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El Pla s .. oposa a la instal.lació d .. una 

incineradora de residus industrials 
El Pla de Santa Maria- El Pla 

Director per a la Gestió dels Residus 
Industrials a Catalunya, projectat 
per la Generalitat, preveu la 
instal.lació d'una incineradora de 
residus industrials a la local�at del 
Pla de Santa Maria. 

La notícia la va comunicar a 
l'alcalde del Pla, Magí Ferré, el pas
sat dimarts dia 9, el conseller 
d'Obres Públiques de la Generali
tat, Joaquim Molins, i les reaccions 
no s'han fet esperar. 

Ahir al vespre es va celebrar 
una reunió entre els responsables 
municipals i representants de les 
entitats de la vila de la qual en va re
sultar la creació d'una comissió de 
seguiment, formada per nou perso
nes i, d'altra banda, es van posicio
nar en contra de la construcció de la 
incineradora al terme municipal. 

Per a demà dissabte l' Ajunta
ment ha convocat una reunió gene
ral dels veïns del Pla per tal d 'infor
mar-los de la posició adoptada en el 
decurs de la reunió d'ahir. 

El Pla de Residus Industrials de 
Catalunya serà aprovat, segons va 
manifestar el conseller Molins a 
l'alcalde del Pla, el pròxim dia22 pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 
El Pla també preveu la ubicació d'un 
abocador de residus a la peMa loca
litat de Forès, a la Conca de Barbe
rà, fet que encara no ha estat comu
nicat oficialment a l'alcalde. 
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Ahlr, dijous, al vespre, es va celebrar una reunió entre responsables municipals i representants 

de les entitats del Pla de Santa Maria per tal d'estudiar les mesures a adoptar 


