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6 CRONICA Valls, 23 de març de 1990 

. La polèm�c� del Pla de Residus Industrials; 

Més de 2.000 persones van assistir a l'acte 

informatiu del Pavelló Joana Ballart 
Valls.• Amb l'assistència d'u• 

nes 2.000 persones. racte informa• 
Iiu sobre el pla de residus que va 
Ienir lloc divendres passat al pavelló 
Joana Sallart de Valls fou un dels 
més serens i poc reivindicatius dels 
que s'ha.n realitzat a l'entorn del 
polèmic pla ja que es basava sobre• 
Iol en un seguit d'intervencions dels 
membres de la laula central, els 
quals exposaren la  situació actual 
del lema des d'un punt de visla 
ecològic i polílic. 

Els organitzadors de l'acle. la 
Coordinadora del Pla de Santa 
Maria, l'AjunIamenI de Valls i l'lnsli· 
tut d'Estudis Vallencs, van convocar 
Núria Ferré, qufmica del Centre 
Ecològic de Projec1es AtternaIius 
(GEPA); Joan Pellicar, enginyer 
tècnic i membre de Greenpeace; 
Joan Ferré. ex-alcalde de Rocafon 
de Oueratt i representant de la Pla• 
taforma d'ex-alcaldes de la Conca 
de Barberà; Antoni Sànche.z, ex• 
regidor de l'Espluga de Francolí i ex• 
dipulat µ<ovincial, i Alfred Pérez de 
Tudela, representant delgrupsocia• 
lista al Consell Comarcal de l'An 
Camp. Oedínaren panicipar en l'ac• 
te Paül Gonzàlez, diputat. l Carles 
Vidal, diputat provincial. 

la intervenció més aplaudida 
fou la de Maties Sanahuja, alcalde 
dimissionari de Monlblanc, el qual 
va parla, al final de l'acte i va 
assenyalar: "el pròxim dia 22 d'a• 
bri!, si els rep,esentants de la 
Generalttat es presenten e Mont
b lanc acompanyant el seguici del 
prlncep Felip, no els deixarem 
entrar el poble ... Al final de l'acte
Iambé parlà Josep Maria Llorac, 
alcalde de Forès, el qual va alirmar 
que '"si no retiren el pla de residus 

Presentada una 

denúncia contra la 

guàrdia civil per 

lesions durant. una 
càrrega 

Vlfa-<odona.• Rafel Rose$ Gómez 
vol do Barcelona. va presentar, ol pas• 
&al <iumonge dia 17, una donllncia 
contra los foroos anliavalois do la gubr• 
dia civil a causa dots danys flsíca quo i 
van oassiona, 8" ""ª alm,ga que van 
realilz,ir c:ontra ols manHestants quo 
aq,ell ma1elxda havlon llllatla Q!JTG18• 
ra C-246 pe, p,otestor pel pla do rosló,s 
lnduslrials de la Generalital do Catalu• 
nya .. Segons Roses, "fo hl ert com • 
,lml)M' •lf)ec-tador mentre f.C■ una 
calçolact. 1 ft çàrr� ern •• produir 
ferldea •lt genoll• l contutlont".EI 
denunoant pens.a deroona, una onlJ'o• 
vísta amb ol g011emacfor elvíl de 
Tarragona "per lai de demtntr la dl• 
missió del r0tponsable de la ürrO\)t 
pollclaf. TtmbênperoquaelJutJel dt 
VtU• ern aidi • declaro, per donar• 
conèixer eb lets eHClot. No vu.n de-
monot d41nyt l per!udlclt, pero tl l a  
dlmluló del ruponubfe".Rosos 
també pensa demal\Or una entrevista 
a.mb el pro.ident de ta GénonútaL

això pot acabar mott malament". 

