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Les entitats del Pla, en 

contra de la incineradora 
El Pla da Sta. Maria.• Els repre• 

sen1an1s de les d�erents entitats de 
la localltal del Pla de Santa Maria es 
van mostrar absolutament conlraris 
a la cons1rvcció, en el seu !erme 
municipal, de la incinaradora de 
residus induslrials que ha projecta! 
la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta posició es va posar de 
manilesl durant la reunió que es va 
celebrar ahir al vespre entre els 
,apresentanls de les entilats i els 
represenlanls municipals de la vila. 

Més d'una trentena de persones 
es van aplegar en aquesta convo
catòria municipal en la qual l'alcal
de. Mag t Ferré. volia exposar Iola la 
informació que 1enia sobre el pro• 
jacte de la incineradora i que, en lot 
moment, va qualificat, "d'Insufi
cient". A la reunió també hi van 
assistir, amb el consen1iman1 del 
batlle, representants de la Coordi• 
nadora Antl·lndúslrles Allament 
Con1aminants de l'Alt Camp i la 
Conca del Gaià. 

Després que Magl Ferré donés 
a conèixer les dades qua possela, 
Marcel Estrada, membre del 
Col.lecliu 1714, del Pla, va repartir 
uns fulls en què explicava les reper
cussions d'una planla inclneradora, 
l da les quals destaca el lat que
aquas1es planles desprenen pro·
dvctes qve no formen part del cicle
vi1al de l'home i qua, per1an1, poden
ser tòxics. verinosos. cancerilgans
o que provoquen deformacions en
els fetus.

El mateix docvmenl Indica qua 

Ahir ce van reunir lea entltata o.rob l'alcalde del Pla 

tots els efec1es de la incineradora 
són nega1i1.1s l que ocasionarà 
greus problemes sanitaris. També 
fa esment que a pa"isos com Ale
manya o Dinamarca la seva cons
lrucció és prohibida. 

La reunió va continuar amb la 
discussió de 1a posició a adoplar i 
s·arribà . linalment. a l'acord que, 
malgra1 la poca Informació de qvè 
es disposava, semblava, per la ma• 
nora com va actuar fa 
Generalitat.qua la incinaradora 
anava a creat molts problemes a la 
localltal pel que fa a productes que 
despendrà l que. per 1ant. la seva 
decisió era 1a de mostrar-se conta• 
ris a la seva construcció. 

El convenciman1 general dels 
reunits. malgrat que la Ganeralila1 
sembla decidida a aprovar el Pla de 
Residvs el pròxim dia 22, de mane
ra definitiva, era que si s'aconse
guia una mobilit2acl6 general de la 
població. es podria evitar la seva 
ubicació a la vila. 

A proposta municipal, la reunió 
es va tancar amb la aeació d'una 
comissió de seguiment, lormada 
per nou represenlants d'enti1a1s 
plan anques. 

D'altra banda, també es va acor
dar la convoca1ória d'una reunió 
general de tols els vilatans del Pla, 
per demà dissabte, a les deu de la 
nii, a la pis1a polisportiva. 

El divendres, dia 19, torna al setmanari EL PATI el col.leccionable: 
Valls. bnatges i paraules 

El divendres, dia 26, amb l'exemplar d'EL PATI li 
regalarem una carpeta per col.leccionar 

l'àlbum de fotos: Valls. Imatges i paraules 

Gentilesa de Gràfiques Moncunill SAL 

Valls, 12 de gener de 1990 

EDITORIAL 

La nostra posició 
La instal.lació d'una incinera• 

dora de residus induslrials al Pla de 
Santa Maria (All Camp) l d'un abo· 
cador de residus lndusirlals al 
municipi de Forès (Conca de Bar• 
berà) ha eslat, sens duble, la noli• 
cia de la se1mana. Ahir dijous, la 
premsa de Barcelona donà a co
nèixer el Pla Directorpera laGestió 
dels Residus Industrials de Cata• 
lunya, que conlempla la instal.lació 
d'aques1 projectes al Pla i a Forès. 
La noticia fou conlirmada, ahir ma-
1aix. pel presidenl del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp l per 
l'alcalde del Pla. El pròxim dia 22 
de gener està previst que la Junta 
de Residus de la Generalital aprovi 
aquests projedes í, posteriorment. 
sigui ra@cat pel Consell Execu1iu 
de la Generalitat. 

