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La .polèmica de la incineradora i rabocador, dia a dia 

Dlwnenge une• 3000 persone• es concent ran:n al Pati en oposició al Pla de 
Residus 

Ela eatudlants de l'Alt Camp l la Conca de Barl>erà •'ha.n manlfeatat al llarg 
de la  aetman.a 

DIVENDRES, DIA 19 DE GENER. 

• Josep Vllanova. President del
Consell Comarcal; Magl Ferré, al
calde del Pla, l un represenlant de la 
coordinadora ant i-abocador i incine• 
radora lliuren les quasi 25.000 sig
natures, recollides en contra del Pla 
de Residus, al Palau de la Generali
tat de Catalunya a Barcelona. 

• El grup de rock ELS PETS i Els
Mitel's actuen al Pla de Sia. Maria en 
supor1 a les reevindicacions popu
lars en contra del Pla de la Genera• 
lila!. 

DISSABTE, OIA 20 DE GENER 

• El grup parlamentari d'Esque•
rra Republicana de Catalunya 
(ERC) presenta una pregunta a la 
mesa del Parlament de Catalunya 
en relació als criteris seguits en l'ela
boració del Pla de Residus del 
Govern Català. 

• La festa dels •quintos· de Sar•
ral es converteix en un acte reivindi• 
catiu en contra del Pla de Residus. 
Les comparses i carrosses que par• 
ticiparen a la !esta varen expressar 
el seu rebuig a la lnstal.lació d'un 
abocador a Forès i una incinerado,a 
de residus industrials al Pla de 
Santa Maria. 

• Entrada la nit, es produeixen
llucades anònimes anunciant la 
col.locació d'artefactes explosius a 
la seu de Convergència Democràti
ca a Valls i en el domicili de Josep 
Vilanova, President del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp. Electius de 
la Policia Local procediren a avisar 
ets afectats i els velns dels habitat• 
ges comprovar que era una falsa 
alarma. A Vila-rodona. una ame• 
naça de bomba, obliga a aturar, 
momentàniament, et ball de la festa 
major d'hivern. La geni que es tro• 
bava a la pista de ball va sortir paci• 
licament del local, i es comprovà 
que era una falsa alarma. 

DIUMENGE, DIA 21 DE GENER 

• A les onze tocades del matí,
comença a la Plaça del Pati de Valls 
una concentració, convocada per 

101es les forces polítiques, rJnstilUt 
d'Estudis Vallencs i el Centre d'Es
tudis de la Conca de Barberà, en la 
qual s'hi apleguen unes 3000 per
sones de les comarques de l'Alt 
Camp ila Conca de Baroerà. Durant 
aquest acte, es demana la retirada 
completa del Pla de Residus de la 
Generalitat 

Duranl la concentració. un 
equip de TV3, Televisió de Catalun
ya és increpat l es produeixen 
moments de tensió quan dtterents
man

i
festants intenten agredir-los l

els tiren pedres l ous. 
• A les cinc de la Iarda, es pro•

dueixen a les dues comarques inler
rupcions de crre\Jlació per part dels 
ciutadans dels municipis. A Va.lis es 
talla la circulació a la nacional 240, 
al seu pas per la ciutat, i a dtterents 
carrers són tombats contenidors de 
brossa per tallar les vies. 

Al Pla de Santa Maria. es talla 
l'autopista 2, amb la particípació de 
prop de 2000 persones. A Sarral, es 
van produir talls al Pont del Canó l a 
altres punts i també es van interrom
pre la circulació a Montblanc, Soli• 
vella, Rocafort de Queralt i Vila-ro• 
dona. Diversos ve'íns de Bonavista 
van tallar la nacional 340, i a la loca· 
litat de Vilaverd diversos manffes
tants van llençar pneumàtics incen
diats a la via lerroviària que creua la 
vila. obligant a deturar-se un 11en, 
del qual es va cremar un dels va
gons de mercaderies. Aixl mateix, 
segons anuncia RENFE es va 
col.locar una granada de mà a la via 
del tren, que posteriorment lou reti• 
rada per la Guàrdia Civil. A Iguala• 
da, prop de 1.500 persones tallen el 
trànsit de la N-11 en oposició a la 
cons11ucció d'un abocador a Rubió. 

DILLUNS, DIA 22 DE GENER 

• Víctor Gimeno, diputat al Par•
lament de Catalunya, d'Iniciativa 
per Catalunya demana la compare l• 
xeoça al Parlamenl del conseller de 
Politica TerritoriaJ i Obres Públi• 
ques, Joaquim Molins, per donar 
explicacions sobre el Pla de Resi
dus. 

• Ve'íns de la localitat de Castell-

bisbal, localhal on també es preveu 
la ubicació d'un abocador de resi
dus industrials, es manffesten a la 
Plaça de Sani Jaume de Barcelona. 
davant el Palau de la Generalitat, on 
lliuren més de cinc mil signatures 
recollides en contra del Pla de Resi
dus. 

• La Junta de Demarcació de 
Tarragona del Col.legi de Periodis• 
tes fa públic un comunicat de solida
rització amb efs periodistes de TV3 
agredits a Valls i condemnen, de 
manera enèrgica, els fets. 

