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Més de mil persones participaren, dissabte, a l"asscmblea del poble del Pla, L'endemà, diumenge. w,es 1.500 persones tallaren l"autopista A•7 

DIMARTS, DIA 9 DE GENER 

• El oonseller de Política Territo·
rial i Obres Públiques de la Genera• 
litat. Joaquim Molins, s'entrevista 
amb l'alcalde del Pla de Sta Maria i 
el president del Consell Comarcal 
de l'Alt Camp i els oomunica que el 
Pla Director per a la Gestió de Resi
dus Industrials de Catalunya preveu 
la instal.lació d'una incineradora ala 
localitat del Pla i un abocador a 
Forès. El conseller també els la 
saber que el projecte serà aprovat el 
dia 22de gener pel Consell Executiu 
de la Generalitat. 

DIMECRES, DIA 10 DE GENER 

• Magi Ferré, alcalde del Pla.
convoca un ple extraordinari per 
comunicar la 'instal.lació de la inci• 

neradora de residus industrials als 
regidors municipals, 

DIJOUS, DIA 11 DE GENER 

• Et Consell Comarcal de l'Alt
Camp convoca un Consell de Presi
dencia d'urgència per parlar de la 
incineradora. Decideixen reclamar 
una major informació per tal de 
poder pronunciar-se. 

• L'Ajuntament del Pla de Sta.
Maria convoca una reunió amb les 
dtterents entitats de la localitat. En 
aquesta reunÍó es constitueix una 
comissió de seguiment i s'acorda la 
posició contrària a la incineradora. 

DIVENDRES, OIA 12 DE GENER 

• Jacint Mateu, director general
del Medi Ambient, i Ferran Ralea, 
director general de la Junta de 
Residus, es reuneix, al local def 
Consell Comarcal de l'Alt Camp, 
amb el seu president, f'afcalde del 
Pta. regidors planencs. tècnics lo
cals i comarcals i membres de la 
comissió de seguiment. La informa
ció aportada per Jacint Mateu no 
concreta les característiques de la 
incineradora i indicaque aquesta es 
podrà construir sense comptar amb 
la decisió de l'Ajuntament del Pla. 

DISSABTE, OIA 13 DE GENER 

• Oriol de Solos, catedràtic de
Biologia i responsable de l'àrea de 
T erra i Natura del futurparc ldentira· 
ma visita els te,renys on s'ha de 
construir el parc i manttesta que la 
instal.lació de la planta incineradora 
és incompatible amb el parc, espe• 
cialment per a l'àmbñ de la Natura. 

• L'executiva de Valls de Con•
vergència Democràtica de Catalun• 
ya (COC) es reuneix amb caràcter 
d'urgència i redacta un comunicat 
en què manttesta la seva total opo
sició a la instal.lació de qualsevol 
indústria contaminant i perillosa, l 

demana l'ajornament de la decisiò patibilitat entre els dos projectes. 
del Consell Executiu. • La Coordinadora Antl·lncine-

• S'inicia una campanya de radora estableix un servei d'infor-
reoollida de sígnatures personals i mació des de r Ajuntament plane ne. 
d'entitats en oontra de la  instal.lació • Els municipis de Sartal i Roca-
de la incineradora al Pla l d'un abo· lort de Oueralt celebren un ple 
cador de residus al Forès. La recollí- municipal extraordinari en el decurs 
dad'adhesions secentralitzaai'lns- del qual s'acorda l'oposició a la 
tltut d'Estudis Vallencs. Les firmes instal.lació de la incineradora i 
serviran per ratijicar un manílest l"abocador. 
públic en contra de la indneradora i 
l'abocador de residus, encapçalat 
per una frase pronunciada pel oon• 
seller Molins, el dia 7 de novembre 
de 1989, a Reus. segons la qual 
afirmava: "els residus Industrials 
s'han de tractar allà on s'originin 
i es generin majorltàrlament." 

