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La polèmica del Pla de Residus Industrials 

Desacord dels partits de 

l'oposició amb el projecte de llei 
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Els representanls de 1OIs els 
partís polítics de l'oposició parla• 
men1ària van manifestar. et passat 
dissab!o davant les 800 persones 
que omplien el cinema del Casal 
Montblanquí, el desacord dels seus 
grups amb el pro¡ecte de llei que el 
govern de la Generalitat ha presen· 
lat al Parlament de Catalunya sobre 
la gesl!ó dels residus Industrials. 

Abans de l'assemblea es va 
celebrar una reunió a porta tancada 
en què hi eren presents els repre• 
sentants dels grups polítics i mem
bres de la Plataforma d'alcaldes i 
regidors dimissionaris ide la Coordi
nadora antl-pla de residus. A la 
reunió hi va assislir Ramon Escudé, 
com a portaveu de CiU, que va 
marxar un cop va finalitzar aquesta 
reunió sense assistí, a rassemblea 
popular. Jaume Espeh. portaveu de 
la Coordinadora, en començar r as
semblea, va manifestar sobre la 
reunió que havien m'àntingut mo• 
ments abans que "la llulla ha de 
seguir endavant perquè no està 
gens clar que reconeguin tot el 
que estem fent l no està gens clar 
que la Generalitat tingui Interès 
de retirar el pla". 

Joan Sabanza, d'Esquerra Ca
talana va assenyalar que el projecle 
de llei que s'ha presentat no resol el 
tema "perquè contlr.ua existint el 
pla de residus, que és el que en 
definitiva marca les ubicacions". 

Josep Lluís Carod era el repe• 
resen1anI d'Esquerra Repulicana 
de Catalunya. La primera part de la 
seva in10rvenci6 se centrà en el 
model de creixement del territori i en 
la incidènica que per la Conca tenia 
aquest model de creixemen� "El 
problema no són els abocadors 
sinó unes llel, un marc legal, un 
govern que permet unes In
dústries que generen residus l 
que els generen de forma salvat• 
ge l totalment Incontrolada". 
Carod Rovira qüestiona la veritable 
retirada del pla de residus ja que "si 
es par1eix de zero, ¿perquè se 
segueix parlant de municipis afec
tats? l insis!I en el punt que el seu 
grup no donaria cap pas !ins que fos 
retirat aquest pla. Sobre la seva 
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L'acte va tenir lloc e.n el cin.cma del Ca.sal Mo·otblanqul 

posició al parlament. digué que no 
entrarien a discutir-la ni a votar-la. 

Josep Curto. representat del 
Partit Popular, fou el més crllic con
tra el govern de la Generalitat idiguê 
que aquest "era el projecte de llet 
més dolent, més vulgar l més 
ordinari que mal s'ha presenta! 
en Iota la història del Parlament 
de Catalunya". Curto criticà el pre
sident del Consell Comarcal de la 
Conca, Anton Uort, pel que la al 
tema de les declaracions efectua
des per aquest sobre l'acceptació 
de possibles compensacions dient 
que "este "'Uo" no és més .. tonto"
perquè no s'entrena. Les seves 
manifestacions són per fer esta 
classe de pensaments•. Curto 
digué que el seu grup presentaria 
tambê una esmena a la totalitat, que 
demanarien que es retirés ol projec• 
te de llei, el pla de residus induslrials 
l que s'havia de tornar a començar
de zero. El següent en intervenirlou
VíctorGimeno, d'Iniciativa per Cata
lunya. Gimeno digué que del 1983 al
1990 el govern de la Generalnat no
havia Iol res pel que la al tema de la 
gestió dels residus, digué que el pla
era poc viable i que el projecte de llei
apareix a causa del rebuig que ha
provocat el pla de residus. Acusà el
govern de la Generalitat de desco· 
nèlxer tant la comarca com e1 tema;

••qualsevol dels que esteu asse• 
guis aqul sabeu més dels residus
Industrials que el portal/eu del
mateix grup parlamentari de
CiU".

El darrer en intervenir va ser 
Joan Maria Abelló, en representació 
del Partit dels Socialistes de Cala• 
lunya. Aquest criticà, en primer lloc. 
que les inversions de la Generalita1 
destinades a la Conca previstes per 
a enguany eren inferiors a les pre
vistes en <Xlnceple de la instal.laci6 
de l'abocado: (500 milions). Abelló 
criticà la posició que han adoptat els 
mitjans de comunicació deponents 
de la Genera0tat i tambê l'actuaoió 
de la junta de residus, encarregada 
de l'elabo<ació del Pla, sobre la qual 
digué que després de molts anys de 
no fer res ara s'ha posat a ler anun
cis. Quant a la llei, digué que "no 
resol el problema dels residus 
qua té plantejat Catalunya l més 
existint una llei de residus de 
l'any 1983 aprovada per unanimi
tat". La darrera intervenció, que 
clogué l'acte, va ser la de Joan Fa
ml, ex-alcalade de Rocafort de 
Queralt, el qual, en nom de la Plata• 
forma, agraf la prooència dels repre
sentants dels grups polilics i va ma
nffesw que ta Generalitat no acon· 
seguirà posar l'a'bocador i que la 
gent de la Conca no es rendirà. 

