
Valls, 14 de setembre de 1990 EL PATI 
Crònica 9 

La polèmica del Pla de Residus dia a dia 

DIVENDRES, 7 DE SETEMBRE 

• Declaren davant la jutge lilular
del Jutjat núm. 2 de Valls dos 
membres més de la Coordinadora 
anti·pla de residus de Valls pels lais 
del dia 26 de juliol. La jutge declara 
que .. els mossos d'esquadra i la 
guàrdia civil estan portant a ter
me lnvesligacions per al cas i és 
possible que s'hagi de cridar a 
declarar més gent''. 

• El Parlament de Catalunya
debatrà durant el mes d'octubre set 
pro¡ectes de llei de gestió de residus 
Industrials. En aquest sentit, el Panit 
Popular, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Iniciativa per Catalunya. 
Esquerra Republicana de Catalun• 
ya. Esquerra Catalana i Partit dels 
Comunistes de Catalunya han pre• 
semat esmenes a la totalitat amb 
texl alternatiu. i Convergència i Unió 
ha presentat quinze esmenes al texl 
del govern català, la més important 
de les quals especilica que el pla de 
residus industrials aprovat per la 
Generalitat el passat mes de gener 
queda formalment anul.lat. El Cen
tre Democràtic i Social ha estat 
l'únic grvp parlamentari que no ha 
presentat cap esmena a la 1otalí1a1, 
101 i que ha 1ramès una esmena de 
retorn a l'executiu. Tots els grups, 
excepte el PCC, que insisteix en la 
necessitat de replantejar el model 
de creixement industrial de Catalun
ya han anunciat que participaran en 
et debat partamentari que es preveu 
per a la segona o quarta setmana 
d'octubre. 

• El grup parlamentari popular
pensa que el grup de govern té una 
et.1r.a voluntat de con.senS- amb o� 
grups de l'o¡,osoció pel que fa al 
tema dels residus industnals. Tot i 
aquestes declaracions, Josep Cur• 
10, portaveu del grup ¡,opular al 
Parlamonl do c,:ualunya. va consi
derar que el projecte de govem "és 
un pamflet i el més dolent presentat 
mai en el parlament des del punt de 
vista polític i el més vulgar, ordinari 
1 extravagant des del punt de vista 
tècnic". 

El Pann Popular {PP) va pre
sentar ahir l'esmena a la totalitat en 
ta qual vol que els abocadors i inci
neradores siguin tan sols els estrK:• 
tamen1 indispensables i que el trac
tament es faci en el llocd'ongen dels 
residus: per altra banda, contempla 
la restauració de tes àrees degrada
des per abocadors inconttolats l 
rimpuls de la 1nves11gad6 sobre 
tecnologies netes. El PP vol que 
s'estableixi un programa de p,iori
lats per als ajuntaments alectats, a 
través de compensaéK>ns socials, 
econòmiques I l1scals. 

La proposta del PP iambe fa 
relerèncla a la creació d'un consell 
assessor de la Generalitat, lormal 
per cinc experts, que necessària
ment haurja d'informar de tots els 

proje<:1es relacionats amb la ges11ó 
dels residus industrials i les deci
sions del qual serien vinculanls per 
a l'administració. La meitat del 1ext 
presentat pel PP està dedicat a i-ac
tualhzació del règim de sancions 
establert per la llei de residus indus
trials de 1983 i, segons aquesta 
revisió dels populars, es podrien 
executar sancions que suposarien 
el tancament de les índús1ries in� 
fractores l sancions de lins a 100 
milions de pessetes. 

DISSABTE, 8 DE SETEMBRE 

• Reunió a Montblanc de les
Coordinadores ami-pla de residus 
per determinar la Unia d'accions 
durant la campanya tardor-hivern. 
S'acorda ler un seguiment exhaus• 
tiu del debat al Parlament, del pro
jecte de llei. 

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE 

• Marcel Estrada, membre del 
Col.lectiu 1714 del Pla de Santa 
Maria, llegeix un manttest davant el 
monument a Rafel Casanova en el 
decurs d'un acie organitzat per la 
Crida a la Solidaritat. El manifest fa 
referència al pla de residus 
industrials:· Al llarg de vult mesos 
ens hem adonat que aquest pla de 
residus solament beneficia un 
sector Industrial moll concret del 
pals", També es fa relerència a 
l'aeluació del govern català que. 
"en comptes de defensar al po• 
ble, ha prelerll insultar-nos l 
menysprear-nos". El Col.lectiu 
1714 atirma en el manifest que 
s'han presentat ols hobhantsde l'Ah 
Camp i la Conca com pagegos igno
rants, 101 manipulant els mitjans de 
comunicació de manera "descara• 
da ... Aquestes man,puladons o les 
ac1uac10ns del govern de la Genera• 
hiat han ajudat a enfortu més la gent 
d'aquestes comarques i "ens han 
recordat que encara no som un 
poble ll iure"; això, segons el 
manttest,e •·ens fa tenir ospcran• 
ces que Calalunya encara pot re
tornar··. El parlament de Marcel 
Eslfada l1nali1za amb la voluntat de 
t0<nar a la lluita desp1és del perlode 
estival l recordant que les senyeres 
amb crespons negres •·cohtinua• 
ran penjades als nostres bal
cons'"'. 

