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Valls, 26 de gener de 1990 LA NOTICIA 3 

El Consell Executiu ha aturat el 

projecte de la incineradora del Pla 
Diferents mitjans de comunicació indiquen que Josep Gomis ha estat l'artífex de l'aturada de la incineradora 

Valls.- El Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya va decidir 
el passats dimarts aprovar el Pla 
Director de Gestió dels Residus In
dustrials de Catalunya, amb la princi
pal modtticació de raturada de la 
planta incineradora que en un princi
pi era prevista a la localitat del Pla de 
Sta. Maria. Les raons adduïdes pel 
conseller Joaquim Molins en una 
roda informativa posterior sobre la 
paralització del projecte planenc. 
eren les de "demanar una amplia
ció de la Informació abans de 
prendre una decisió dellnttlva, l 
que cal tenir en compte de què al 
costat de  la zona que s'havia pro
posat per a ubicar-hl la lnclnera
dora hl aniria el parc ldentlrama.", 
afegint que, amb això. "no vull en
trar en si els dos projectes són 
compatibles o no." 

Pel que fa a l'abocador de Fo
rès, el Consell Executiu el va mante
nir dins del Pla de Residus, sense 
contemplar-hl cap mod�icací6, a no 
ser fa global d'estudiar possibles 
contrapartides als municipis on s'u• 
biquin plantes de tractament de resi
dus. Tots els mitjans de comunicació 
han destacat aquesta setmana el 
paper del Cons:.ne, Josep Gomis 
que es va oposar a raprovació del 
mateix l va impulsar fa resolució final, 
que atura el projecte de la incinera
dora que s'havia d'instal.far al Pla. 

Protestes estudiantils 

Moments abans de que es do
nés a conèixer la decisió del Consell 
Executiu, els estudiants de la ciutat 
de Valls encara es manil estaven per 
la ciutat en contra de la incineradora 
i l'abocador, tallant les carreteres 
d'accés a la vila. En aquestes mani
festacions es van produir incidents, 
entre ells, els estudiants van apedre-
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Projecte de la lnclneradora que era previst de conatndr- al Pla de Santa Maria 

gar les instal.lacions del col.legl 
Claret al considerar que la direcció 
del centre no havia permès als seus 
alumnes a participar-hi. També es va 
produir un incident amb el conductor 
d'un turisme que va produir mo� 
ments de tensió. êi diumenge abans 
es feren manifestacions l tallades de 
carretoras a tota la comarca de l'Ah 
Camp i la Conca (veure cronologia 
pàg. 4-5) 

D'altra banda, el mateix dimarts. 
els representants de tots els partits 
polltics de l'Alt Camp i la Conca, 
excepte CDC. es van reunir a la seu 
de l'IEV on es va fer la valoració de la 
decisió de l'executiu català. 

La reunió es va concretar amb la 
signatura d'un manffest en el que es 
demanava que els alcaldes dimitis
sin d'acord amb els compromissos 
contrets en els respectius plens cele• 

brats. Tot i que sembla que els plens 
que havian de provocar la dimissió 
automàtica amb l'aprovació de l'abo• 
cador i Ja incineradora no es van 
celebrar en el seu moment en la 
major part dels municipis. 

· EÍ� partits polítics sol.licitaven la
retirada inmedjata del Pla de Resi
dus de la Generalitat i mostraven la 
seva repulsa a alguns mitjans de 
comunicació per la parcialitat de les 
informacions aparegudes sobre el 
tema, 

Bona acollida 

E l let que el Consell Executiu de 
la Generalitat suspengués la deci$
sió sobre la ubicació de la incinera
dora de residus industrials va ser 
acollida de manera favorable pels 
ciutadans de les nostres contrades. 

Mag! Ferré, alcalde del Pla de 

Sta. Maria manffestava, en conèixer 
la noticia, que havia estat, "una de
cisió positiva l lntel.llgent" de l'e• 
xecutiu català. La localitat del Pla de 
Santa Maria va poder fer un respir 
després de la tensió dels darrers 
dies i fes contínues mobilítzacions. 

