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La polèmica del Pla de Residus Industrials . 
. . 

Primer acte 

informatiu a càrrec 

del PSC, demà, a 

Montblanc 

El síndic de greuges recull les cartes 
familiars signades contra el pla de residus 

Montblanc.• El portaveu del 
Parth dels Socialis1es de Cala· 
lunya, Ral el Madue�o. exposarà el 
posícionament del partit davant el 
projecte de llei que es debatrà al 
Parlament pròximament. L'acte es 
larà a les deu del vespre als antics 
locals d'Acció Catòlica. Aquest 
serà el primer acte que an aquesl 
senth protsagonitzarà un part11 po
lllic a Mon1blanc, tot i que és pre
vist que la lotarnat dels part�s amb 
representaci<> al Parlament de.Ca• 
talunya en realitzin de sefJlblants 
els pròxims dies. Així ho ha ooníir• 
mal lníciatlva per Catalunya, que 
t.é previst exposar el seu punt de 
vista el pròxim dia 6 d'octuble; en
aquesta ocasió també serà el por•
taveu del grup, Joan Saura, qui es
latà càr rec de racte. Les ooordlna•
dores antl•pla de residus conti•
nuen lent les gestions oportunes
per poder contactar amb lots els 
grups i d'aquesta manera comple•
lar la  campanya informativa.

DILLUNS, 17 DE SETEMBRE 

• El Poriódlco de Catalunya

dóna a oonèixor, a través d'uña
entrevista a Andreu Mayayo, el llibre 
Ni pagosos ni industrials: ,.s/duals, 

editat pel Cenlre d'Estudis de la 
Conca l l'Institut d'Estudis Vallencs. 
El periodista assenyala la publícació 
té el regust dels llibfes de combat 
dels anys 70 i que és la aònlca l la 
doctrina de l'oposició popular al 
projecte de la Genoralhat. Andreu 
Mayayo, en el decurs de l'entrevista, 
alirma que el moviment popular ha 
obtingut tres victòries: obfigar el 
govern a reconèixer l'error; la retira• 
da dol pla, l la pèrdua d'autoritat 
mor al de Jordi Pujol. 

A. Ribas, un dels periodistes
que viatjava amb el seguici de Jordi 
Pujol durant la seva visita a Valls el 
passat mes de Juliol, es refereix al 
moviment popular com "el que va 
apedregar l'helícòpter de Jordi Pujol 
en la visita a Vans· el passat mes do 
Jufiol i, per attra banda, qualifica el 
llibre de "libro-banderfn·. 

Per la seva banda, Andreu 
Mayayo comenta la srtuació actual a 

Barcelona.• Quatre mil set
centes vuitanta signatures comu
porients a mil cinc-centes setanta• 
quatre lamllies de la Conca de Bar• 
beràitAhCampvarea,lllr,alpassat 
dimarts el síndic de greuges, Frede
ríc RahOla. de mans dels membres 
de les coordinadores anti•pla de re• 
s idus de r Ah Camp i la Conca i de la 
Plataforma d'alcaldes i regidors di
missionaris de la Conca. 

Aquest va ser el primer lliura
ment de cartes lamiliars correspo• 
nents a quinze loca!itals de la Con• 
ca: Barnerà de la Conca, les Piles l 
Biure de Gaià. Sarral, Blancalort. 
Rocalort, Solivella, Bell1all,Foràs, 
Pira, l'Espluga de Francoll I Senan 
Quant a l'Alt Camp, han estat les 
poblacions del Poni d'Ar;mentera. 
Aiguamúrcia, les Pobles l Santes 
Creus, VIia-rodona l el Pla de Sama 
Maria. 

En algunes d'aquestes localit ats 
han estat el cent per cent de les 
famllies residents les que han sig• 

la Conca, amt> la paralització de 
l'expedició de llloències o la gestió 
de serveis, i també la relerèncla a la 
poolció de CíU davant les eleccions 
municipals, en les quals os juga la 
pèrdua do lapresldència de la OlpU· 
tacíó. a més de la majoria absoluta 
que tenia fins ara en aquestes po• 
blacions. 

