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La polèmica del Pla �e Residus Industrials 

ERC presenta un projecte 
alternatiu al pla de residus 

Les coordinadores convoquen una nova 

manifestació per a aquest cap de setmana 
Tarragona.- Miquel Pueyo. 

dlpulat al Parlament de Catalunya 
per Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), i Jordi Portabe• 
lla, secretari adjunI de Medi Am
bient d'aquesta agrupació polltica, 
van presentar, el passat divendres 
dia 8a la tarda, a la seu del Col.legi 
de Periodistes de Tarragona, el 
teX1 alternaIiu que ERC ha elabo
rat al projecte de llei per a la gestió 
dels residus industrials a Catalun
ya que ha estat presentat per l'e
quip de govern i que ha de discutir 
el Parlamen1 català. 

El projecte alternatiu pona el 
nom de Llei de Gestió, Reducció i 
Recuperació de Residus Indus
trials l, segons van explicar els 
responsables d'ERC, ha estat 
presentat com a projeCle de llei 
alternatiu i no a través d'esmenes 
parcials perquè, "tot l que pre
sentéssim moltes esmenes, la 
filosofia de Ions del projecte de 
l'executiu català no es variaria, i 
és això el que nosaltres propo
sem bàsicament". 

da, s·es1ableixen prioriIaIs, "cosa 
que el projecte del govern no 
fa", a l'hora de tractar els residus: 
''el text allernatlu que presen• 
tem prioritza el tractament en 
origen, ja que el millor residu és 
aquell que no exislelx,. per so
bre de la gestió dels residus; en 
primer lloc, els residus espe• 
cia Is l, després, els rosldus as
similables a urbans per damunt 
dels altres". 

En aquesl sen1iI, Jordi Pona• 
bella va indicar que exisIla un 
concep1e equivocat del que és un 
residu: "per a ml una ampolla de
vidre és un residu perquè no en 
faré res, però per a un vidrar és 
la seva matèria p rimera"_ 

El projecte d'ERC presenta 
quatre nivells d·actuació per ordre 
de prioritats. El primer seria el de 
la recuperació dels residus, a Ira
vés d'una auditoria Industrial, la 
valoració, reciclatge i recollida se
lectiva d'aquests; el traclament, 
lneniIzaci6 l eliminació i, tinal• 
meni, la deposició controlada. 

Barberà de la Conca.- Les 
coordinadores anti•pla de residus 
de la Conca de Barberà i r Ah Camp 
van decidir dimecres a la nit a Bar· 
berà convocar per demà dissabte a 
los deu de l a  nit un acte inlormatiu 
amb els representants dels partils 
polltics al Casal Monlblanqui. 
Abans, a porta lancada, els repre· 
sentants dels partñs polítics es reu
niran amb la Plataforma d'alcaldes i 
regidors dimissiomaris i amb los 
coordinadores, Han confirmat la 
seva presència a l'aCle: Celestí 
Sànchez, det Partit dels Comunistes 
de Catalunya; Joan Sabanza, d'Es
querra Catalana; Josep Lluls Ca rod, 
d'Esquerra Republicana de CaIa
lunya; Josep Curto, del Panit Popu• 
lar; Víctor Gimeno, d·lnicialiva per 
Catalunya; Joan Maria Abelló, del 
Partit dels Socialistes de Calalunya, 
i Ramon Escudé, de Convergència i 
Unió. A la reunió també s'acorda ler 
una nova manffeslació diumenge, 
17 de juny, a Montblanc. En aquest 
sentit, de set a vuit del vespre els 
manifesIanIs tallaran al 11ànsiI l'au-

lopisla, la carretera nacional 240 i la 
via del tren. A les vuit del vespre es 
farà una manffestació pel raval i pel 
carrer Major que finalilzarà a la 
plaça de la Vila, Allf esta previst que 
es llegeixi un manttesl i que actuï un 
grup d'animació. 

Un allre punl que es tractà en el 
decurs de la reunió de los coordina
dores fou el referent a la foguera 
purificadora de la nit de Sani Joan a 
Forès. En aquosI senti!, la llama 
serà ponada directament del Cani• 
gó per rep,osentatns de les coordi• 
nadores, que encendran la Gran 
Foguera da Forès iapartird'aquesta 
es podran encendre les fogueres de 
la resta de pobles de la Conca i l'All 
Camp que ho vulguin. 

D'attra banda, el dia 20 se cele
brarà una roda de premsa a Monl
blanc per valorar els rosuilaIs de les 
11 Jornades sobre el Pla de Residus, 
s'informa,à de la siIuació dels ajun• 
tamen1s dimissKmaris, es farà una 

valoració dels cinc mesos de lluíta i 
s'analilzaran les perspecIives de 
fulur, entre d·attres lemes. 