La valuntat ilêls êiütàélàns de les 
nostres contrades passava pel desig 
neguffós de que la proposta de la 
incineradora, unitàrlament no desít• 
jada i rebutjada, no estes ubieada a 
la comarca. 

Demà dissabte, dia 27, a tes vuit 
de la tarda, a r Antic Hospital de Sant 
Roc de Valls, es farà un acte públic 
amb dilerents parlamentaris pertan
yents a les formacions politiques 
amb implantació a l'l\tt Camp i la 
Conca de Barberà, per tal de tractar 
sobre el Pla de Residus i dels proble
mes generats a l'entorn d'aquest. 

La incineradora 

que no es posa 
Valls.- Segons les dades 

aportades per la Junta de Resi
dus sobre la incineradora del Pla 
de Sta. Maria que. de moment. 
ha quedat en suspens, es tracta 
d'una fàbrica que no contamina 
el medi ambient, contrariament 
a l'opinió d'altresgrups com el 
GREENPEACE (pàg. 6). ja que 
simplement destrueix tones de. 
residus cremant-los a més de. 
1200 graus de temperatura. A la 
seoció de recuperació d'energia 
de la planta s'eliminen per dife
rents mètodes les partícules tòxi
ques dels gasos alliberats durant 
la combustió dels residus i aixl 
s'anula la capacitat contaminant. 

FIL DIRECTE, per David Requena i [.LL.Navarro / La reacci6 popular i institucional ha estat bona en l'afer "incineradora "?

Ferran Bujatance López 
Treballa 9n la construcció 
de34 anys 

• Ha estat una reacció positiva.
Però, com a membre del Comnè pel 
Desmantellament de Vandellòs l, 
crec que aquesta solidarnat entre 
els habitants de lesduescomarques 
afectades també s'hauria d'haver 
donat en el recent cas de la central 
nuclear, cosa que no va ser a.ix!. la 
postura de les insthucions i enfüats 
és coherent ja que la General nat ha 
actuat fent vandalisme polític", 

Francesc carrltero Català 
Ebenista 
de48 anys 

• La gent afectada de les dues
comarques ha reaccionat mott bé 
davant el problema. Ara, no cal fer 
més manifestacions ni accions en 
contra sinó que s'hauria de propo
sar la instal.lació d'inclneradores al 
costat mateix de la General itat ide la 
Moncloa l aleshores veure què en 
pensa l'administració l el poble. 
Desconec si les insfüucions han fet 
tot el que haurien pogut fer•. 
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Isabel Camacho Martlnez 
Aturada 
de22anys 

• Crec que encara hi ha molta
desinlormació sobre el tema, però 
últimament, amb la r90011ida de sig
natures. s·ha donat a conèixer més í 
crec que molta gent ha reaccionat 
en contra de la planta incineradora. 
S'haurien d'haver fat més manif&s• 
racions i donar més ressò als fets a 
través dels mhjans de comunicació. 
la reacció institucional ha estat 
bona i necessària". 

M. Assumpció Serra Dalmau
Mestressa ds casa
ds 48anys

• La protesta ha estat unànime
per part de la gent de les dues co
marques afectades. Ningú desitja 
aquesta incineradora ni l'abocador 
de Forès. Trobo molt positiva la 
r90011ida de firmes i l'acció a través 
de manffestacions, però crec que se 
n'haurien de lar més. Les institu
cions s'han portat molt bé, cosa 
necessària per pressionarl'adminis
lració•. 

Josep Fusió Va.Uvè 
Mestrs d'EGB 
ds25 anys 

• Ha estat una reacció lògica en
unapoblacióque, d'entrada, notó res 
a veure amb una problemàtica com 
aquesta però que l'aleclarà direc
tament en la seva vida quotidiana. Es 
fa pagar la culpa a unes comarques 
que no la tenen pas. Qui produeix les 
deixalles ós qui les ha d'eliminar. 
Unes insthucions s'han adormit i les 
altres han tingut reaccions viscerals, 
atenent a qüestions politiques." 