• Oes del Consell Executiu es
recorda novament que al pla de 
residus industrials ha estat retirat 
definitivament. 

DIMARTS, 18 DE SETEMBRE 

• Representants de les ooordi•
nadares antl-pla de residus de l'Alt 
Camp l la Conca de Barberà lliuren 
al sindic de greuges 4.780 sígnatu• 
res Individuals en contra del pla da 
residus Industrials da Catalunya, 
que corresponen a 1.574 fami!ies. 
Les signatures han estat rea,ílides 
en forma da cartes familiars l en 
algunes poblacions la resposta ha 
estat del cent per cent do familias 
residents. Aquesta ha estat la pri
mera campanya do rea,llida l es 
preveu que se'n realitzin de posta• 
riors. 

nat la carta en què s'assenyala que 
la posició de la Generalhal de Cala• 
lunya pel que fa al pla de residus 
"representa un greuge envers 18 
meva tamllla". Per altra banda, 
també es considera un greuge la 
ubicació d'un abocador i une incine
ractora en aquesta comarques "Ja 
que en cap moment se'ns ha con• 
sultat al respecte". Principalment 
han estat les poblacions amb menys 
habrtants les que han sígnal al cent 
per cent, tot l que en la resta el 
percentatge s'ha situat al voltant del 
vuttanta per cent. 

La cal1a condnua dient que 
"com a ciutadans d'una comarca 
que estimem l en la qual vivim, 
ract ltud prepotent del Govern de 
la Generalitat és un greuge cap a 
la nostra lllbertat de residència l 
al dret de guanye r-nos la vida a la 
nostra terra". 

La carta la dirlgelx el cap de 
lamllla al sindic de grauges l al llnal 
s'especifica el nom de la rosta de 

DIMECRES, 19 DE SETEMBRE 

• Les coordinadores anti•pla de
residus de l'An Camp l li! CQoc;,i, es 
reuneixen a Vimbodf i agraeiJCen als 
veYns de la localitat la seva assistèn
cia a l'acte, en el decurs del qual es 
la una valoració poshiva del primer 
lliurament de signatures al síndic do 
greuges l es ta un oomentarl de les 
darreres notrcies aparegudes a la 
premsa. 

En aquest sentit, os parla de les 
esmenes que CiU ha presentat al 
seu projecta de llei l en les quals 
clarifiquen la retirada dels acords 
del Consell Executiu. 

Per altra banda, la coordinado
ra es veu en robligació de fer algu• 
nos matisacions davant les allrma• 
clons d'Andreu Mayayo en una en• 
!revista concedida a El Periód/co.
En aquest santit, els assistents re·
butgen la qual�icacló d'anaroo--sin·
dlcalislaques'atribueix en l'article al
moviment popular l aclareixen que
es tfllelad'un moviment assemblea•
rl obert a tothom que hi vulgui part!•
clpar; a més, es mostren satisfets
d'haver sabut apanar les Inclina-

-

- J. M. GÜELL, S.A. 

-

Comunica que. a partir del dia 15 de setembre, les 
vendes al públic que venia efectuant al e/ Raval de Farigola 
es realitzaran directament a la seva fàbrica, al Polígon 
Industrial, ctra. del Pla de Sta. Maria (al costat de Maco 
Valls) a 50 m. de la discoteca Chrysalis. 

Obert totes les tardes. 

Venda: 
Cinturons fantasia 
Bosses de n1à 

Sabates 
Confecció de pell, napa, ant, nubuk. 

Poligon lnduslnal de Valls. Cira. del Pla de Sta. Mana, parc. 3 • TelS- 60 07 95 • 60 10 68 • 43800 VALLS 

Rocafort ha est.t una de leo poblaclona en què totes les 
f&mllico ban olgnat la carta contra el pla de �•Idus lndustdal• 

membres de la unitat familiar i tam• 
bé com el parentiu amb la persona 
que signa la cana. 

En un termini aproximat de quin-

cians polhk¡ues d'un tema ciutadà i 
de comarca com és el del pla de 
residus. 

