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tCa pottmica dia a dia 

DIJOUS, 15 DE FEBRER 

• Reunió a Molins de Rei de les
dtterents coordinadores d'aneu de 
Catalunya contràries al Pla de Resi• 
dus Industrials. En el decurs de la 
reunió, a la qual hi assistiren unes40 
persones, s'acordà que el Museu 
Andu de Montblanc canalitzi tota la 
informació l documentació sobre el 
tema dels residus industrials. 

DISSABTE, 17 DE FEBRER 

• Jordi Pujol, president de la
Generalitat, qualifíca de "lnsollda• 
ris l crispats" els comportaments 
de moltes de les persones que s'o
posen al Pla de Residus de les loca
litats que han d'acollir abocadors 
industrials o plantes de traciaments 
fisico-quimics. El president de la Ge• 
neralitat va fer aquestes declara
cions a Terrassa. on s'havia traslla• 
dat per inaugurar un es instal.lacions 
esportives a Can Jofresa. Uns 200 
veïns de Castellbisbal es concentra• 
ren al davant de les instal.lacionsde
Can Jofresa. 

• Els representants de totes los
forces de l'oposició al Parlament 
(PP, COS. ERC, Nova Esquerra 
Catalana, PSC, IC, l PCC) acorda
ren presentar una proposició no de 
llei davant el Parlament contrària al 
Pla de Residus. La proposta. realh
zada per diputat Josep Curt o (PP) en 
el decurs d'un acte informatiu cele• 
brat al pavelló del Casal de Mont• 
blanc, fou acceptada per tots els re• 
presentants dels partits presents. 
Tan sols no van assistir a l'acte els 
representants de CiU. 

DILLUNS, 111 DE FEBRER 

• Reunió de la Coordinadora
Anti-Abocador i de ta Platatorma 
d'Ex-Alcaldes i Regidors al Museu 
Arxiu de Montblanc; s'acorda invhar 
a participar en una reuní6 alguns 
representants de la Federació de 
Municipis l de l'Associació Catalana 
de Municipis per tractar el tema del 
Pla de Residus. 

DIMARTS, 20 DE FEBRER 

• Elspresidentsde les Coopera
tives de Sarral, Pira, Solivella, l'Es• 
pluga del Francolí, Santa Coloma de 
Queralt l Rocafort as reuniren amb 

el conseller d'Agricultura de la 
Generalitat, Joan Vallvé, per tal de 
tractar el possible lmpacie negatiu 
a causa de la instal.lació de l'aboca
dor a Forès. El conseller d'Agricul• 
tur a va parlar per telèfon amb direc
tius de les empreses Freixenet l 
Codorniu, els quals expressaren la 
seva confiança eo el sentit qua no 
afectaria el raïm de la comarca. El 
conseller traslladàtesopinionsdels 
direciius de les empreses xampan
yeres als presidents de les coope
ratives. 

DIMECRES, 21 DE FEBRER 

• El grup socialista de la Oipu•
tacióde Tarragonaanunciaa Mon l •  
blanc, a la  seu del Museu Arxiu, la 
presentació d'una moclóal ple de la 
Diputació da Tarragona en la qual 
demanen al Consell Executiu de la 
Generalijat la retirada del Pla de 
Residus Industrials. aixi com que la 
Diputació amplii els terminis per a 
la concessió de subvencions i altres 
aportacions econòmiques de l'or• 
ganisme comarcaJ afí que la situa• 
ció de buit de poder creada als mu
nicipis de la Conca no perjudiqui els 
interessos de les poblacions de la 
comarca. Josep M. Liasa!, portaveu 
del grup socialista a la Diputació, 
expressa el seu suport als alcaldes 
i regidors i critica l'actitud de la Ge· 
neralhat tot indicant que "s'ha fet 
un menyspreu des de la Conse
lleria en no Informar l no negociar 
l Imposar aquesta decisió unira•
teralment".

DIJOUS, 22 DE FEBRER 

• Més de duos mil persones es
manifesten al davant del Patlament 
durant tot el dia en senyal de proles• 
ta per l'aprovació del Pla da Resi• 
dus. El ple del Parlament tracia 
dues interpel.lacions, dels grup 
socialista l d'IC, sobre eJ Pla de 
Residus Industrials. Els diputats da 
l'oposició demanen la retirada del 
Pla, mentre el consellar Molins in
tervé indicant que "fins al moment 
ni una sola veu s'ha aixecat 
contra les condicions tècniques 
de cap dels abocadors; no s'ha 
presentat cap argumentació tèc• 
nlca", aixl com reitera el seu con• 
venciment que "els Indrets esco• 
llits són els més adients ". 

