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CRONICA Valls, 20 de juliol de 1990 

La polèmica del Pla cie Residus Industrials 

!t..__ _____________________ _::,,,,.,_J 

La normalitat l la m&J'XA pacifica van ser le• principal& caracterlstlquea de la mc,bWtzacl6 unitàrla que•• va portar a terme, cllumcnge, a Tanagona 

Més de.dues mil persones es van manifestar sota el 
lema Les comarques de Tarragona diuen prou 

Tarragona.- Amb l'anuncl de comarques de la Ribera d'Ebre, la pants,hlva haverunapartlclpacló algun altra acta unitari, però, a vuil autobusos, a banda delscoll<es 
noves mobifüzacions conjuntes per Terra Alta i el Priorat i la Coordinado• de polltlcs, l no solament dels lltol particular, cada col.lectiu particulars. La Coordinadora ant i-pla 
al mes d'octubre, "després de la ra An!lnuclear de l'Ametlla de Mar, a alcaldes l regidors dimissionaris, anirà lluitant pel seu cantó". En de residus repartí un full informaJiu 
verema", finalitzà la manifestació més del grup Crida a la Solidaritat. Alguns dels quí van ser presents aquesta línia, López va afegir que en el qual s'argumentaven les consi• 
que sota el lema unilari Les comar• que desfilà amb els ccl.leclius es• són: Pau Nuat l Magl Femi, alcal- "després de tes darreres declara- deracions que actualment vertebren 
ques de Tarragona diuen p,oul va mentatsdinsla sevaMarxa per l'Au• des de Valls l el Pla, respectiva- clons que han lot Pujol, Roca l l'oposidóalplade residus. Aquestes 
aplegar unes 2.000 persones a la todeterminació. ment. l als partamentarls CUrto, Duran Lleida a Lloret de Mar, no hl consideracions tan referèncía, bàsl· 
ciutat da Tarragona el passat diu- Segons la Coordinadora anti· Abelló l Rosa Ju,st". ha capmonade voluntat de dlàleg cament, al tet que "el problema 
menge, dia 1s. pJa do residus. 1a valoració q·ue es Per que fa a la participadó, Jo- r per aquest motiu n o  podem dei� detsresfdu.sindus1rfafsno estA en 

Per altra banda. la normalitat l ta po1 fer do la manifostació és .. poslll• s.ep R3mon Lópo:z:, de la Cootdina• xa, d'actuar taJ com ho ham anat ta gestió, com pretén el POGRl1 

marxa pacíllca van ser les principals va per tres raons principals, una dora anti-pla de residus va dir que lent. Durant aquest estiu, aprofita• sinó en la generació" l a la consta• 
caracteris1iques de la mobilització, és e l let que os va donar a conèixer "nosaHres vam comptar que vam rem qualsevol festa major ·o pre• tadóque "els efectes d'abocadors 
en la qual van participaria Coordina- la problemàtica de las comarques sar unes 4.000 persones Ja que sentacló de llibres per organitzar l Inciner adores és poc conegut, l
dora anti•pla de residus de rAtt deTarragonademanera unltàrlal, només de l'All camp l la Conca alguna activitat en contra dat pla lalnlormacló robuda d'Atemanyal 
Camp í la Conca de Barberà, la per tant.es vaterpatent l'exlstèn• érem uns 1.800. En el cas de la de residus". d'altres Indrets és moll preocu-
Coordinadora AnIhrasvassamenIde cia d'uan consclàncla col.locttva nostra coordinadora cal dir qua pant". Finalment, fa Coordinadora 
!'Ebre. la Coordinadora del Poble de que els problemes d'aquesta zona valorem moll poslttvament l'as• La coordinadora flnalhzava dient que "fes nostres 
Salou, l'Associació del Parc Vila• són de tots. Una allra da les raons slstèncla de tan1a geni, sobretot comarques no es poden permetre 
seca/Salou, l'Associació de Veïns és que la manllestacló es va de&- tenint en compte que portem sis D'entre els diversos col.lectius el luxe d'hipotecar al futur social, 
de Riu Clar, la Federacíó d'Associa- envolupar ordenadament l totes mesos de llulta". ronvocants, el grup mês nombrós va econòmic· ni amblontal a cap preu, 
cions de Veïns de Tarragona. la les columnes van anar seguint el Pel que la a futures mobilitza• ser el format per la Coordinadora ni amb cap compensació" l asse• 
Coordinadora d'Hospitals en lluita seu Itinerari. Finalment, cal dir cions, López recordà que "tal com anli.pla de residus de r Att Camp i la gurava que la (fuila i les mobilitza• 
(Joan XXIII, Vall d'Hebron. Girona l que, a banda de la gent de les es va dir a la manifestació, no es Conca de Barberà, que arribà a ta cions ccntinuarien, 
Badalona), el Col.lectiu Sirga de res coordinadores l grups parllc� descarta que a la tardor os faci cíutat de Tarragona en un total de 

La polèmica del Pla de Residus dia a dia· 

DISSABTE, 14 DE JULIOL 

• Jordi Pujol es referma en la
seva Intenció de negociar amb tols i 
cadascun dels municipis on s'ha 
previst Instal.lar els abocadors l 
obrir un ampli diàleg amb totes les 
forces políliques. Aquestes dedara· 
oions les va realitzar ol prosldant de 
la Generafüal en el decurs d'una 
entrevista al programa de TVE-2 
135 Escons amb la qual va fer un 
repàs al curs parlamentari. 

