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Dilluns es coneixerà el futur 

de l'abocador i la incineradora 
Valls/Tarragona.- Més de mil 

persones de les comarques de l 'Alt 
Camp i la Cnnca es "lanifestaren a 
T arragom, Jimecr1:1s a la nij, per 
exigir la retirada del Pla Director de 
la Gestió de Residus Industrials 
elaborat per la Generalitat, que in• 
clou la inslal.lació d"una incinerado• 
ra de residus industrials al Pla de 
Sta. Maria i d"un abocador a Forès. 

Els man�es1an1s, que s'havien 
desplaçat amb autocars des de Sa• 
rral, Rocafort de Queralt i el Pla de 
Santa Maria, així com amb cotxes 
paniculars. es concentraren al da• 
vani de la Delegació del Govern de 
la Generalilal de Catalunya a Tarra· 
gona, on deixaren bosses d'escom
braries plenes de papers que, pos-
1eriormen1, cremaren al carrer. Ou
rani la man�estació, que tencapça• 
laven quatre caixes de moris, se 
sentiren crits contra el Pla de Resi
dus, es demanà la dimissió de Ja• 
cint Mateu, Director General del 
Medi Ambient de la Generalilal, així 
com es reclamà al Conseller de Go
vernació, Josep Gomis, que interce
dís perquè no es tiressin endavant 
els projectes del Pla de Residus. 

Aquesta segona manffestació, 
que anava encapçalada per l'ak::al· 
de del Pla, Magí Ferre, i per repre· 
sen1a1s de la Coordinado,a Anti-ln
cineradora i Abocador de l'All Camp 
i la Ccnca que penaven una pancar• 
1a on es podia llegir "la merda i la 
porqueria, n i  a Forès ni al Pla de 
Santa Maria", varen fer una paròdia 
d"un funeral a la Rambla Nova de 
Tarragona. 

A la mateixa hora que s'estava 
realilzanl la manifestació de Tarra
gona, l'Ajuntament de Valls, en ple 
extraordinari, acordà expressar el 
seu "rebuig total a la planta lncl• 
neradora del Pla de Santa Maria", 
exigir la paralització immediata de la 
proposta d'implantació d'una incine• 
radora de residus industrials l d'un 
abocador a la nostra comarca i a la 
Conca respectivament, i tercer en• 
carregar un estudi d'impacte am• 
biental i repercusions Ecològiques. 

Pel que la a la recollida de sig
natures reaMzada durant els da-

Mercè Toldrà Espasa 
ProMsica dental 
de 22anys 

·una incíneradora s'hauria
d'inslal.lar en un lloc desèrtic. La 
instal.lació d'una planta residual 
augmentaria el problema de la circu
lació. Crec que la contaminació que 
pateix la zona de Tarragona ja és 
prou alarmant. Aquesta incinerado• 
ra augmentaria considerablement 
l'indexde conlaminació. La Genera
litat no ha tingut en compte l'opinió 
del poble. Això no és just". 

>z

Les principals accions de protesta es van Iniciar amb l'a....,mblea popular, el dissabte, al Pla 
rrers dies, ahir dijous. a l'Ajuntament 
do Pta. es va realitzar el primer re• 
compte i, posteriorment, se·n va 
aixecar acta notarial 

Avui divendres, al mati, l'ak::al• 
de de la localitat planenca, el presi• 
dent del Consell i un membre de la 
Coordinadora Antl·lncineradora i 
Abocador, aniran al Palau de la 

Generalitat, a Barcelona, per tal de 
llliurar les signatures. 

Quant a les accions que ha 
realitzat la Coordinadora al llarg 
dels darrers dies, cal dir que s'han 
fet arribar als habitants del Pla les 
adreces dels membres de la Junta 
de Residus i del dÍ!ec1or a en eral del 
Medi Ambient. Jacint Mateu, per tal 

Concentració diumenge a Valls 
Valls.- Toles les forces poltti

ques de r Alt Camp l la Conca han 
convocat, per al pròxim diumen• 
ge.dia 21, a les 11 del mall, al Pati 
de Valls, una concentració de pro• 
testa conrra elprojp--• · º1a n;,�.

tor de ....... lno .,, ::tç�-,ms 
el qual s'inslal.lara una incinera• 
dora de residus industrials al Pla 
de Santa Maria, a r All Camp, i un 

Cristòfol lnvernon Ramos 
Conductor del MOPU 
de56 anxs 

·La instal.lació de la incinerado•
,a al Pla de Santa Maria suposa un 
greu problema per a la gent i la ve
getació. 

Aquesta inslal.lació podria afec• 
tar el projecte del pa,c hislòrico-cul• 
tural ldenlirama. La incineradora 
s'hauria de col.tocar en llocs desèr
tics, lluny dels centres urbans. A 
més, la Generafüal primer hauria 
d'haver consultat l'Ajuntament.• 

abocador de residus, també indus• 
trials, a Forès, a la Conca. 

La convocatòria d'aquesta 
concentració va sorg� el dimMs 
passat, en ellranscursdela reunió 
que, a iniciativa de l'IEV i el Centre 
d1'"·1dis de la Conca de Barberà, 
van mantenir els representants de 
tols els partits polítics amb implan• 
tació a les dues comarques .. 

