residus no 
en saben res, o tenen un marcat 
Interès a no Informar-nos-en Ja 
que, després dels mesos en què 
el lema està candent, estem Igual, 
almenys en aquest aspecte, com 
el primer dia". La propos1a fou 
aprovada 

• El PSC denuncia, en el decurs
de fa sessió de control parlamentari 
de la Coorporació de Radio T elevi• 
sió (CCRTV), el "sectarisme" de 
TV-3 en relació a les lntormacions 

projecte medioambiental o indus
trial?. Hi intervindran melges, pro
fessors d'economia i geografla i 
1ambé represen1ants de les diver
ses coordinadores anll-pla de resi
dus de Catalunya i de la plataforma 
d'alcaldes i regidors dimissionaris 
de la Conca de Barberà. 

Divendres, dia 8, tindrà lloc una 
roda de premsa a Barcelona l diver• 
sos actes a la localitat de Castellbis
bal, al Vallès Occidental, entre els 
quals s'inclou una visita als terrenys 
on es proposa la ubicació d'un abo· 
cador. 

Obertura oflclal 

A les deu del ma1r es farà l'ober-
1ura oficial de les Jornades l la pre
sentació dels ponents i de les coor
dinadores de les zones afectades. 

Posteriorment s'analitzarà el 
tema Crftica global al Pla Director i 
projecte de /19/ dB mt1surt1s urgt1nrs 
per a Ja g/Jstió dB residus Indus
trials. 

Dissabte, dia 9, els actes conti
nuaran a Castellbisbal i s'iniciaran al 
Pla de Santa Maria. concretament a 
fa pista polisportiva, on a les onze 
del mati es larà la presentació de les 
Jornades i una conferència sobre 
Els problemes del tractament dels 

dfoses sobre el Pla de Residus. 
Altres cri1iques feien referència 

"al fet d'haver usurpat al poble de 
catalunya el dret d'estar Infor
mat", en el sentit que "serveis In
formatius de TV•3 estan exclusl .. 
\íamel\t al servei del ConS8II 
Executiu". El portaveu socialis1a 
Xavier Sot o va ser l'encarregat d'ex
pressar aquestes crítiques en el 
decurs de la comissió de conlrol 
parlamentari. Joan Granados, res
ponsable màxim de la CCRTV. l 
Jaume Ferrús, director de TV-3, van 
negar les acusacions dols socialis-
1es. 

DIVENDRES, 25 DE MAIG 

·En el decurs del ple elClraordi•
nari celebrat a l'Espluga de Franco• 
lí, l'alcalde accidental de la localftat. 
Francesc Duch. fa una valoració de 
l'enlrevista manlinguda amb el con• 
seller Molins a Barcelona. Duch fa 
una exposició per àrees econòmi
ques i per necessita! d'inlrastruClura 
i serveis i fa referència al compromls 
del presiden1 de la Generalitat, Jordi 
Puiol, d'atendre les reivindicacions 
ja que reconeixia que un dels motius 
de la crispació era la problemàtica 
sòcio•econòmica pre-existen1. Per 
altra banda. fa al.lusió a les 
al.legacions 1ècniques al pla que va 
presentar en el seu dia l'Ajuntament 
de l'Espluga l que es !ornaran a 
1ractar l ampliar si la ubicació de 
Forès es determina com a definitiva. 

Francesc Duch es ratifica en la 
falseda1 de la noticia apareguda als 
mitjans de comunicació d'acceplar 
rebocador a canvi de compensa• 
cions econòmiques. 

DISSABTE, 26 DE MAIG 

Reunió a Monlblanc de repre• 
sentants de les coordinadores. En el 
decurs de la reunió es parla de la 
posslbii1ta1 de tornar a reunir els 
partits polí1ics perquè es posicionin 
sobre el pla aba.ns del seu debat al 
parlament Es decideix que el lema 
s'acabarà d'analitzar en la reunió de 
les coordinadores de Valls. 

DIUMENGE, 27 DE MAIG 

• Josep Gomis. conseller de
Governació de la Generalitat de 

residus Industrials a Alemanya i 
Catalunya. Els exempl9s de Schwa
bach l la Fon/santa. En aquest acte 
hi inlervindran Gunter Dehus. en• 
ginyar mèdio-ambiental de l'Okó
lnstitut de Darmstad l Ella Schllttha
ler, membre del Grup de Dones de 
Schwabach. 

A la una del migdia s'obriran les 
diverses exposicions i audiovisuals i 
a dos quarts de cinc es farà un acte 
informatiu sobre Critica dB/s sístB
mes convencionals dBI tractament 
de residus. L/nl9s d'actuacions al
tt1rnativ8s, amb diversos especialis
tes sobre el tema. 

A les vuit de la tarda, el tema a 
tractar serà La problemàtica dels 
residus sólids urbans. Propostes 
altt1matives: la rBCOllida selectiva de 
deixalles en origen, i a les deu de la 
nit s'iniciaran diversos actes d'ani
mació. 