DIUMENGE, 15 DE JULIOL 

• Unes quatre mil persones,
segons l'organització. es manífes• 
ton davant la delegació do govern 
de la Generallta.I i el Govern Civil a 
Tarragona per protestar contra la 
gestió que ambdues administra
cions estan portant a terme a les 
comarques tarragonines. Tres CO· 
lumnes de manffestaóó es concen• 
tren a la delegació de govern de la 
Generalitat, on cadascun dels grups 
representats llegeix un manilest, 
Tot seguit els manifestants, rere una 
pancarta amb un lema unilari, L&s 
comarques de Tarragona diuen 
prou, avancen fins al Govern Civil, 
on es llogeix un manffest conjunt. 

• Jordi Pujot acusada mals ccn
vergents els militants que encapça• 
Ien ma.nífestacions contra el govern 
català en l'acte de clausura de la prl• 
mera Esccla d'Estiu de Convergèn• 
cia Democràtica de Catalunya. Les 
paraules de Pujol tan relerència, 
impllcltament, als alcaldes l diri• 
gents locals que han donat suport a 
manff estacions en contra del govern 
de la Generalilal. En el decurs de l 
seva in1e,venció, Jordi Pujol assen• 
yata que •ara ve qualsevol pas
sarell l la geni tita més cas que als 
seus governants, com passa amb 
el tema dels abocadors, quan 
algú ha dll qua produeixen càn• 
cer l l'han cregut". 

• Rafel Madue�o. reponsable
de Medi Ambient del Partit dels 
SocialisIes de Catalunya (PSC· 
PSOE), declara que el panil presen• 
tarà una esmena a la lotalhal al 
projecte de lleí de residus indus• 
trials. En l'esmena es demanarà 
que l'avantprojecte sigui retornat al 
govern de la G.eneratilal i anirà 
acompanyada d'un telct expticaliu 
on es raonarà ta decisió del panit. 

DIMARTS, 17 DE JULIOL 

• En una entrevista al programa
El mati de Catalunya Ràdio , Jordi 

Pujol exposa que "una força pollll
ca •lent referència al Partit Socialis
ta de Catalunya• que no es1Igul 
disposada a discutir el pla de 
residus del govern català, o qual• 
sevol ettre, no és una força de 
govern". En aquesl senlil. va afirm• 
ra que es tractaria d'una lorça extra• 
parlamentària. 

DIMECRES, 18 DE JULIOL 

, Eneldecursde lareuniódeles 
Coordinadores anlí-p1a de residus 
de l'Ah Camp l la Conca a Solivella 
es ta la valoració de la manifestació 
a Tarragona. S'a.corda ter un trofeu 
representatiu que es lliurarà en les 
testes majors dets pobles on siguin 
presents i instal.lar un estand ala FI• 
ragosL Per altra banda, as fa refe
rència a la comunicació del delegal 
del Govern, Josap Maldonado i del 
conseíler de Governació, Josep 
Gomis, als alcaldes dimissionaris 
per tal que exerceixin en !uncions, 
La Coordinadora creu que aquest 
fel és un error de govern l vol deixar 
constància que en cap moment els 
alcaldes dimissionaris han incom• 
plert ta llei. En aquest sentí!. acusen 
el govern de la Generafilat del des• 
govern en els m11nicipis dimissiona• 
ris. 

Valoració conjunta 
1. Considerem posiliva la

participació dels elul a.dans de les 
nostcescomarquesen la manifes• 
tació de díumenge, bàsicamenl 
pel pos1clonament unitari da tots 
els convocants. donada l'àmplia 
base de problemàliques que en 
aquests moments ens -envollen 
en la nostra més immediata reali· 
tat. 

2. S'ha observat que ha estat
una diada històrica per a les CO• 

marques de Tarragona, en el 
decurs de la qual es mostrà el 
nivell de solidaritat l de conscièn
cla coüectiva l es demostrà que 
ningú pol Imposar res en centra 
de la voluntat ciuta.dana. 

3. és Important que s'inicii un
procés de diàleg i de solucions 
positives per a les diverses ten• 
slons socials que hi ha a les nos• 
tres comarques. 

4.O0estlonem els nostres
governs l ins al punt que la shuacló 
d'aíerta roja no és una qüestió 
indíviduat i localista; ans el centra• 
ri, es lracladel futur que volem per 
al ccnjunI de 101 Tarragona. 

5. Volem i redamem un verilB·
ble equilibri territorial, donat que 

ja s'ha coben, a bastament, la 
solidaritat social qua ens corres• 
poo. 

6. Demanem que ens geslio•
nin amb respecle i amb compro• 
mis social per les nostres terres l 
les nostres aigOes, amb caràaa, 
pñorilarí l que s'eviti el descon
tentament actualment existem a 
les nostres romarques, 

7, Continuarem mantenint els 
contactes necessaris enrre els 
diversos convocants i tots 
aquells que s'hi vulguin alegir per 
continuar denunciant pública
ment les diverses problemàli• 
ques de les nostres comarques l 
manifestar-nos conjuntament en 
IU1ures ocasions. 

Coordinadores anti•pla da 
residus de l'Alt Camp i fa Cor>ea 
de Barberà. Coordinadora ant¡. 
transvassamenf de /'Ebre, Comi• 
té anri-nuclear de /'Ametlla d& 
Mar, Hospitals en lluita. Joan 
XXIII. Coordinadora Poble de
Salou, Sirga. Coordinadora sn
defensa dels Ports, Associació
Parc-Vilaseca-Sa/ou, Associació
ds vsrns de Riu Clar, Federació
AA VV Tarragona