Joan Plana Farré 
Comercianr 
de 56anys 

"Suposo que la Generalitat deu 
tenir bons motius per instal.lar una 
incineradora de residus industrials 
al Pla de Santa Maria. 

La instal.lació d"aquesta incine• 
radora és totalment íncompatible 
amb el parc ldentirama. La geni del 
Pla no està d'acord amb aquest 
projecte, ja que suposa un atemptat 
contra la natura i les persones: 

que els fassin arribar telegrames o 
cartes de protesta. 

Una de les accions més espec
taculars que s'ha previst es portarà 
a terme el diumenge a la tarda, 
sense que hagi estai concretada 
thor a exada, quan dfferents grups 
de persones dels _oobles i viles de 
les nostres comaiques tallaran con• 
juntament carreteres i altres vies de 
comunicació, en llocs que no han 
estat difosos i que tan solsc.oneixen 
els grups de cada localilal. D'aira 
ba.nda, ahir a la nit, el Consell Co• 
mareal de i'AU ,,..�ml'lva aprovar una 
resolució con1 •.. ,a uel PSC i COC,
en què es mostra el rebuig a la 
ubicació de la incinerador a. Alexan
dre Gonzàlez, que actuava com a 
portaveu socialista, Intentà presen
tar una propostadedimissiódelsa� 
caldes de l'All Camp, que no va ser 
acceptada. 

Àngel Pérez Fernéndez 
Esrudianr 
de 16 anys 

"No és just instal.lar una incine
rado,a prop d'un nucli urbà. Una 
instal.lacíó d'aquest tipus s'hauria 
de col.tocar en una zona desènica. 

Aquesta incineradora pol conta, 
minar l'Att Camp. Afectarà, sobretot, 
el lutur parc ldentirama, oonsideral 
el millor parc històrico-cultural de 
Catalunya. 

La Generalilal primer hauria 
d'haver consultat l'Ajuntament.· 

Més opinions 
sobre l'afer 
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Antoni Si�chez, regidor socla• 
lista a l"Afuntament de l'Es?"ga de. 
Francoll l DiJl(l t;II provincial. 

·He de corroborar totes les ac
cions que s 'han reaijtzat en oontra 
de les instal.lacions de res;clJs in
dus11ials. És realmoot po,¡ltiJ 81 
moviment popular que està aetuanl 
per defensar els seus drets, la qual 
cosa demostra una vitalitat clotada· 
na. A les dues comarques la respos
ta s'ha produï1en dues vessantsdile,. 
rents: mentre que a rAtt Campies ao
dons han estat majori_tàriament poo. 
putars, a la Conca les ac:waeions llan 
estat sobretot institucionals. En els 
dos casos. peró,1 as vaal darrerad'un 
objectiu comü. 

L'acció dels alcaldes de la Con
ca de dimitir ells í proposar la di.mis-
Sió de 10IS ets regidors, en cas que 
s·aprovi el projec,e de la Generalitat, 
no es podrà catalogar com una acti
tud de manca de responsab�ta� ja 
que són coherenlS amb la defensa 
dol seu territori.· 

Josep M. Riba, alealde de Sta. 
Coloma de Ouerall 

•Jo he donat el meu suport a les 
accions que han emprès tolS els 
alcaldes de la Conca, però no vub re, 
cap manifestació ni posicionar-me 
sobre la incineradora i l'abocador.· 

Paül Gontàlez C1tleU1, dipu• 
tat al Parlament de Catalunya per 
Convergènc:ia i Unió, 

'Sobre la polémiea que s'lla 
generat antl> el tema de la planta 
incineradora del Pla de Sta. Maria l 
r abocador de Forès, he de d<r que no 
disposo de fa informació suficN3flt ni 
del projee,e ni dels cri1erls que han 
estat deeisius pel que fa a la ubicació 
i impacl9 ambiental. Penso que hem 
d'esperar a t&rir la informació neces• 
s.ària per poder adoptar una postira 
amb coneixement de causa. 

Un cop els p,ojeeles es trobín a 
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l "'fUlll,:1111191!t \,IÇI '"''º VC: ,_JQIHCI ·••(1.,1(11 

ll Forès. í durant el pertode d'exposi-
00 al pübhc, po<:tem fer totes les 
al.legacions que caJguí i pronUflaar
nos en un sentit o altre. 

Si aquest projecte no reonts la 
seg Uf e tat que jo esric convençut que 
la Generalitat ens donarà. seria el 
·primer en manifestar la meva oposi
eió al projecie.

Penso que pot se1 bona i positi
va la inquietud que ha generat
aquest tema ja que el que tots volem
és una Catalunya neta i transparent i
no un Immens abocador de residus
i esoombraries oom tenim ara.• 

Joan Maria Freixes Coma s 
Comerciant 
de36 anys 

"Els veïns del Pla tenen 101 eldrel 
d'oposar-s'hi.Unaplantaincinerado• 
ra s'hauria d'instal.laren zones apar• 
tades de les ciutats i pobles. Quant a 
lescentrals nuclears, sócpartidaride 
les centrals nuclears. si. però amb 
totes les mesures de seguretat; de la 
mateixa manera, aques1aplan1ainci• 
neradora es pot instal.lar en qualse
vol lloc, sempre que disposi de toles 
lesmesuresdeseguretal." 