La manca d'informació que 
facilita el govern català als ajunla• 
ments i als veïns dels municipis 
sobre els projectes (dimarts el 
conseller Molins informà, per pri· 
mer cop, el presidenl del Consell 
Comarcal i l'alcalde del Pla sobre 
la incineradora, l el de Forès enca• 
ra no ha rebut. olicialment, cap 
informació) és un procediment dilí• 
ell d"acceptar; més si és realment 
cert. tal com s'informa des de la 
Generafüa1, que aquesls projec1es 
no són negatius per als respectius 
municipis. Malgra1 iot. nosallres 
ens preguntem: 

• La instal.lació de la incinera.•
dora de residus industrials. que 
lractarà un 70 % de residus de 
l'àrea de Barcelona. qui beneficia
rà a la comarca de l"Alt Camp? 

• La paraula so/idarhat, utilitza
da per l'administració, es pol utllil· 
zar en aquest cas ? 

• El futur Parc ldenlirama, que
és previst construi, en terrenys al 
cos1a1 maleix de la incineradora, 
serà una realitat ara?, o més aviat 
qüestionarà la viabilital del maleix 
parc, tal com es comenlava ahir ?

• Les ges1Íons portades a lar
ma durant 101s aques1s anys, des 
de diverses ins1i1ucions. per acon• 
seguir un pollgon induslrial a Valls 
lliure d"indúsirias contaminants es 
mereix que ara es construeixi 
aquest projecte a pocs quilòmeires 
del polígon ? 

• La lncineradora po1enciarà o

a1urarà la possible inslal.lació 
d'indúslries al polígon que està 
previst endegar al Pla ? 

- S'incrementaran o no els
problemes de seguretat a les ca
rreteres de les nostres comar• 
ques. amb l'importan1 augmen1 de 
1rànslt de camions, que de ben 
segur es produirà, que portaran 
les deixalles induslrials ? 

• Els 1arrenys on es pensa
construir la incineradora (plans, 
ben comunicats, amb terrenys de 
baix cos1. que són una prolonga· 
ció del pollgon de Valls ... ) són els 
únics que existeixen a Ca1alunya 
per tal de lirar endavanl el projec
te del Pla? 

• L'abocador al municípi de
Forès es r ajuda als polits munici
pis i a les comarques deprimides 
com la Conca de Barberà que 
tantes vegades hem reclama! ?

• L'oposició popular, aquesls
darrers mesos, al possible aboca• 
dor de Barberà de la Conca o del 
Pont d'Armentera, la cansibilitat 
davant la possible instal.lació 
d'indústries contaminants a la 
comarca, no són a.rgumenls a tenir 
en compte? 

l molles altres són les pregun•
les que ens pod riem fer. 

Cal dir que estem d"acord que 
els res)dus industrials han de tenir 
una solució, i que s'han de 1rac1ar. 
però el més lògic és que es tractin 
i incinerin, lai com manifeslà el 
conseller Joaquim Molins a Reus, 
el passa! 7 de novembre. al costal 
mateix de les comarques que 
generin més quantitat de residus, i 
avidentmenl r Alt Camp l la Conca 
no són dues comarques que es 
trobin en aquesta situació. 

La nostra primera reaccíó és 
confiar que aquestes noticies no 
siguin una realital i 101 sigui una 
equivocació de l'administració, ja 
qve les repercussions que poden 
1anir aquests dos projectes, en el 
momenl d"escriure aquestes rat
lles. són del 101 imprevisibles . 

Nosal1res. modastamenl, vo• 
lem mantteslar la noslra oposició 
als dos projecles, almenys fins 
que ans donguin una més àmplia 
informació que permeti fer una 
valoració a fons d' aques1s. fets 
que. de moment, no s'ha produït. 


