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La polèmica del Pla de Residus Industrials 

La Coordinadora Anti-Pla de Residus dóna els 

resultats de l'enquesta elaborada a Montblanc 
FOlO: PERE TOOA 

Montblanc.• Donar a còneixer que sigui un negoci segur; la 
�lesdadesd'unaeoquesta efectuada seguretat del transport; el foment , ,-" 

-�� � 
a Montblanc durant els dies de la de la produccló de resldus a l'en• •· -�
Fira de Sant Maties; fer una valora• tom dels abocadors l la Incinera- � c,óde les li Jornades sobre Residus dora; els suborns econòmics als 
Industrials al Pla de Santa Maria; a¡untaments alectats, els quals, 
expressar ropinió de la Plataforma si es  tractés d'Indústries netes, 
d'alcaldes l regidors dimissionaris no necessitarien compensa• 
de la Conca, l ler una anàlisi dels clons". 
cinc mesos de mobilitzacions i ac- Per alt<a banda, es van donar a 
cions d'oposició al pla de residus conèixer els resuhats de l'enquesta 
industrials van ser els objectius de la efectuada durant els dies de la Fira 
roda de premsa que es va celebrar de Sant Maties a Montblanc per 
el passat dimecres a l'Hostal Ducal saber, exclusivament, segons ... 
de Montblanc amb representació de Combalia, que ha analitzat els 
les coerdinadores de r All Camp i la resultats, "com estava el termó-
Conca de Barberà l de la Plataforma metre popular a Montblanc", De 
d'alcaldes i regidors dimissionaris. les 907 enquestes que s'han con• 

En el decurs de la roda de prem• testat, p;,rtanyíen a persones de la 
,sa, Josep Ramon López va avançar Conca de Barberà, les úniques que 
algunes de les conclusions que es han estat estudiades a causa de la 
poden desprendre de les Jornades finalitat del treball abans esmenta• 
Tècniques l va assenyalar, com a da. Aquesta quantitat, segons es va ---
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mostra de suport a aquest rebuig, exposar, "pot mostrar l'estat d'o• 
que "totes les forces polftlques plnló de la comarca" i, en aquest La presentació deia reaultats de l'enqueata va tenir lloc a l'Hoatal Ducal de Montblanc  
del Parlament de  Catalunya ente- sentit, es va comentar que havia 
nen que aquest pla no és corree- actuat, en certa forma, com una 
te". Josep Ramon López va afirmar mena de referèndum. 
que els tècnics i testimonis que L'enquesta la formaven dotze 
s'han desplaçat des d'Alemanya a preguntes que es poden agrupar en 
les nostres comarques per partici• q0es1lons referents al pla de residus 
par en les Jornades han deixat ben l a les ubicacions, a l'actitud dels
clar que la zona que "Molins, Ma· ajuntaments davant la dimissió o no 
leu l Pujol presentaven com a dimissió, a l'ac1uació del govern de 
modèlica no ho és, l ells pensen la Generalitat, del conseller de 
que aquest tipus d'lnstal.laclons Governació, de la coerdinadora i del 
s'haurien d'ellmlnar... president del Consell Comarcal da 

Quant a les conclusions, cal la Conca de Barberà l també l'acti• 
destacar el punt en què s'especifica tud de la gent davant les mobilitza· 
que "la causa principat dels resi- cions, la seva participació i sobre el 
dus rau en la generació l no en la let de si se senlen su1icinetment 
gestió". Altres conclusions informats. Cal destacar que en 
assenyalen que "d'acord amb la general es consideren incorrectes 
tecnologia alemanya l europea a les actuacions del conseller de 
Forès l Rubió és Impossible po• Governació i de moh o bastant posí• 
der aplicar la seva tecnologia; tiva l'actuació de les coerdinadores. 
que no es respecta la Carta Euro- Per altra banda, s'ha demostrat la 
pea", i que, essencialment. "s'ob• participació de la gent en les mobllit-
serven conseqüències com els zaeions, que dobla l'assistència a 
Interessos econòmics, que fan les reunions; aquest fet demostra el 

La nit de Sant Joan 
les coordinadores 

encendran una gran 
foguera a Forès 
Forès.• la Coordinadora 

anti-pla de residus de l'Alt Camp i 
la Conca i la Plataforma d'alcaldes 
l regidors dimissiona,is han orga
nhzat una foguera per a la nit de
Sant Joan a Forès. Alguns mem•
bresde diverseseeordinadoreses
ttaslladaran al Canigó per recollir
la flama que servirà per eooendre
ei toc purificador a la zona on el
Consell Executiu de la Generalitat
tenia previst instal.lar un abocador
de residus industrials.