EL PATI Valls, 23 de febrer de 1990 

l " Ea polèmica del Pla de .Residus Industrial' � .l

Un estudi analitza l'impacte de 

la incineradora a l'Alt Camp 
Valls.• El projecia de construc-

ció d'una planta de residus Indus
trials és potencialment contami
nant. Aquesta és una de les alirma• 
cions que es desprenen de l'estudi 
preliminar que Diego López Bonilla 
i Josep Oliveras Samitier, del De• 
partament de Geografia de la Uni• 
versitat de Barcelona a Tarragona, 
han elaborat per a Provalls, segons 
un encàrrec realitzat per l'Ajunta• 
ment de Valls. 

Un dels apanats mês impor
tants de l'estudi realhzat per a Pro
vallsdostaca el fet dels afectes deia 
planta incineradora sobre la pobla
ció de la comarca. En aquest sentit 
s'índica que, independentment de 
la naturalesa dels efectes quimico• 
Hsics produïts, la incineradora po
dria afectar d'una manera més o 
menys indirecta tots els muncipis 
situats a un radi d'uns 1 o quilòme
tres a partir del punt d'emissió. 

Referent a aquest tema, a l'es
tudi es té en compte la pantalla 
geogràfica que suposa la serra de 
Miramar pels vents de direcció 
nord-oest. Segons això, "els fums 
es podrien dispersar en una àrea 
en forma de semicercle que afec
taria els municipis l població 
d'Aiguamúrcia, Alló, Bràfim, 
Cabra, Figuerola , el Pla , el Pont 
d'Armentera, Puigpelat, Valls l 
VIia-rodona". Això representa una 
població, segons dades de 1988, 
d'un total de 25. 767 persones. 

L"informe del Departament de 
Geografia de la Facul1at tarragon¡. 
na indica també: "cal estudiar 
acuradament els efectes derivats 
de la Implantació de la planta 
lnclnaradora sobre les Inver
sions, las quals es podrien veure 
afectades pels possibles proble• 
mes l perills derivats, encara que 
aquests fossin més mentals que 
reals". En aquest sentit, Diego 
López i Josep Oliveras consideren 
que la paralització de la inversió 
industrial podria suposar l'estanca• 
ment econòmic de la comarca i una 
regressió sòcio-demogràfica, amb 
notables pèrdues econòmiques i 
socials l l'aturada d'una dinàmica 
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Segons l'estudi, la incincradora ê& potencialment. 
contaminant 

de redreçament que ha estat imper• 
tant en els últims anys. 

L'estudi indica que els residus 
industrials que s'acostumen a trac
tar en aquests tipus d'instal.lacions 
arreu del món són de diversa proce• 
dància, composició i grau de toxici• 
tat. Els productes més importants 
d'entre els qua probablement s'eli
minarien al Pla serien ets líquids 
orgànics inflamables, aigües conta• 
minades, corrosius i reactius, dis
solvents halogenats l no haloge• 
nats, cianurs, llots qulmics i de refi
neria, residus farmacèutics, pintu
res i dissolvents i material polimèric 
en general. Aquests tipus da pro
ductes, que per a Ja majoria do la 
gent en general poden cesultar 
desconeguts. provindrien d'indüs• 
tria química bàsica, farmacèutica, 
química fina i siderúrgia, entre d'al· 
tres, i en estats sòlid, sami-sòlid o 
liquid. 

L'estudi Indica que existeixen 
quatre tipus d'incineració, cadas• 
cun d'ells adreçat al tractament de 
tipus concrets de residus. Tenint en 
compte això s'assenyala que "en 
realttat les lnstal.lacions d'a• 
quest tipus que s'han de far a 
Catalunya són quatre, correspo• 
nents a cadascun dels sistemes 
existents. SI es construeix una 
única planta d'Incineració això 
Implica qua haurà da concentrar 

tots ets sistemes de tractament 
tèrmic previstos, amb las passi• 
bles ampliacions qua contempla 
al Pla de Residus .". 

Un deis punts més importants 
d'aquest estudi preliminar Indica 
que si el disseny i el funcionament 
da la planta són correctes, les emis• 
sions de subproductes derivats de 
la combustió són molt petrtes i els 
efectes sobre el medi ambient molt 
reduïts. "Però en situacions de 
deficiències en el funcionament, 
par exemple en el procés de 
combustió, poden passar a l'al• 
mosfera quantitats variables de 
compostos de sofre, que són 
origon do la plufa èclda en deter
minades condicions atmosfèri
ques, o bé de compostos d'halò• 
gens o de lósfor, que tenen graus 
da corrosivltat en elguns casos 
força elevats. S'ha d'afegir que 
en al cas de combustions In com• 
pletes s'originen productes peri
llosos, com benzè l toluè". 