Aixl maleix, s'informà dels pro
pa,atius de la presentació d·un llibre 
sobre la lluíta conua el pla de resi• 
dus a r Alt Camp i la Conca e laboral 
conjuntamenl pel C&nlre d'EsIudis 
de la Conca de Barbe(à i l'Institut 
d'Estudis Vallencs, que es preveu 
que serà presentat el dia 20 de juliol. 

Per últim, es donà compte d'u
na cana que va rebre la Cooper al iva 
de Rocafon en què s'assenyalava 
que les exponacions de producies 
de la Conca es poden veure afecta
des, pel que fa als contractes d·ex
ponació amb França, en cas que 
s'instal.lés un abocador a la Conca 
de Barberà. La carta, enviada per 
lnexl-Francede St. Cyprlen, diu 
textualment en un dels seus punts: 
"Hem estat avisats de la creació 
d'un abocador de residus lndus
lrlal a la Conca de Barberà. Ens 
velem amb el deure d'advertir que 
aquesta implantació ens obliga• 
ria a revisar la prolongació dels 
acords a què vàrem arribar per a 
la Importació a França dels pro
ductes de la Conca de Barberà". 

Per aquesta raó, ERC va deci
dir elaborar una esmena a la tota
lilat del projecie governatiu l pre
sentar el lext alternaIiu, el qual es 
basa en el fel que la problemàtica 
dels residus rau essencialmenl 
"en la seva generació, és a dir, 
en la seva producció en  origen l 
no només en fa seva gestió", 

Aquestes deposicions contro
lades se slturuien en les mateixes 
plantes induslrials o en el polígon 
industrial i, en casos excepcio• 
nals, dins del mateix nucli indus• 
trial, "però en cap cas fora de la 
dollmltacló del nucli". 

La polèmica del Pla de Res.idus. dia a dla 

El pilar bàsic sobre el qual s'as• 
senta la proposta d'Esquerra 
Republicana és: "qui contamina 
es ceconvoriofx11

, por contra de 
l'afirmació "qui contamina paga, 
Ja que darrera aquesta afirma• 
ció hl ha permsslvltat de conti• 
nuar contaminant", D'allra ban• 
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Segons Jordi PorIabella, "els 
abocadors serien d'un sol pro• 
ducte l les comarques e on es 
produ'(ssln menys productes el 
transportarien a aquelles zones 
on se'n produeixen més l no al 

revés, com proposa el govern, 
Els abocadors serien de sistema 
tradicional o bé s'aixecarien per 
damunI del nivell del sòl". 

DIJOUS, 7 DE JUNY 

• El conseller d'Obres Púb0-
ques de la Generalital de Catalun
ya, Joaquim Molins, anuncia. en el 

decurs del debat sobre política terri
torial al Parlament de Catalunya, la 
voluntat de "començar de zero" en 
la pròxima discussió del projecte de 
lloí de mesures urgents por a la 
gestió dels residus industrials. El 
conseller va ratttic:ar la "més àmplia 
disposició del govern al diàleg 
amb els grups parlamentaris l 
amb els munlcl'pis l les pobla
cions Implicades". 

• Comencen a Barcelona les 11
Jornades sobre Residus Industrials 
amb una taula rodona sobre el tema: 

El pla de residus indusrrials, un 
projecte mêdio-am/Jiental o indus-

Vives Queralt 
COMESTIBLES 

Covo Delopíerre ------------ 330 ples. 
Vermoulh Cen1re ------------ 248 p1es. 
Brondy Luque. l l. ------------ 545 ptes. 
"Supernova· taronja. llimona i colo, 21. ----- 139 ptes. 
Cafè m611 mesclo Brosílio, 1/4 k ------- 149 ptes.
Soluble Centro no1urol. 200 grs. ------- 375 p1es. 
Lle1 Cledel Brick normal l descremada _____ 75 ptes. 
Morgorino vegetal Artvo. 250 grs. _______ 99 ptes. 
Maionesa Hellmonn's, 1/4 --------- 99ples. 
ChocoNesllé lSOgrs. ---------- 89ptes. 
Cocoolol pols. 500 grs. ---------- 179 ptes. 
Dorada Morbú. 900 grs. més 100 grs. gro1is ___ 219 ptes. 
Olives farcides Sherpo. 450 grs. ------- 79 ptes. 
Escopinyes Morejodo ----------- 119 ptes. 
Xampinyons Cen1ro extra _________ 119 ptes. 
Espòrrecs Centro. l k. __________ 695 ptes. 
Somfoino Molinera. 500 grs. _________ 79 ples. 
Tomòquet pera Centro. 1/2 k. ------- 39 ptes. 
Tomòquet pera Centro. l k. _________ 69 ptes. 
Pinya olmíbor. 3/4 k. ___________ 79 ples. 
Laco Susurro sproy. é(JJ ce. --------- 199 ptes. 
Moleta Dosh. 4 k. ------------ 769 p1es. 
Vaixella Lucho. l l. ____________ 79 ptes. 
TobollonsOllmpic. lOOu. --------- 69ptes. 

