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El projecte de llei que anirà al Parlament 

no inclou cap ubicació del Pla de Residus 
Barcelona.• El secretari general 

de Convergència Democràtica de 
Catalunya, Miquel Roca i Junyent, 
es va entrevistar, el passat dilluns 
dia 9, a Barcelona, amb els alcaldes 
i presidents dels consells comarcals 
de les comarques afectades pel Pla 
Director per a la Gestió de Residus 
Industrials a Catalunya, pertanyents 
als seu mateix grup polític, en una 
reunió de caràcter intern. 

Aquesta enlrevista es va produir 
a petició del mateix Miquel Roca. el 
qual els va presentar el que serà el 
projecte de llei que debatrà el Parla
ment de Catalunya i que ve a subs
tituir a l'anterior pla de residus. 

El més destacat del projecte de 
llei és ell et que no es contempla cap 
tipus d'emplaçament, contràriament 
al que succeïa am bel pla de residus, 
que preveia la instal.lació d'Un abo
cador a Forès i una planta incinera
dora al Pla de Santa Maria. 

L'entrevista va comptar amb la 
presència de més de mig centenar 
d'alcaldes i f)(esidents de consells 

comarcals, a més de diferents repre
sentants dels alcaldes dimissionaris 
de la Conca de Barberà. Entre els 
presents s'hi trobaven els ex-alcal• 
des de Sarral, Pira, Solivella i Fran
cesc Duch, regidor responsable de 
les tasques municipals a l'Espluga 
de Francolí. A la reunió també hi va 
assistir el president del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, Josep Vila
nova, i el de la Conca de Barberà, 
Antoni Llort. 

El projecte de llei, que f)(0ba ble
ment serà aprovat en la pròxima re
unió del Consell Executiu de la 
Generalitat, contempla la divisió de 
Catalunya en tres zones. La prime• 
ra, corresponent a la zona nord• 
oriental, hauria d'ubicar una planta 
de tractament lísico.químic i un 
abocador. La segona, la central, 
acolliria una planta lísico.quimica i 
dos abocadors. Quant a la zona 
sud-occidental, corresponent a les 
comarques tarragonines, part de les 
de Lleida i la zona del Penedès, 
acolliria un abocador. Pel que fa aJ 

projecte de construcció d'una planta 
incineradora, el projecte indica la 
necessitat de la seva realització, 
però no assenyala en quina de les 
tres zones haurà d'ubicar-se. 

L'única referència que el projec
te de llei fa de les instal.lacions del 
pla són els requisits tècnics que 
hauran de complir les zones on han 
de construir-se. 

Francesc Duch, regidor de l'A· 
juntament de l"Espluga de Francolí, 
manifestava al setmanari EL PATI, 
al voltant del projecte de llei: "una 
de les Innovacions del projecte 
respecte del Pla de Residus és 
que es contempla la participació 
dels ajuntaments i els consells 
comarcals afectats per les futu• 
res ubicacions en la gestió l el 
control de les lnstal.lacions. Alxl 
mateix, tot l que no es pot parlar 
de contraprestacions econòml• 
ques, els beneficis que es pro• 
duelxln de l'explotació de les 
plantes de tractament de residus 
revertiran també en el municipi 

500 persones assisteixen a l'acte 
infomatiu al Casal de Vila-rodona 

VIia-rodona.• Amb l'assistàn• 
cia d'un representant de la Coordl· 
nadora del Pla de Santa Maria. 
Josep Ramon López; de membres 
de dilerents coordinadores de l'Att 
Camp; de Josep Pijoan. regidor 
dimissionari de l'Ajuntament de 
Pira, que parlà en nom de la Plata
forma d'ex-alcaldes i regidors de la 
Conca de Barberà; d'Isidre Garcia, 
de la Coordinadora ant-instal.lació 
del Pollgon Alió-Bràfim. i de mem
bres de la Coordinadora de Vila· 
rodona. així com de l'alcalde de la 
vila, Josep Gavaldà, va tenir lloc, di· 
vendres passat, un acte informatiu 
obert a tot el poble de VIia-rodona. 

Entre el públic assistent, que 
arribà a les 500 persones, hi havia 
gent d'Alló, Bràfim, Vilardida, Mont• 
ferri, Rodonyà, Aiguamúrcia, San
tes Creus, les Pobles, el Pont d'Ar
mentera i Vila-rodona. 