Finalment l'estudi realñzat per 
a Provalls indica que "és tècnica• 
ment Impossible que las plantes 
d'aquest tipus no a Iterin gens el 
medi". Aixl mateix afegeix que "és 
recomanable la ubicació da les 
plantes incineradores de residus 
Industrials allà on s'lnstal.lln les 
de tractament flslco-qufmlc. ". 

Tots els partits polítics assistents a l'acte informatiu de 

Montblanc van manifestar la seva oposició al Pla de Residus 
Montblanc.• El passat dissabte 

dia 17 representants de tots els 
grups polltics llevat de CiU i del COS 
van ser present.s a Montblanc en un 
acte informatiu que sobre el Pla de 
Residus Industrials havia estat con• 
vocal per la Coordinadora Anti-Pla 
de Residus de la Conca de Barberà 
i la Plataforma d'alcaldes l regidors 
dimissionaris. A l'acte van assistir-hi 
Joan Maria Abelló pel PSC, Víctor 
Gimeno per IC, Josep Curta pel 
Partit Popular, Josep Lluís Carod• 
Rovira per ERC, Joan Maria Saban
za per Nova Esquerra Catalana i 
Celestí Sànchez pel PCC. La coali· 
ció CiU va excusar la seva presència 
a través d'una carta de Joan Maria 
Pujals i Salvador Sedó i el mateix va 
fer el COS. l'acte, que tingué lloc al 
pavelló del Casal davant d'unes 
dues mil persones, el va moderar 
Andreu Mayayo, com a represen· 
tant de la Coordinadora, i Antoni 
Sànchez, com a representant da la 
Plataforma. Entre el públic assistent 
hi havia la major part dels alcaldes i 
regidors dimissionaris de la Conca i 
molts alcaldes de l'Alt Camp com el 
de Valls l el del Pla de Sta. Maria. 

En conjunt, els representants 
de tots els partñs polltics presents (a 

més del COS, que ho va fer a través 
d'una carta) manifestaren la seva 
oposició al Pla argumentant defec. 
tes de forma i de fons. Aixl mateix, 
tots van estar d'acord amb la pro• 
posta que presentà Josep Curtó de 
consensuar una proposició no de llei 
davant del Parlament Català centrà• 
ria al Pla de Residus. 

Pel que fa a les principals mani
lestacions deis representants dels 
panís polit ics assistents, Joan Maria 
Abelló (PSC) denuncià la prepotèn
cia que demostra la Generalitat en 
tractar temes com el del Pla de 
Residus Industrials i remarcà que el 
govern català hauria de portar a 
terme una polltica inversora qua 
contribuís a reequílibrar econòmica• 
ment les comarques catalanes 
aproximant les econòmicament més 
febles a les més riques. 

Víctor Gimeno, representant 
d'IC, incidl en la poca aciivhat que 
fins al moment ha portat a lerme la 
Generalitat per controlar els més de 
600 abocadors incotrolats que es 
calcula que existeixen al Principat 
actualment, quan ja fa més de deu 
anys que té las competències exclu• 
sives sobre el tema. Defensà la 
necessitat de crear abocadors con-

trolats i que la Generafüat portés a 
terme una política en la qual los més 
important la salut que no pas els 
beneficis econòmics. 

El representant del PP, Josep 
Curto. fou un dels més aplaudits da 
la nrt: Curto va centrar bona part de 
la seva intervenció en criticar dura
ment l'absència dels representants 
de CiU. Aixi mateix, lamentà el tet 
que els alcaldes de la  Conca ha
guessin presentat la dimissió però 
argumentà que es manttestava soli• 
dati amb aquests perquè comprenia 
la seva posició davant de l'actuació 
duta a terme des de la Generalitat. 

Un ahre dels moments Intensos 
de la nft es produí quan Josep Lluls 
Carod-Rovira, representant d'ERC, 
digué que "Catalunya no és només 
Barcelona. Catalunya som tots·. 
Carod-Rovira crhicà el Pla de Resi
dus des del punt de vista que aquest 
ha de tenir com a punt de mira no els 
abocadors sinó les empreses que 
generen resídus l el reciclatge que 
aquestes haurien de fer. Al mateix 
temps, com la resta da represen• 
tants, reclamà més solidarttat terri• 
toríal. 

Joan Manuel Sabanza. de Nova 
Esquerra Catalana, demanà que es 

L'acte Informatiu fou seguit amb gran interès 

les un nou Pla da Residus que prlo· Per últim, Celestí Sànchez, del 
ritzés el tractament d'aquests al PCC, criticà el fet que els diners 
mateix indret on es produeixen i públics serveixin per eliminar uns 
argumentà raons "sosprtoses" en el residus generats per l'empresa pri-
let d'escollir una comarca com la vada i que s'esculli una comarca no 
Conca per ubicar-hi un abocador productora de residus d'aquesta 
d'aquestes caracterlstiques. mena per instal.lar-hi un abocador. 