El diumenge, dia t O. a dos 
quarts d'onze del mall. es parlar� 
sobre les experiències a Catalunya 
i al Valle de Aranguren sobre topo
sició a la implanlacl6 d1niclnerado
res i abocadors. Hi participaran re
presentants de diverses coordina
dores. A les dotze esfarà en una cri
tica al pla de residus l al projecte de 
llei i, pos1eriormen1. a les dues del 
migdia. tindrà lloc un acte festiu amb 

Catalunya, concedeix una llarga 
entrevista al diari Ul Vanguardia en 
què analitza els Ottims esdeveni• 
ments relacionats amb el pla de 
residus i la crisi dels fruils secs. 
També es traCla la qOestió de l'ac
tuació dels mossos d'esquadra 

Segons Josep Gomis, l'ae1ua• 
ciódels mossos d'esquadra a Cons-
1anli l Montblanc fou •prudent l 
correcta en tots dos casos. Quan 
s'intenta Inútilment persuadir la 
gent perquè abandonin certes 
actituds o quan es produeixen 
agressions directes contra els 
propis mossos no quedava altra 
manera d'actuar: la que els mos
sos varen portar a terme, tot utlllt• 
zant els mitjans mlnlms per evitar 
mals majors". Un altre tema 1rae1at 
en l'entrevisla és el de les agres
sions que el mateix conseller ha 
solen en dues ocasions a la seva 
casa a Mon1blanc. Gomis afirma 
que •en la primera ocasió, els 
quatre mossos d'esquadra van 
resistir estoicament. Un d'ells va 
necesitaJ assistència mèdica a. 
causa de l'agressió d'un grup 
minoritari de veïns que, portats 
per una lrracionalllat que no aca
bo de compendre, van llençar 
pedres als mossos l van destruir 
els seus cotxes. Els mossos tan 
sols es van limitar a resistir. Noes 
va fer ni una sola recriminació als 
agressors. Oies després es va 
pr oduir una sltua .ció semblant 
En aque.sta ocasió, efs mossos, 
després d'esperar l després que 
algun d'ells patis ferides per una 
pedrada, van actuar amb la mbl
ma prudència l van detenir dues 
persones. He llegit que els orga
nitzadors de la manifestació van 
protestar per les detencions, 
però és trist que fossin Incapaços 
de recriminar també l'actttud lnc� 
vlca dels agressors". El conseller 
de Governació assegura que "puc 
comprendre que hl hagi un senti
ment que digui "no" a l'abocador 
de la Conca de Barberà. Però per 
a una comarca és perjudicial que 
es creTel caos l et desgovern, que 
els elegits pel poble abandonin 
els seus llocs l que hl hagi una 
sistemàtica aciltud de violència l 
crispació". 

• En1re 1.500 i 2.000 persones
tallen durant una hora la carre1era 
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l'enlairament de globus-postals. 
La tarda del diumenge es dedi

carà a vis�ar la localitat de Forès. 

nacional 240 al seu pas per l'Esplu
ga def Francoll per protes1ar contra 
el pla de residus Industrials de la 
Generalnat de Catalunya convoca
des per les Coordinadores Anti-pla 
de residus de l'Alt Camp i la Conca 
do Baiberà. 

Malgrat la pluja, els maníles
tan1s es concentren a les cinc de la 
tarda al davant del Casal de l'Esplu
ga i posteriorment es dirigeixen a la 
carretera nacional 240 al seu pas 
pel municipi. 

Un cop finalitzada la tallada de 
la carretera, Josep M. Mercadé, 
Josep Ramon López i Lluís Espan• 
yol, membres de diverses coordina
dores an1i-pla, i Joan Farré, ex-al
calde de Rocalor1, adrecen unes 
paraules als assistents. 

' 

DILLUNS, 28 DE MAIG 

• Uns desconeguts llencen
bosses de pintura contra la façana 
de la casa d'Antoni Llon, presiden1 
del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà. a Montblanc. 

• Reunió de la Coordinadora de
Monlblanc en el decurs deia qual es 
proposa tornar a parlar amb els al
caldes no dimissionaris per infor
mar-los de la s�uació l de la neces
sitat que dimiteixin. La raó d'aques
tes reunions és impossibilitar que es 

Les 10rnades esclouraneldia 17 
de funy a la localitat d'Hostalric. 

constitueíxi el ple del Consell Co· 
mareal de la Conca. 

DIMECRES, 30 DE MAIG 

• Els representants de les Coor
dinadores anti•pla de residus de l'Att 
Camp i la Conca acorden fer una 
manifes1aci6 al Poni d'Armentera 
amb motiu de les declaracions de 
l'alcalde de la població en el decurs 
d'una reunió al Consell Comarcal de 
l'Att Camp, on va manifesta, que la 
Generalitat ha consideraloponunes 
aquestes ubicacions i, per tant, són 
les més adequades i s'han d'accep
lar. La reunió setmanal se celebra a 
l'Institut do Batxillera! de Valls amb 
l'assistència d'un centenar de repre• 
senlants de diverses coordinado
res. Cal destacar, d'una banda, la 
poca assis1ènciade veïns de Valls l, 
d'attra banda, la presència de l'al• 
caJde de la ciu1at, Pau Nuet. Cal 
des1acar la presentació dels ades 
de les II Jornades sobre Residus 
Industrials. Durant la reunió s'ex• 
pressa la voluntat de continuar lent 
accions de protesta contra el pla de 
residus. En aquest sentit, es va 
parlar de convocar una reunió amb 
els represantants dels grups polltics 
perquè es posicionessin abans de 
l'Inici del debat del projecte al Parla
ment de Catalunya. 

® FUEAZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S.A. 

F.E.C.S.A. comunica als seus dients que el pròxim 
diumenge dia 3, de les 8h a les 14 h, restaran sense 
servei elèctric, a causa dels treballs de millora de les 
nostres xarxes de distribució, els següents carrers: 
raval del Castell, Gassó, de les Monges, plaça del Pati, 
de la Cort, Jaum.e Mercadé, Santa Anna, d'en Bosc, 
Nou, de la Zeta, Forn Nou i Jaume Huguet. 

Preguem disculpin les molèsties que els puguem 
ocnsionar. 

Valls, 1-6-90 


