
Valls, 19 de gener de 1990 

EDITORIAL 

Resposta papular 
Aquesta darrera setmana ha estat extraordinàriament 

important per al futur de /'Alt Camp i la Conca de Barberà. 
Es tracta d'uns dies que, de ben segur, independentment 
dels esdeveniments que es produeixin en les pròximes 
hores, passaran a la història de les nostres comarques. 
Són moltes les conclusions que podríem extreure dels 
comportaments i les reaccions dels diferents estame· ts 
polítics, culturals i socials. Però voldríem resumir algunes 
dades. 

Prop de 25. 000 signatures recollides fins ahir, per fer
ne un primer lliurament, i l'adhesió d'unes 300 entitats, 
ajuntaments, corporacions ... exigint la retirada immediata 
de la proposta d'implantació d'una incineradora i un aboca
dor de residus industrials al Pla de Santa Maria i Forès; els 
acords en el mateix sentit dels Consells Comarcals de /'Alt 
Camp i la Conca de Barberà, i de tots els partits polítics de 
les dues comarques, defugint qualsevol protagonisr.,e 1 
amb un esperit unitari, junt amb una gran sensibilitat 
general de la població, són l'exponent del clam popular que 
diu PROU a unes comarques tarragonines ja suficientment 
afectades per centrals nuclears i per petroquímiques con
taminants, pel traçat de la línia elèctrica de molt alta te sió 
Vandellòs-Rubí que s ·està realitzant... i ara, a més, per la 
proposta d'instal. lació d'una incineradora i un abocador de 
residus industrials són massa coses per a unes comarques 
que volen decidir, lliurement, el seu futur. 

Totes aquestes manifestacions en contra, amb unitat, 
serenitat i respecte, creiem que s 'han de tenir en compte. 
Aquests dies hem pogut sentir opinions de tècnics en el 
sentit que existeixen sistemes alternatius, que cal una le-
gislació més restrictiva per a les indústries q qeneren 
productes contaminants perquè tractin e'- resi, _,,.,,on 
s 'originin i es generin majoritàriament, tor evitant que es 
creï un problema de grans dimensions i de perill per a la 
seguretat i la salut de les persones, que cal més informa
ció, que s'ha de realitzar un estudi d'impacte ambiental ... 
Però tothom coincideix a l'hora d'assenyalar que en la gran 
esplanada del Camp de Tarragona que constitueix la zona 
del Pla, amb vista arreu, enmig dels reials monestirs de 
Poblet i Santes Creus i tocant al futur parc Jdentirama, no 
és el lloc adequat per ubicar-hi un cremador dels residus 
industrials que /'Alt Camp i la Conca no produeixen. 

Després de les reaccions d'aquests dies s'ha demos
trat que l'Alt Camp i la Conca diuen NO al Pla Director de 
Residus Industria/s, NO a la incineradora i a /'abocador de 
/'Alt Camp i la Conca, NO a més contaminació i al transport 
perillós per les comarques tarragonines. 

Volem creure realment que la Junta de Residus i el 
Consell Executiu de la Generalitat reconsideraran la pro
posta, no aprovada encara, d'implantació de /'abocador i la 
incineradora, i que se cercaran altres mesures alternatives. 

EL PATI cada setmana al seu quiosc 