L'acte comptarà amb la pre
sència de p;,rsonalijats del món 
cuftural vinculades a la comarca t. 
en concret, amb l'esaiptor José 
L uis Goyt1selo, que llegirà un poo· 

ma escrrt per a l'ocasió. 
la foguera sorvttà perquè les 

poblacions que ho desitgin es tras
Uadin a Forès per encendre les tor• 

poder de convocatòria de lescoerdi· 
nadores, especialment les pobla• 
cions petites. on es disposa desíste
ma de pregó per altaveus que arriba 
a Iola la població. També cal fer 
referència a l'actitud del més del 
90¾ dels enquestats, que són parti• 
daris de continuar les mobilitzacions 
fins a la retirada de l'abocador. 
També cal remarcar que en la pri• 
mera pregunta, ded'icada a la ne• 
cessitat o oo d'un pla de residus 
industrials, s'ha mostrat favorable 
més d'un 50 ¾, tot i que la respota 
negativa se situa al voltant del 40%. 

Quant al representant de la 
Plataforma d'alcaldes dimissiona
ris, Toni Sànchez, aquest va valorar 
positivament r assistència dol porta· 
veu oe Convergència i Unió al Parla
ment de Catalunya a la reunió que 
va tenir lloe el passat dissabte 16 de 
funy ja que, amb aquest fet, "es 
demostra per segona vegada que 
han hagut de reconèixer la repre-

xes que dona,an Inici als s focs 
tradicionals del solstici do cada 
poble. 

sentatlvltal de la Plataforma". la 
primera vegada que es va produir 
aquesta situació va ser amb motiu 
de la reunió amb el conseller Molins 
al despatx del síndic de greuges. 
Toni Sànchez va exposar que ac• 
tualment es troben amb un conflicte 
davant la situació d'alguns ajunta· 
meni'\, que va qualaicar de "preocu
pant", l esperen que el conseller de 
Governació, Josep Gomis, es posi
doni en aques1 cas. 

El reprosentanl de la Platalor• 
ma va apuntar que "allò que va ser 
en un principi una lluita contra un 
greuge a 1a comarca, s'ha con ver• 
til en alguna cosa més l el pals 
agrairà, dintre d'uns anys, aques• 
tes mobilitzacions populars•. 

Lluís Español, membre de la 
Coordinadora, va avançar efs actes 
que es portaran a terme els pròxims 
meses i que consistiran, bàsica• 
ment, en actes informatius l, en 
casos puntuals, es portaran a terme 

altres tipus de mobílitzacions. Per 
altra banda, va apuntar que dispo• 
sen de proves que demostren que 
mai no ha existit un informe tècnic 
per decidir les ubicacions i que s'ha 
tractat "d'una decisió pollllca que 
serà negativa per a l'economia 
agrlcola de la comarca" i va finalit
zar dient que s'ha tractat "d'una 
solució momentània per a les in• 
dústries" l no d'un pla electiu d'ali• 
minacióde residus. RamonOliveras 
va tancar l'acte afirmant que els 
veïns de la Conca, "després de 
cinc meses, tenim la morat molt 
alta" i que "s'està enganyant l'o• 
plnló pública dient que es ttacta 
d'un moviment radical". 

Tant Coordinadora com Plata• 
forma van valorar de manera positi
va les darreres actuacions i es van 
mantenir en la línia de continuar 
amb les mooilnzacions l, en concret, 
amb els actes informatius. 
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MES DE JULIOL CURSET INTENSIU 
de totes les activitats del

GIMNÀS MARCIAL 
D'aquesta manera, vostè podrà provar 

qualsevol activitat sense pagar 
matrícula ni comprar-se roba, 
i només per una petita quota 

ANIMI'S, no perdí aquesta oportunitat 

Horari de 6 tor<:1O o 10 nit. de dílluns o divendres


