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'La polèmica del Pla de Residus Indu�trials 

• 
Joan Farré anuncia que les 

s'incrementaran mobilitzacions 

Jordi Pujol: "Un abocador 
ben construït no ês perillós" 

Rocafort de Queralt.- Les 
mobilitzacions populars contra el 
pla de residus industrials de Cala• 
lunya continuaran encara que la 
Generalitat hagi decidit tramitar el pla de residus al Parlament català. 
Joan Farré, alcalde dimissionari de 
Rocafort de Queralt, ha afirmat que 
"no solament està previst conll
nuar amb les mobilitzacions, 
sinó lambé Incrementar-les cada 
vegada més. La Generalilat, pas
sant l'assumpte al Parlament, 
l'únic que pretén és retardar-lo ja 
que, per molt diàleg que amb 
aquesta tàctica aconsegueixin, 
la coalició de C. l U. té la majoria, 
per la qual cosa el pla de residus 
actual fàcilment s'aprovarà". 

Fam\ va conlinuar manífeslanl 
que "pensem que aquest no és el 
pla de residus que s'ha d'esta
blir, per això demanem la retira da 
d'aquest pla l l'elaboració d'un 
altre en què participin totes les � forces socials". ¡; 

Farré, portaveu dels alcaldes ¡¡ 
dimissionaris, es mostrà indignat -. 
per la intoxicació informaliva d'al• g 
guns mitjans de comunicació, els � 
qual.s han interpretat la decisió d'o• 
posar-se al pla com una actitud 
insolidària. "Nosaltres no som In
solidaris -manifestà Farré-; al 
contrari, considerem convenient 
l desitgem un pla de residus, però
que sigui seriosament estudiat l
consensuat"�

Per !'ex-alcalde eS1à clar que 
"la Conca de Barberà ja ha pagat 
la seva quota de solidaritat l co• 
responsabilitat amb Catalunya. 
Fa massa anys que som una de 
les comarques econòmicament 

\ 

\ \ 

Joan Farré. ex-alcalde de Rocafort, és cl portaveu dels batlles 
dimissionaris 

més deprimides l no s'ha obser- Els ajunta menis alec1a1s 
val fins al moment la solldarllat exigeixen "exactament tots els 
que ara ens exigeixen a nosa l- estudis previs que s'han realitzat 
tres". en plantes europees, les quals, 

Els municipis alec1a1s deien- diuen a la Generalitat, Inspiren el 
sen la racionalització d'un futur pla pla de Catalunya. No podem ae-
de residus, posterior a un estudi captar la manca de rigor del pla 
d'impacte. Segons Farré, cal que actual. l, a més, exigim el con-
aquesl pla "no afecti greument sens amb les parts afectades 
l'entorn l els drets dels habitants sense decisions autoritàries". 
de la Conca de Barberà". 

Valls.- El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, ha realit• 
zat aquesta setmana unes llar• 
gues declaracions al diari Avui i 
a Televisió de Calalunya (TV-3) 
sobre el pla de residus indus
trials. Pujol augura en aquestes 
declaracions un gran futur per a 
la Conca de Barberà, lot indicant 
que "la Conca de Barberà for
ma part d'un grup de comar
ques -Baix Penedès, Alt Camp 
l la mateixa Conca- amb pers
pectives especialment positi
ves ... Creu que les perspectives
són positives perquè es "troben
a la confluència de fes dues
autopistes que porten, per un
cantó a Barcelona f a França J
par un altre, a Saragossa, el
Pals Basc l Madrid. És una po
sició molt bona, de la qual en
podran treure un gran profit".

Informacions falses 

Jordi Pujol manífeslà que 
sobre aquest tema "s'han dllòs 
masslvament moltes Informa
clons falses sobre al pla de 
Residus. Tant, que un queda 
sorprès que es puguin coure. 
Que els abocadors produeixen 
càncer, que fan avortar les 
dones, que frenaran el desple
gament Industrial. Tot és fals. 
Un abocador és molt més lno• 
cu que moltes fàbriques que 
els ajuntaments l els consells 
comarcals s'afanyen a treure. 

·. La polèmica del Pla: de Residus dia a dia'' ·.,., ... 

..,,, 

La protesta conua l'abocador ce "ª reproduir a Reua 

RAPIDOCOLOR 
Multinacional francesa lider en el sector de les Arts Gràfiques 

d'alta tecnologia amb propera instal.lació 
al Polígon Industrial de Valls 

necessita 

MAQUINISTA 

D,OFFSET 
Pensem en una persona que vulgui promocionar-se en el camp 

de les arts gràfiques d'alta tecnologla. 
Oferim formació, a càrrec de l'empresa. a França, per dominar 
una tecnologia revolucionaria en el món de les Arts Gràfiques. 
Oferim grans possslbllltats de promoció i sou d'acord amb 
les aplituts professionals. 
Interessats escriviu indicant dades personals i experiència, a 
Rapldocolor, C. Roger de Llúria, 102, 08037 Barcelona, 
indicant en el sobre "Selecció Tècnica". Màxima discreció. 

DIVENDRES, 9 DE MARÇ 
• La Coordinadora contra el pla

de residus dóna a conèixer que s'ha 
comunicat al servei de protocol de la 
Generalitat que sí el dia de la vingu
da del Príncep el tema de l'abocador 
de Forès no està resolt aquesta 
seria desaconsellable. 

DISSABTE, 1 O DE MAR 
• DípU1ats l dirigents del Partit

dels SocíaliS1es <fe Catalunya (PSC) 
a les comarques tarragonines, an
çapçafats pel Joan Raventós, visi
ten Montblanc, Sarral i els terrenys 
on es pensa Instal.lar l'abocador . 
Durant la visita e-s fa un acte informa
tiu a Sarral en el decurs del qual 
manifesten la seva opinió a favor de 
la retirada del Pla de Residus. 

l 

• nes 3.ooo persones es mam
testen al llarg de-J dia a Reus. Hostal• 
ric i Igualada contra el pla de residus. 