El primer en parlar va ser Josep 
Figueras, portaveu de la Coordina• 
dora de Vila-rodona, el qual comen• 
tà els perills que per a Vila-rodona 
suposaria la instal.lació de la incine-

Projecció d'un video 

informatiu sobre els 

residus industrials 

Vana.• La recentment creada 
C09rdinadora Anti-Pla de Residus 
de Valls va iniciar, el passat diven• 
dres dia 6, la projecció d'un vídeo 
informatiu sobre el tractament dels 
residus industrials als Estat Units. 

Aquest vídeo ha estat elaborat 
per l'organització ecologista Green• 
peace i el doblatge al català l'ha fet 
la Coordinadora Anti-Pla de Resi· 
dus del Pla de Santa Maria. 

Un.a Imatge de l'acte a.l Casal de Vila-rodona 

radora al Pla de Santa Maria. Se• Pel que fa a la resta de convidats a 
gons Figueras, l'aplicació sense l'acte, els representatns de les dife
canvis del pla de residus de la Gene- rents coordinadores i plataformes 
ralltat afectaria greument la zona de van explicar com ha evolucionat tota 
Vila-rodona: ·en primer lloc, els nos• la polèmica. Finalment. Josep Pi
tres productes agrícoles veurien joan, de Pira, pa�à del perill que 
com els seus preus s'abaixaven pel suposaria per a la D.O. de la Conca 
fet de provenir d"una zona que esco• de Barberà el fet que el pla de resi
neixeria per la seva contaminació". dus es tirés endavant. 

Les projeccions es van fer a
l'entrada de l'Antic Hospital de Sant ! 
Roc. el passat divendres i dissabte, ••
de les 6 a les 9 del vespre. el diu• ¡¡i
menge d't 1 a 2 de la ta.rda l ahir � 
dimecres, de 10 a 1 del migdia. �Ió.l!=-------------' 

El vídeo ha eatat elaborat per l'organització Greenpeace 

on es trobi l en el consell comar• 
cal corresponent". Francesc Duch 
indicava el seu criteri personal sobre 
el projectat abocador de Forès: 
"crec que en base als estudis 
tècnics que es demanen en el 
proJecte de llei l'abocador no es 
farà a Forès, com Ja es va fer palès 
en les al.legacions que l'Ajunta
ment de l'Esp luga va presentar en 
el seu moment al pla de residus". 

Després de l'aprovació del pro
jecte de llei per part del Consell 
Executiu el tema passarà a deba• 
tre's al Parlament de Catalunya i, 
posteriorment, un cop aprovada la 
llei, serà la Junta de Residus la que 
especifiqui la situació de les ins
tal. lacions de tractament de residus. 

D'altra banda, segons que ha 
pogut saber el setmanari EL PATI, 
l'abocador projectat, que en un prin• 
cipi s'havia d'ubicar al municipi de 
Forès, podria situar-se, finalment. a 
la comarca de !'Anoia, veïna de la 
Conca de Barberà. Aquesta reunió 
deixa entreveure l'apertura que 

Miquel Roca va explicar el 
projecte de llei ala alcaldes 

de CDC afectat& 
sobre el tema del pla de residus s'es
tà produint per part del partit majori· 
tari al Parlament català i en la matei
xa entrevista es va apuntar la possi
bilita! de mantenir converses tant 
amb la plataforma d'alcaldes dimis• 
sionaris de la Conca de Barberà, 
com amb les dijerents coordinado
res comarcals que han estat crea• 
des a les comarques afectades. 

S .. ultimen els detalls de la 

menjada de Mona a Forès 
Montblanc.• Avui es donaran 

a conèixer els actes que es reatit• 
zaran el p(òxim dilluns. com la 
menjada de la mona que s'ha 
organitzat a la localitat de Forès 
segons figurava en un dels punts 
del dia de la reunió setmanal de la 
Coordinadora Anti•Pla de Resi• 
dus. 

Un alt redeis punts que estava 
previst per debatre en 
rassemblea d'ahir dimecres era 
rap<0vació d'un comunicat de la 
Coordinadora en què es dóna 
suport als membres de la Plata
forma d'Ex-alcaldes i Regidors de 
la Conca. 

Tant la Plat.aferma com la 
Coordinado,a continuaran i reba
llant junts en rorgani1Zaci6 d'ac• 
tivit'ats que s·ani,an succeint fins 
que no es garanteixi que la Con
ca no haurà d'ubicar cap aboca
dor del pla de residus industrials. 

Aquestes mobilitzacions, se• 
gons han comentat membres de 
la Coordinadora de Barberà, se• 
ran de caíre simbòlic, com és la 
mona de Forès, mentre es man� 
tingui una via de diàleg. De no ser 
així, es tornarà als posiciona
ments de l'inici de la protesta i es 
tornaran a realitzar tallades de 
carreteres o accions similars. 
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