Focus contaminant 

Núria Ferré, química. que va fer 
una exhausliva explicació sobre els 
procediments técnícs que tenen lloc 
en una incinaradora i sobretot el 
procés que segueixen els residus 
induslrials fins que arriben a un 
abocador, assenyalà els principals 
problemes derivaIs del tunciona• 
meni d'una inciner adora i un aboca• 
dor. Segons Núria Ferré, "en el pla 
de residus no s'ha tingut en 
compte el fet que a molts països 
d'Europa on hl havia lnclnerado• 
res, aquestes s'estan tancant per 
la contaminació que produei
xen". i afegí que "un dels punts 
més greus és que no es compta 
amb els equips tècnics, d'lnlras
tructura l de seguiment suficients 
per mesurar l'Impacte ambienta! 
derivat de la lnstal.lacló de la 8 
lncineradora l l'abocador al Pla l a '" 
Forès". ffi 
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Joan Pellicar. enginyer Iècnic. 6que parlà de lot el procés que ha ¡¡; 
seguit el pla de residus, plantejà L---------------------------------------'

El pavcll6 Joana Ballut s'ompli en l'acte lníonnallu aobrc el PI.a de Residus Jnduatriala que l'actual situació dels residus 
industrials no pol continuar i propo· 
sà rom a alternatives "el reciclatge 
de residus en les mateixes In• 
dúslrles, les tecnologies alterna
tives l també pensar en fer canvis 
en els actuals processos produc• 
llus·. 

El vessant poUtlc 

Attred Pérez cie Tudela, quo 
panicipà en l'acle com a rep,esen• 
tant del grup socla.lista al Consell 
Comarcal do r Alt Camp. va dir que 

•nosaltres ens plantegem la ne•
cessltat urgent d'un pla da resi• 
dus, però diem no a aquest pla 
perquè no dóna resposta a les 
necessitats del pals". Pérez de 
Tudela alegi que "no volem el pla 
perquè ha estel una moslra de 
menyspreu cap als ajuntaments 
afectats l cap als ciutadans·. 

Un altre dels represemants po• 
lhics a racte fou !'ex-alcalde de 
Rocafon de Queralt, Joan Ferré, el 
qual, després dt> ler una mena de 

cronologia dels fets que han tingui 
lloc a la Conca da Barberà, digué 
que .. els alcaldes dlmlssíoanrls 
de la Conca vam deixar els nos
tres càrrecs perquè vam entendre 
que la �eneralliai havla prescln
dll de nosaltres l qua, com a ml
nlm, teníem dret al pa tale/g". Fe
ml alogi que ·si lot !ornés a pas• 
sar. jo tomaria a dimitir". 

Taocanl la intervenclódels poll · 
tics, parlà AnIonl Sànchez. ex-regi
dor de rEspluga l ex-dlpu1at provin-

Més de mil persones tornen a 

tallar les carreteres a Montblanc 
Montblanc.• Més de mil per• 

sones de tota la comarca van tor
nar a manifestar-se el passa! cap 
de se1ma.na a Montblanc oontra el 
pla de residus industrials de Cala• 
lunya elaborat pet govem de la 
Generalitat. tallanl el trànsit a la 
carretera Nacional 240. a la 340 l 
a l'autopisla A·2, aixl rom la via 
del tren. 

Da les cinc a les set de la 
tarda, totes les vies de circ;ulació 
que passen per la capital de la 
Conca de Barberà va.n quedar blo· 
quejades pels manttestanls, els 
quals van cremar pneumàllcs per 
impedir-ne el pas. Per primer cop 
des que va començar el oonllicte, 
ara la uns dos mesos. lorces anii• 
disIurbis de la guàrdia civil van ler 
acte de presència, encara que 
duran! la manijestació no es van 
produir incidenis remarcables lle• 
vet d'algunes baralles amb els 
conductorsquavolien passar mal
grat els obslades. la µ<esència 
de la guàrdiacivil és va fnIarp1eIa1 
com un ultimàtum del governador ! 
civil, Ramón S�nchez, cap als or• Ill
ganítzadors dels actes de protes- r

ta. ,:; 
Els talls van originar un lmpor• 

tant ool.lapsecirculatori a totes les 
vies d'aocés a la vila, i es van 
arribar a lormar cues de més de 
tres quilòmetres a rautopista. 