Durant el congrés d'Unió De• 
mocratlca de Catalunya (UDC) a 
Reus més de 1000 persones. se• 
gons la Coordinadora. es manifes
ten davant del palau de Fires i Con
gresos. Al voltant de 2/4 de 12  del 
migdia, segons informal"EFMR, una 
comissió de la Coordinadora i de la 
Plataforma d'E.x-Alcaldes s'entre
visten breument amb responsables 
del congrés d'UOC i acorden que, al 
voltant de la una del migdia faran 
pública la posició del congrés da
vant el tema del pla de residus. A la 
una Salvador Sedó, president del 
VIII congrés, i Domènec Sesmíllo, 
portaveu d'Unió, donen a conèixer 
davant els mantteslants la moció 
que el congrés havia aprovat per 
unanimitat. Els punts més impor• 
1ants, en sin1esi. són els segúents:
Manttestar la preocupació per la 
manera com el Consell Executiu ha 

gestiona! el tema del pla de residus • 
-Necessitat urgent d'establir un dià
leg amb les comarques afectades. •
Contemplar, en el marc del debat

parlamentari que- s'obrirà, que es
respectin els interessos de les co
marques més desfavorides i que
s'estableixi la necessària solidaritat
amb els pobles afectats.

Els a.ssistents mostren la seva 
discrepància amb el to contundent 
de la moció d'UDC, amb crits i amb 
eslògans que demanem la dimissió 
del conseller Molins. 

A Hostalric un grup de veïns 
tallen la carretera comarcal 251 
pro1estant per la ínstal.lació d"una 
planta de tractament físioo-qulmic a 
Sant Feliu de Buixalleu. A Igualada 
unes 500 persones fan una cadena 
humana contra l'abocador de Rubió. 

• Se celebra un acte informatiu
al Casal Montblanquí organitzat per 
la coordinadora local. En el mateix 
acte, que fou seguit per unes 200 
persones. hi varen participar l'ex
alcalde de Montblanc, Maties Sana
huja, i diversos membres de la coor
dinadora Josep M. Aluja, J. Puja
des. Andreu Mayayo i Maties Sana
huja foren els oradors de l'acte i 
feren un repàs a l'estat del tema. 

DILLUNS, 12 DE MAR 
• El Centre d'Estudis de la Con

ca i l'lnstitU1 d'Estudis Vallencs 
anuncien que inicien el procés d'ela· 
boració d'un llibre sobre la història 
de la lluita que han portat a terme 
aquests mesos les comarques de 
l'Alt Camp i la Conca contra la 
instal.lació d'un abocador a Forès l 
una incineradora al Pla i demanen la 
col.laboració de to1hom. 

• El president de la Generalilal
fa unes àmplies declaracions al diari 
AvuiiaTV-3 sobreeltemadelplado 
residus industrials de Catalunya. 

Jordi Pujol, president de Ja 
Generalitat de Catalunya 

Un abocador ben constru'it l 
controlat no és confllctlu ni 
perillós" i continuà assegurant 
que l'afirmació que "al pla de 
residus frenaria el desplega
ment Industrial no és certa, en 
realitat és a l'Inrevés". 

El president de la Generali
tat va reconèixer que durant el 
procés que s'ha seguit en l'ela• 
boració del pla hi ha hagut "pro
bablement una manca d'Infor
mació. Hem pensat que una 
cosa que és racionalment 
bona l no és perillosa no ha 
de crear ni inquietud ni re
buig". 

•116i3rlii:f-11tf'l!ftl·lit R!!• Joan Farré. a ca e de oca-
fortt, després de les declaracions 
efectuades pel president de la Ge· 
neralita1, Jordi Pujol, manifestà que 
duran! l'entrevista "'no va contestar 
res del que lf havien preguntat l va 
eludir els temes concrets", i alegi 
que "a la Conca no hl ha nlngu 
que es vufgul deixar convèncer". 

• Reuníó de la Coordinadora a
Vimbodí, s·acorda tallar de les 5 a 
les 7 de la tarda la carretera N-240 i 
l'autopista A-2 al seu pas per Mont
blanc i la via fèrrea. Al Pla de S. 
Maria es talla de nou l'autopista. Així 
mateix, s'acorda que una represen
tació de la Coordinadora es desplací 
a la manttestaci6 contra la central 
nuclear de Vandellòs que se cele
brarà el mateix diumenge al mati. 

' 

• L'arquebisbe, amon orella.
considera que era necessària una 
major informació sobre el Pla de 
Residus, segons diu en una pastoral 
feta per aquest motiu. Segons l'ar
quebisbe, calia donar una informa• 
ció més àmplia sobre la problemàti• 
ca dels residus i efectuar una "acció 
senslbllltzadora" sobre la necessi
tat de donar a aquesta "problemà• 
!Ica una resposta adequada".

•irHU-lilflll•lJ, t;{ pi!
• Avui a les nou de la M, a 

pavelló J. Ballart, sota l'organització 
de !?.juntament de Valls, l'IEV i la 
Coordinadora Anti-Pla de Residus. 
tindrà lloc un acte informatiu . Està 
previst que hi participin diversos 
tècnics, i també s'ha ínvttat el presi
dent del Consell Comarcal de l'Ah 
Camp, l'alcalde de Valls, el diputat al 
Parlament, Paul Gonzalez. i el dipu• 
1a1 provincial, Carles Vidal. 