• El president de la Generalhat,
Jordi Pu¡ol, en una entrevista publi
cada a La Vanguardia ,comenta que 
el pla de residus no és ol pnmer ni 
l'únic conlliele que ha enfrontat el 
govern de la Generah1a1 amb la 
Catalunya interior de majoria con
vergent, 101 i que alirma que el lat 
que un govern tingui un conffiae 
amb un sector sempre ha de preo• 
cupar. 

PUJOi alirma en ren1revis1a que 
les ubicacions i el pla inicial van ser 

retirats el passat mes de maig, en 
que es va presentar el proje<:1e de 
llei. També en relació amb el tema 
de les ubícac,ons, Jordi Pujol diu 
que "el problema, al final, sempre 
són les ubica cions( ... ) l les ubica
cions tornaran a ser una respon
sabilitat única del Consell E.xecu• 
llu de la Generalitat". Quant a l'a
plicació del pla, el p,esident de la 
Generalnat explic.a que el més pro· 
bable és que s'hagi d'anar aplicant 
de manera gradu-al i que "els prl• 
mers abocadors hauran de se rels 
deslinats a les comarques de 
Barcelona., és a dlr, tes de major 
densitat industrial". 

Segons Jordi Pujol, hi ha un 
gran interès en presentaries comar
ques de Tarragona com les més 
conllictíves, però ·si es mira el 
conjunt d'aquestes comarques i 
el tipus de mobilitzacions que 
s'han donat es 11eurà que no és 
exactament a ixi: no hl ha agitació 
generalllzada ni aquestes comar• 
que s han estat oblidades", 

• Joaquim Molins, conseller de 
Polltica Terr�orial, anuncia que 
con1inua,an els oontactes amb els 
membres de l'oposició per intentar 
arnbar a un acord sobre la llei de 
residus industrials. En aquest sentit, 
Joaquim Molins valora positivament 
les converses que ha mantjnugut 
els darrers dies amb els membres 
del PSC, IC o PP per trobar punts 

d'acostament enlre goveln i oposi
ció pel que la al tema dels residus. 

DIMECRES, 12 DE SETEMBRE 

• El president del Consell Co·
marcal de l'Alt Camp, Josep Vilano• 
va i Puigbò, convoca els membres 
do tes coordinadores anti•pla de 
residus de la comarca a una 1auni6 
a la seu de l'ens comarcal. Hores 
abans, el p<esidenl del Consell 
Comarcal comenta que es 1ra<:1a 
d'una posada en comú dels punts de 
vista i de la situació actual en què es 
troba el proj8Cle de llei del pla de 
residus. 

• Les coordinadores antl-pla de
residus de l'Alt Camp l la Conca es 
reuneixen per primera vegada a 
Vilave1d, població que recentment 
ha const�uït la seva coordinadora i 
en la qual el consistori no ha dimitit. 
En primer lloc, davant la gran assis
tència de veïns de la localitat, els 
membres de la coordinadora 
agraeixen ta seva presència i també 
la col.laboracióde la Cooperativa de 
Vilaverd, 

En el decurs de ta reunió s'acor
da formar una comissió que farà un 
seguiment atent del projecte de llei 
al Parlament de Catalunya. En 
aquest sentit, es laran assembles 
inlormatives als pobles. D'altra 
banda cal dir que s'han lel les ges• 
tions necessàries perquè que els 

partits polítics presentin a Mont
blanc el seu text alternatiu a la llei o 
les esmenes pertinents. El PSC fa 
ha confirmat la seva assistència. el 
próxim dia 21 de setembre. Les 
reunions amb elspartitsseran públi• 
ques però s'han programat, princi• 
palment, per obtenir més inlormació 
de la que ha aparegui als mitjans 
d'informació. 

Pel que fa al seguiment de la 
discussió parlamentària, no es des
carten altres accions com la presèn
cia de veïns de les comarques alec• 
tades davant el Parlament. 

Per altra banda. s'inlorma que 
el dimarts dia 18, a les dotze del 
migdia, et síndic de greuges, Frede
ric Rahola, rebrà les cartes signa
des per cada fam11ia de la comarca. 

Les declaracions del president 
Pujol als mitjans de comunicació 
també són traelades en la reunió i es 
creu que aquest és el moment 
oportú per mantenir una entrevista 
amb Jordi Pujol. 

Finalment, durant la campanya 
de la verema, els tractors de l'Alt 
Camp i la Conca portaran senyeres 
amb ctespons negres i, d'aquesta 
manera. el camp s'unirà a la lluita. 
La pròxima reunió s'acorda ter-la a 
Vim bodi, en la linía d'estar presents 
en les localitats on e!soonsis1oris no 
han dimitit i on els ve'ins no compten 
amb !anta Informació. 
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