La protesta va finalitzar a,nb 
una ooncenIració dels mannas
tants davant la casa que el conse
ller de GovemacióJosepGomis té 
a MonIblanc. Alguns manttestanIs 

� 
La gulrcila ciri.t .-a te.r pruent durant !et tallad� 

van llançar pedres l aHres objecles nombrosos desperfec1es. Aixf 
oontra la casa de Josep Gomis Illa• mateíx, l'oquip de TV-3 que OO· 
vors van ptoduir-sa seriosos inci- bria la informació va tornar a ser 
dents amb els m=s d'escuadra blanc de les Ires dels manttes• 
eocarregals de la seva custòdia. Un tants l van ser objecte d'agres• 
dels vehicles dels mossos d'esqua• sions, insutts i amenaces. 
dra va ser bolcal i un altre va palir 

cial. el qual explicà el procés de 
formació i luncionamenl de la Plata• 
forma d'ex-alcaldes l ex-regidors i 
remarcà que ·•no hom gaslat ni la 
dècima part d'energia per proles• 
1a,•. �ònchoz. que criticà el p\a ela
residus l la manera com ha eslat 
po11aI per la GonerarnaI, digué que
"els qui han portat el pla haurien
de pensar en saber marxar quan 
la gent ho demana per avilar en• 
lrontamenIs·. 

Primers passos per 

crear a Valls la 
Coordinadora Ant.i-Pla 

de Residus 
Vtfft.· Un Qt\JP do vall8"CS ha lnJ. 

ciat roc:entmont els princrs p8SS06 per a 
la c:roaciò do la Coordinadora Allli-Pla 
do Residls lnduslrials de Valls. 

La ldoa do crear una coordinadora a 
Valls va so,gir en el docurs dols acIos do 
proles la del passa l dumengo da t 8, en 
quò la majoria d"assís1ants es va queixa, 
do la manca de c:oordínoció l do la pobre 
resposta dols vallencs, quo algú rolacio
nova amb la manea dinfonnació. 

Putlclpacl6 lndhidual 

Abel, un grup de vallencs, 101$ ells a 
1h01 incMcl,ar. van menten�. el passa, 
dimans. una rounicl al restaurant Can 
� bloc do la ciutat i van decidr convocar 
una assombloa amb la fina5tat do c:ons
tit\lir una coordnadora com fos quo jo 
funcionen a la local11a1 dol Pla de Santa 
Maria l a la majoóa de mun� do la 
Conca de Bai1wà. 

Aquesta assoo,bloe IÍl1drà lloc el 
pròxim dvendtes, dia 30 de ma,ç, a los 
t o do la nit, a la &ala dacoos do rtnsbt\1I 
do Batxillo<at Narcls Olie, de Valls. D'a.l• 
tra banda, migançant 1,ev. a"intllf1tarh 
convocar les e<>titats do la clota� 

A raceo hi seran presents membros 
d'altres coordinadores ja existents por 
tal de conèixer ol $0\I lunciona,nonli, iot 
J "'º oncara no s"ha eslablofl. podrion 
sor conviclados los dol Pla do Santa 
Mana l algu<1a de fa coma,ca do fa 
Concado&rt>crà. 

A la comarca do l'All Camp. trOI de la 
coordinaòOra OXlStenl 8 la loc:aital Pla· 
iwnca. poblaetò quo on un princ:,pl esta• 
ve di<ectamool afoctada pel pla do resi• 
dus do la G<lf\oralJta� no oxistGlx cap 
0J1ra eootdinodora creada por coordina.r 
els - do p,olnSID c:ontra aquest pla 