• Se celebra una reunió general
del poble del Pta a la pista esportiva 
de la localitat a la qual hi assisteixen 
un miler de persones. En l'assem
blea h• van interven•r Núria Ferre. 
professora de química i Lluis Mont
sà, membre del grup ecologista 
CEPA. aixi com l'Afcafde del Pla i 
representants de la Coordinadora. 

DIUMENGE, DIA 14 DE GENER 

• Tal com s'havia acordat en
l'assemblea general, es realitza una 
manifestació en què hi participen 
més de 1.500 persones, en el de• 
curs de la qual es talla durant més 
d'una hora l'Autopista A-7. 

• Membres de la Coordinadora
Antl·lncineradora i Abocador. sorgi
da de la Comissió de Seguiment. 
intenten entrevistar•·se amb el con• 
seller de Governació, Josep Gomis, 
a la seva residència de Montblanc. 
sense aconseguir-ho. 

DILLUNS, DIA 15 DE GENER 

• EIConsellComarcal d'Unióde
Pagesos de la Conca de Barberà fa 
püblic un comunicat en què mostra 
el seu rebuig a la instal.lació de les 
dues plantes de tractament de resi• 
dus. 

• La direcció del futur parc lden
tirama tramet un telegrama a l'Ajun
tament del Pla de Sta. Maria en què 
dóna suport a les mostres de rebuig 
a ta incineradora i reitera la íncom• 

DIVENDRES, OIA 19 DE GENER 

• Avui divendres està prevista
l'entrevista entre el president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol i el president del Consell Co· 
mareal de l'Alt Camp, l'Alcalde del 
Pla i un membre de la Coordinado· 
ra Antl·lncineradora. En el decurs 
de l'entrevista està previst lliurar al 
president de la Generalitat les 
signatures recollides. que ja supe• 
ren les 25.000, i les entñats que 

DIMARTS, DIA 16 DE GENER 

• Una trentena d'alcaldes de les
comarques de l'Alt Camp i de la 
Conca de Ba.rberà es reuneix amb 
Josep Maldonado, delegat del Go
vern de la Generalitat a Tarragona. 
En aquesta reunió els alcaldes li 
presenten els seus punts reivindica
tius i Maldonado es compromet a 
fer-los arríbar als estaments compe
tents. Maldonado aftrma que dóna 
suport al projecte de l'administració 
catalana i promet oferir noves expli
cacions sobre el tema, després de la 
queixa dels batlles per la manca 
d'informació. Mentre es fa la reunió 
una cinquantena de persones es 
manttesten al davant de la seu de la 
Delegació del Govern. 

• L'executiva vallenca del Paltñ
dels Sodalistes de Catalunya i del 
Partit dels Comunistes de Catalun
ya redacten sengles comunicats en 
els quals mostren el seu rebuig 
contundent a la implantació de la 
incineradora i l'abocador. al Pla i a 
Forès. respectivament. 

• El Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, en una sessió 
extraordinària, aprova una resolució 
dels alcaldes de Forès, Rocafort de 
Queralt i Sarral segons la qual s'ad
quireix el compromís, per part de 
tots els batlles de la comarca, en cas 
que s'aprovi la instal.lació d'un abo• 
cador a Forès i d'una incíneradora al 
Pla de Sta. Maria de dimitir dels seus 
càrrecs. Els alcaldes van decidir 
també trasaadar aquest acord als 
seus municipis per demanar una 
dimissió en bloc dels regidors de la 
Conca. 

• A la seu de l'lnstñut d'Estudis
Vallencs, s'hi reuneixen totes les 
forces polltiques de l'Alt Camp i la 

s'hi adhereixen, que són prop de 
tres-centes. 

• Tots els municipis de fa Conca
de Barberà. que encara no ho hagin 
fet, faran avui un ple eX1raordinari 
en què afcaldesi reg

i

dors acordaran 
presentar fa dimissió dels seus cà
rrecs. oondicionada a l'aoord del 
Consell Executiu de la Generalitat 
de dilluns sobre el tema. 