Per akra banda. es deixa ben 
clar que les coordinadores no com• 
parteixen la idea que fes 
lnstal.lacions podien anar a Santa 
Coloma de Queralt. 

Finalment es paria de les activi• 
lats que es por1aran a terme durant 
la festa majo<do Forès l que clouran 
la campanya d'estiu, i de l'organhza• 
cló d'un concert dintre la campanya 
tardor•hlvem. 

• Miquel Pueyo, diputat de l'a•
grupació parlamentària Esquerra 
Republicana de Catalunya afirma, 
en relació a les Informacions que 
han aparegut aquests darrers dies 
sobre la retirada del pla de residus, 
que "el govern no ha retirat for
malment ni ha donat garanties de 
la suspensió de les ubicacions 
previstes. SI són certes les dec!• 
racions de Jordi Pujol en les 
quals afirmava que el pla el consi
derava retirat, l'Onlca manera de 
fer-ho és mitjançant el Parlament 
l no a través da les entrevistes•. El
diputat, per ahra banda, rea,rdaque
en dues ocasions el grup de CíU ha
votat al Parlament en contia de la
suspensió del pla. 

Pueyo assenyala que "mentre 
no as produeixi un acte formal l 
parlamentari d'anuuacló del prl• 
mer pla presentat, no hl ha cap 
garantia real par e les poblacions 
afectades per les ubicacions pr•• 
vistes l serà Impossible d'arribar 
a dia fogar profundament sobre ef 
tractament dels residus Indus
trials e Catalunya•. 

ERC va ser ol primer grup al 
Parlament que va presentar una 
esmena a la totalhat amb una filoso• 
lia que disaepava del projecte de 
CiU i, per tant, segons nota del 
parth, "no és posslble, en pr incipi, 
que ERC participi en el debat de 
l'articulat del text del govern•. 

• Raimon Obiols. primer secre•
tari del Panit dels Socialisie-s posa 
com a exemple de mala gestió del 
govem l a  qüestió del pla de residus 

ze dies s'espera ter un segon lliura· 
ment de canes corresponent a la 
resta de poblacions do la Conca de 
Barberà. algunes de l'Alt Camp. 

en un soguh de respostos que va 
donar als darres discursos de Jordi 
Pujol l avançant el que serà la seva 
Unia dintre el debat parlamentari 
sobre poíftica genernl. El PSC es 
mostra fa110rable a negocíar la llei de 
residus industrials si es retiren les 
ubicacions_ Raimon Obiols afirma 
que no es tracta d'elaborar noves 
lleis sinó da ler-ne una bona gestió: 
"del que es tracte és d'on posa
rem els abocadors l aquesta és 
una tasca del Consell Executiu, 
que ha d'actuar amb lntel.llgèncla 
l mà esquerra l abandonar la cul
tura del contllcte per entrar en la
gestió competent l eficaç" . En
aquest senttt, l a  referència a un
canvi &n la persona que s•encarreu•
gi del conflicte dels residus, tot l que
no va demanar la dimissió del con•
seller Molins.

• El portaveu del grup de Con•
vergència l Unió (CiU) al Parlament. 
Raimon Escudé, manifesta que 
serà dijícll arribar a un acord sobre 
la llei de residus. CiU pensa que és 
més fàcil arribar a un acord amb 
Iniciativa pnr Catalunya (IC) l al 
Partit Popular (PP). Si no s'arribés a 
un pacte amb els grups que han 
presenta! esmenes, el govern haurà 
de convertir elprojecle en una inicia• 
tiva parlamentària conjunta, la qual 
cosa podria suposar una demora en 
l'aprovació del projecte fins passa
des les eleccions municipals del 92. 

• Iniciativa per Catalunya (IC)
negocia amb la Conselleria de Poll• 
tica Territorial l Obres Públiques les 
amenes al projecte de llei de residus 
Industrials. En casque no s'arribés a 
cap acord, IC ret�aria les esmenes 
pardals l presentaria una esmena 
global. Per altra banda. el Partit 
Popular, es mostra favorable a la 
Iniciativa parlamentària conjunta. 

EL PATI 
Setmanari d'lnformacl6 
de l'Alt Camp l Ja Conca 


