
Valls, 16 de febrer de 1990 

Fa pràcticament un mes que es va conèixer que el govern 
de la Generalitat s 'havia proposat tirar endavant un Pla Director 
per a la Gestió de Residus Industria/s, pla que condiciona de 
manera específica la nostra comarca per la possibilitat que 
s'instal.li una planta incineradora de residus industrials al 
terme municipal del Pla de Santa Maria i un abocador al terme 
de Forès, a la propera Conca de Barberà, així com altres 
insta/.lacions en diverses comarques. Un mes ple d'esdeveni
ments, amb oposició clara dels ciutadans i ajuntaments de les 
zones afectades per "aquest pla" i un entestament dels órgans 
del govern de Catalunya a favor de mantenir-lo després que hi 
va donar llum verda la majoria dels components de la Junta de 
Residus. 

Mentre que ciutadans i institucions de les diferents comar
ques afectades pel pla han fet sentir la seva veu d'oposició · 
evidentment no es poden admetre els fets ocorreguts a Mont
blanc el passat dia 5- les institucions de l'Alt Camp pràctica
ment s'han tancat en el silenci, silenci que es contradiu amb el 
que es va acordar en la reunió d'alcaldes convocada pel 
President del Consell Comarcal el passat dia 16 de gener, a 
partir de la qual des del 23 del passat gener s'espera la 
convocatòria acordada. ¿Per què el sr. President del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp es mostra reaci a la reunió, quan 
sempre, a tothora i en tot lloc manifesta la seva preocupació 
pels problemes de la Comarca? Davant d'aquesta posició 
vaig decidir convocar els alcaldes dels pobles de la comarca, 
com a mínim per parlar d'aquest preocupant assumpte. 

A més del controvertit tema d'aquest Pla Director s'han 
d'exposar les següents consideracions: 

a) La inquietud i la preocupació per una total manca
d'informació prèvia, necessària en instal.lacions d'aquesta 
mena, informació que el govern de la Generalitat, en tant que 
administració pública, tenia l'obligació ineludible d'exposar (cal 
tenir en compte que aquesta informació es demana, en certs 
tipus d'instal./acions, a la iniciativa privada). Per tenir un 
coneixement clar de les repercussions d'aquest tipus 
d'instal.lacions s'ha de disposar inicia/ment d'uns estudis pre
liminars. S'han menyspreat absolutament les institucions 
municipals de les zones afectades. 

b) S'ha vulnerat deliberadament i manifestament el dret
dels ciutadans afectats a una informació correcta i àmplia com 
correspon, qüestió que s'greuja si es té en compte que la 
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implicada és la primera insitució del govern a Catalunya. 
c) S'ha col.locat els ciutadans en una situació d'indefensió

inicial, per unes decisions adoptades autoritàriament pels 
organismes del govern de Catalunya, amb el més absolut 
menyspreu a les opinions de poblacions i comarques afecta
des, en contra del dret de participació i coneixement en un 
assumpte que pot marcar definitivament el pervindre d'aques
tes zones. 

d) L 'actitud i el comportament de la Generalitat de Catalun
ya hauria de ser exemplar, i no ha de desentendre's de les 
opinions dels ciutadans i de les institucions que més directa
ment els representen, els ajuntaments, quan aquestes, com és 
el cas, són motivades per assumptes greus. 

e) Sóc conscient que qualsevol govern, en tots els nivells,
ha de prendre decisions que de vegades estan en contradicció 
amb l'opinió dels ciutadans. Però quan aquesta decisió afecta 
una comunitat enfront d'altres interessos (en aquest cas els 
residus provenen d'altres zones del pafs amb nuclis indus
trials), amb un elevat risc potencial negatiu sobre els habitants 
d'aquestes comarques, els governants han de tenir la valentia 
d'informar i de dialogar degudament. 

f) En la reunió que el delegat del Govern de la Generalitat
a Tarragona, sr. Maldonado, va mantenir amb alcaldes de l'Alt 
Camp i de la Conca de Barberà, el passat dia 16 de gener, vaig 
fer una proposta de cinc punts, que considero molt mesurada, 
que hauria pogut atenuar el punt mort que s'anava creant: 

1r. Ajornar la decisió d'aprovació de l'esmentat Pla Direc
tor. 

2n. Disposar d'estudis d'impacte ambiental i de repercus
sions ecològiques, així com d'un estudi geológic. 

3r. Estudiar possibles alternatives a partir de l'experiència 
d'altres països en aquest tipus d'instal.lacions. 

4t. Elaborar informes a partir dels estudis indicats als punts 
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segon i tercer, i 
5è. Per la importància del tema considerava la necessitat 

d'obrir un debat públic. 
Per l'ambient que es va crear en aquella reunió era fàcil de 

preveure que aquestes mesures havien de tenir un efecte 
beneficiós davant de la tensió creada. 

El sr. Maldonado es va comprometre a fer-ho arribar al 
govern de la Generalitat. ¿ Per què no es va acceptar; ni tan sols 
se'n podia parlar?, ¿ és que els estudis existeixen i no interessa 
donar-los a conèixer? 

g) La nostra ciutat també en surt perjudicada, i no només
per la planta incineradora prevista al Pla de Santa Maria, ja que 
els fums i els gasos ens arribarien, sinó també pel pas de 
vehicles pesats carregats de residus provinents de la zona 
industrial de Tarragona. 

De tot plegat se'n pot deduir amb facilitat el menyspreu 
emprat per la institució autonómica, endegant silenciosament 
aquest dissortat pla, amb una absoluta indiferència pel dret a
una informació clara i prou àmplia dels ciutadans i de les 
institucions municipals directament afectades. Estem com el 
primer dia, sense cap documentació informativa. La instal./ació 
d'una planta incineradora de residus industrials ha de tenir 
forçosament repercussions negatives sobre el seu entom, i en 
aquest entom hi ha Valls i els seus ciutadans. 

Com a alcalde, cal preguntar-me amb quin esperit de bona 
voluntant s 'han de rebre en el futur les visites dels membres del 
Consell Executiu de la Generalitat, quan en aquest tan impor
tant assumpte han mantingut una actitud de mensypreu abso
lut davant els drets a ser informats degudament tant pel que fa 
als ciutadans com a les institucions representatives munici
pals. 

¿No pot produir-se en el futur una situació discriminatória 
envers els pobles on els ciutadans, els ajuntaments o els 
alcaldes han posat públicament en qüestió l'actuació dels 
organismes autonómics competents i del propi Consell Execu
tiu de la Generalitat, a l'hora de sol.licitar ajuts facultatius 
d'aquesta institució? Malgrat el risc de possibles represàlies, 
evidentment justificablement encobertes, no podem renunciar 
a denunciar una situació i unes actuacions que han d'afectar 
negativament els ciutadans, els d'aquestes Comarques, i unes 
institucions municipals que ha menyspreat el nostre govern de 
Catalunya de manera tan poc democràtica. 

Certament, el contrast és 
massa gran: una comarca amb 22 
pobles i uns 19.000 habitants, que 
produïm 2.000 tones a l'any de 
residus industrials, passarem a 
rebre'n 50.000 per any. 
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rebre li vam fer una bona escri
dassada, però recordi, i recordi
ho molt bé, vam actuar amb civis
me, el vam deixar passar entre 
nosaltres, tranquil.lament va 
poder entrar a l'interior de l'edifici 
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