Aprofiteu aquestes ofertes i que tingueu una bona festa major 
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DIVENDRES, 8 DE JUNY 

• El ponaveu del grup socialista
al Par1amen1 de Catalunya, Lluís 

Armel. modera fes seves crhiques a 
CiU pel que fa a política Ierritonal 
que por1a a terme. Malgrat 101, 
ArmeI c,itica la negativa del conse• 
ller Molins a "perdre una sola hora 
negociant ol pla de residus". 

El Partit dels Comunisles de 
Catalunya demana la dimissió del 
conseller Molins, 

Mentrestant, IC í PP critiquen la 
polltica territorial del govern de la 
Generalitat i especialment el procés 
que s·ha seguit en alterna del pla de 
residus. 

• Els grups municipals socialis
tes de Santa Coloma de Ouerall, 
Mo ni blanc, l'Espluga de Francolí í la 
llista dimissionària de Barberà do
nen a conèixer una Carta oberta a 

Jaume Carreras, alcalde de Vimbo• 
di en què critiquen durament l'acti· 
tud de l'alcalde de Vimbodl de no 
presenIar la seva dimissió, tal com 
han fet la quasi totalital d'alcaldes l 
regidors de la Conca, com a mostra 
d'oposició al polèmic pla de residus. 
Els regidors socialistes afimen en 
l'escrrt que "no aprovem la teva 
conducta l no ta podem ni ta vo
lem defensar". 

• Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) presenla a Tarra
gona un projecte alternatiu al que en 
el seu moment van proposa, l'exe
cullu ca1alà sobre la gestió dels 
residus Industrials. L'ahernativa 
d'ERC es basa en la confecció d'un 
pla que estableix un ordre de priori
ta1s, entre les quals cal destacar 
l'elaboració d'auditories industrials, 
l'eliminació dels residus, en primer 
lloc, per part de les empreses que 
els produeixen, i també la ubicació 
dels abocadors, que serien d'un sol 
producte, en la mateixa empresa o 
en la zona induslrial. 

Al contrari que el p1ojecte de la 
Generalitat, les comarques menys 
productores de residus serien les 
que els traslladarien a les zones que 

en produeixen més. També s'indica 
la necessitat d·abocadors de carac• 
1erisIiques diferenls als que eslablia 
el pla de residus inicial. 

DISSABTE, 9 DE JUNY 

• Més de cinc-centes pe,sones
segons l'agència EFE es manifes
ten a CasIellblsbal en contra de la 
inslal.lacló d'un abocador al munici
pi. la manttestació coincideix amb 
les 11 Jornades sobre Residus In· 
dustrials que se celebren conj�nta
ment a CasIellbisbal, el Pla de Santa 
Maria i Sani Felíu de Buixalleu. 

• Dissabte i també diumenge se
celebren els actes cenirals de les 11 
Jornades sobre Residus Industrials 
al Pla de Sanla Maria, amb la pani• 
cipaclò de destacals especialisles i 
amb diverses actlvilats leslives l 
d'estudi de la problemalica dels 
residus lnduslrials a Ca1alunya i 
Europa. 

DIMARTS, 12 DE JUNY 

• El conseller de Polflica Territo•
rial i Obres Públiques de la Genera
li1a1 de Ca1alunya. Joaquim Molins 
conlirma que el projecte de llei de 
Residus Industrials s·aprovarà en el 
P arlamenl de CaIalunya després de

l'esIiu. La causa és l'ampliació del 
pèriode de presenlació d'esmenes i 
a !"objectiu de CiU de promoure al 
m;axim el diàleg amb els grups de 
l'oposició i els ajunlaments aiectals. 

Segons Joaquim Molins, en 
declaracions a l'ag;encia EFE, efs 
grups d1C, ERC l PP han demana! 
l'ampliació del paríode de presenla
ció d' esmenes, lai que dificulta la 
possibililat de debatre el projecte de 
llei el pròxim mes. 

DIMECRES, 13 DE JUNY 

• Reunió de les coordinadores a
Barberà de la Conca en et decurs de
la qual s'informa de la tallada de
carreleres que tindrà lloc diumenge
a Montblanc i es valora posítivamenl
les II Jornades sobre Residus ln
duslrials.