DISSABTE, 16 DE JUNY 

• Se celebra una reunió amb
els ponaveus parlamentaris dels 
diversos grups polltics. Plalalor• 
ma i Coordinadora valoren positi• 
vament la p,esència de Ramon 
Escudê, portaveu de Convergèn• 
cia i Unió al Parlament de Catalun• 
ya, i la Interpreten com un reconei
xement a la represen1atlvi1al que 
la Platalorma d'alcaldes i regidors 
dimissionaris té a la Conca de 
Barberà. Els grups parlamentaris, 
tret del representant convergenI, 
que va assistir com a portaveu i 
sense tonir un coneixement ex
haustiu sobre el pla, es van mos• 
irar en <Xlntra del proiecte presen
tat pel Consell Executiu de la 
Generalitat. 

DIUMENGE, 17 DE JUNY 

• Les Coordinadores antiabo•
cadors de Catalunya proposen en 
el decurs de les jornades celebra
des aquest cap de setmana passat 
a Blanes que han de ser les matei
xes empreses que generin residus 
tòxics les que s'encarregin d'elimi
nar-los. 

Segons manttestaJosep Mar• 
tl, metge toxicòleg. a l'agència 
E FE, les indústries haurien d'agru
par-se per sectors i reciclar els 
residus ja que "la barreja de resi
dus pot provocar problemes 
molt seriosos". 

• Entre t .000 i t .500 persones
es manffesten la tarda de diumen
ge en un acte convocat per les Co• 
ordinadores anti•pla de residus de 
l"Ah Camp oia Conca per protestar, 
una vegada més, contra el pla de 
residus industrials de la Generali• 
tal. Els manffestants tallen al tràn• 
si! la carretera nacional 240. la 
comarcal 240. la via del tren i l'au• 
topisla A-2 al seu pas pe1 Mont• 
blanc. 

DILLUNS, 18 DE JUNY 

• El Consell Nacional d'Es
querra Catalana (EC) va acordar 
panicipar on ol debaI del projecte 
de llei de residus industrials l no 
descarta la possibilitat de p,esen
Iar una proposta alternativa. 

EC va decidir, quan CiU va 
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anuncmr la p1esentac1ó en et Par• 
lament del projecta de llei de resi• 
dus. participar en el ple de la 
cambra autonòmica però no on la 
discusi6 en comissió del projecte 
de llei. 

El canvi d'actitud d'aquesta 
lormaci6 es deu a la consideració 
que "els temes de residus són 
massa Importants per deixar
los en mans de la dreta". 

DIMECRES, 20 DE JUNY 

• Platalo,ma l coo:dinadores
de l'All Camp i la Conca convo
quen una roda de premsa en què 
donon a conèixer els resullats de 
l'enquesta realitzada durant la 
Fira de Sani Maties a Montblanc i 
a partir de l'anàlisi de la qual 
s'observa que els ve'íns de la 
comarca es mostren favorables a 
que continuïn les mobilitzadons. 
Els membres de la taula <Xlnside
ren l'enquesta representativa de 
la manera de sentir de la comarca 
l la consideren una mena de rele•
rèndum.

En el mateix acte es van 
avançar les conclusions que es 
desprenen de les II Jornades 
sobre Residus Industrials al Pla 
de Santa Maria. També es van 
donar a conèixer les pròximes 
mobií�zacions l la voluntat que 
continuïn, tot i que es va comentar 
qua es faran més actes informa
tius, sense descartar en cap 
moment les mobilitzacions pun• 
tuals. 

Toni Sànchez, membre de la 
Plataforma, va comentar la Mua• 
ciò dels consistoris dqsprés de 
cinc mesos de la d1m1ss16 d'alcal• 
des i regldors. snuació que esoe• 
ren que es resolgui amb ta respos• 
1a a la interpel.laci6 parlamentàlia 
que es plantejarà a Josep Gomis 
al Parlament de Catalunya el 
pròxim dia 28 de juny i a partir de 
la qual es preveu la formació de 
juntes gestores. 

• Reunió seImanal de les co
ordinadores de l'Alt Camp l la 
Conca de Barberà a Forès. Es va

tractar. entre altres temes, la 
qüestió de l'organització de la 
foguera de la nii de Sant Joan i dei 
manifest que es llegirà també a 
Forès 