•Ados quarts d'onze de la nit, a
la pista de la Cooperativa del Pla, hi 
actuarà el grup de rock català ELS 

A Ja seu del Consell de l'Alt Caml? es reuniren els alcaldes

Conca de Barberà. La reunió és 
coordinada per l'IEV i pel Centre 
d'Estudis de la Conca i l'acord final 
és el de denunciar la manca de 
transparència en l'elaboració del 
Pla de Residus i acordar fer pública 
la plena identtticació amb la contun
dent i unànime resposta popular 
dels ciutadans de les dues comar
ques. Els partits polítics demanen la 
paralització del Pla i que es facin 
públics els oontinguts dels estudis 
oorresponents i et motiu de l'elecció 
d'aquestes comarques. 

• Els alcaldes de la oomarca de
l'Alt Camp es reuneixen a la seu del 
Consell Comarcal i acorden mostrar 
el seu rebuig unànime a la 
instal.lacióde la incineradora i l'abo
cador de residus industrials. 

DIMECRES, DIA 17 DE GENER 

• Jacint Mateu. director general
del Medi Ambient de la Generalñat 
de Catalunya manttestà, en unes 
declaracions al Telenotícies Co· 
marques de TV3 que "és dllicil 
poder canviar l'emplaçament de 
la lncineradora al Pla de Sta. 
Maria l l'abocador a Forès si no h l  
ha uns criteris de tipus tècnic, 
perquè és evidenl que els criteris 
de tipus polltic seran tan vàlids 
per a un lloc com per a un altre, 

PETS, com a moslra de supolt a 
les reivindicacions dels ciutadans 
de les comarques de l' Ah Camp i 
Conca Barberà. 

DIUMENGE, DIA 21 DE GENER 

• Diumenge, a les 11 del mati,
tindrà lloc una ooncentració muhi• 
tudinà1ia, en contra de la incinera� 
dora i l'abocador, a la Plaça del 
Pati de Valls. convocant tots els 
partits de l'Alt Camp l la Conca. 

perquè treurlem ta lnstal.lacló 
d'un municipi per posar-la en un 
altre i aquest tampoc hl estaria 
d'acord." 

• Cinc publicacions de f'Alt
Camp editen una publicació espe
cial, conjunta, en oontra de les plan
tes de tractament de residus. sota el 
nom de l'All Camp N91. Es fa un 
tiratge de més de 15.000 exemplars 
que es reparteix gratuïtament. 

• La Coordinadora Antl·ln
dúslries Altament Contaminants de 
l'Alt Camp i la Conca del Gaià fa 
públic un comunicat en què indi
quen que davant la problemàtica 
presentada en aquests municipis 
cal cercar una solució viable. Afirma 
també que qualsevol ahra alternati
va seria èticament inacceptable. La 
Coordinadora indica la seva adhe
sió a les accions de protesta i s·opo• 
sen a l'aprovació del Pla de Resi
dus. 

• L'Ajuntament de Valls convo•
ca una sessiò plenària extraordinà
ria per aprova, una ,esotudó de 
rebuig en contra de la  instal.lació de 
Ja incineradora. 

• A les vuit de la tarda. la Coor
dinadora Anti-lncineradora i Aboca
dor celebra una manifestació a la 
Rambla de la cap�al tarragonina. 

• Els jutges de Pau de l'Alt
Camp i la Conca e Barberà es reu
neixen i acorden oposar-se al Pla 
Director de Residus Industrials de 
Catalunya. 

DIJOUS, DIA 18 DE GENER 

• Ef Consell Comarcal de l' Ah 
Camp celebra un ple extraordinari 
en el decurs del qual acorda mos
trar-se oontrari a la instal.lació de les 
instal.lacions de residus. 

• El Diari de Tarragona i l'Avui
publiquen la primera relació 
d · entitats encontra de la instal.lació 
de la incineradora i l'abocador 
de residus industrials. 