• L'organització ecologista
Greenpeace la públic un comunicat 
en contra del Pla de Residus de la 
Generalitat i indica que aquest no 
resoldrà ets problemes del medi 
ambient que generen els residus. 
L'organització comunica la seva in
tenció d'elaborar informes parcials 
sobre tots els aspectes del pla i farà 
una crida a grups ecologistes, sindi• 
cats i partits polítics perquè es soli
daritzin amb els municipis alectats. 

• El Consell Rector de la Junla
de Residus de la Generalitat aprova 
el Pla de Gestió de Residus amb 
l'abstenció dels tres representants 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

• El sindicat Unió de Pagesos
exigeix. a través d'un comunicat, la 
paralització i posterior revisió del Pla 
de Residus, qualtticant•lo d'imposi• 
ció de les instal.lacions previstes. 

• L'executiva del Partit dels
Socialistes de Catalunya aprova 
una resolució reclamant ta retirada 
del Pla de la Generalitat amb l'objec• 
tiu de negociar els emplaçaments 
amb els municipis i comarques afec
tades. Segons els socialistes "el pla 
de residus no es pot Imposar des 
d'un despatx l sense tenir en 
compte a més un estudi previ 
sobre l'impacte ambiental ni un 
estudi sobre els emplaçaments.• 

• El Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya inicia la 
seva reunió setmanal a la tarda i es 
debat l'aprovació del Pla Dir8Clor 
per a la Gestió de Residus lndus• 
trials a Catalunya. La reunió del 
Consell es posterga per a continuar• 
la ef dia següent. 

DIMARTS, DIA 23 DE GENER 

• A la una del migdia, en una 
roda de premsa a Barcelona del 
conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, 
Joaquim Molins, anuncia que el 
Consell Executiu de la Generalitat 
ha aprovat el Pla de Residus a.mb 
diferents modificacions, las unes re• 
latives a les contraprestacions que 
han de rebre els municipis per a la 
instal.lació de les diferents plantes 
de tractament i l'altra sobre l'aboca
dor de residus que s'ha d'ubicar a la 
Conca deí Tordera, a Girona, del 
qual no es collCfeta l'emplaçament. 

Joaquim Molins informa que la 
planta lncineradora del Pla de Sta. 
Maria s'ha detura! a l'espera de 
demanar-ne més informació a la 
Junta de Residus. S'a¡:,rova la ubi• 
cació d'un abocador de residus in• 
dustrlals a Forès. 

• Estudiants de l'lnstttut de Bat•
xillerat i de Formació professional 
de Valls protagonitzen interrupcions 
de trànsit a lescarretresd'accésa la 
ciutat i es produeixen moments de 
forta tensió amb alguns conductors, 
es produeix la destrossa d'un turis
me per part dels manttestants i la 
tirada de pedres a l'edttici del 
Col.legi Claret, a causa de la nega
tiva de la direcció, segons els mani• 
festants, que els alumnes partici• 
pessin en els actes de protesta 

• A la tarda, els estudiants tor
nen a anar a les carreteres a Valls i 
un nombrós grup de persones fan 
accions semblants al Pla de Santa 
Maria. 

•A les nou del vespre, se cele
bra una reunió, a la seu de l'lnsthut 
d'Estudis Vallencs, en què partici
pen els representants de les forces 
politiques de les dues comarques i 
membres de la coordinadora anti
incineradora i abocador per tal de 
valorar la decisió def Consell Ex ecu• 
tiu. A la reunió. també hi són pre
sents diverses coordinadores sorgi
des a força localltats de la Conca de 
Barberà. aixi com la Coordinadora 
Antl·lndústries Altament Contami
nants de l'Alt Camp i la Conca del 
Gaià, la Comissió Anti-abocador de 

La Secuita i representants dels es
tudiants de Valls. Durant la reunió, 
es va redactar un manttest que lou 
signat per tots els partits polítics 
excepte Convergència i Unió, en el 
qual es demanava la retirada imme
diata del Pla Director de Gestió de " 
Residus, que els membres de les 
corporacions municipals de l'Alt 
Camp i la Conca l membres deís 
Consells Comarcals presentessin la 
seva dimissió, respectant els acords 
Que van contreure en els seus res
pectius plens i se sol.licitava un trac• 
tamenl equitatiu per a totes les parts 
implicades en el conflicte en els 
mttjans de eomunieaeió. alhora que 
expressaven la seva repulsa als 
mitjans que no han informat de 
manera equànime. 

• El Comitè Executiu d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) 
acusa de manca de sensibilita.t el 
govern de la Generalitat per l'apro
vació del Pla de Residus Industrials. 

• La Comissió de Govern de
Valls decideix encomanar un estudi 
d'impacte ambiental que pot provo
car la instal.lació d'una incineradora 
al Pla de Santa Maria. 

DIMECRES, DIA 24 DE GENER 

• Alumnes dels centres d'en
senyament mitjà do Valls, als quals 
s'hi van sumar els de Montblanc, 
l'Espluga de Francoli l Santa Colo
ma de Queralt es manttesten per la 
ciutat de Valls demanant la retirada 
del Pla de Residus de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Els representants de les dtte•
rents classes de BUP del col.legi 
Claret, afxi com el Claustre de pro• 
fessors i l'Associació de Pares do
nen a conèixer un comunicat on 
denuncien els fets succe'its el pas
sat dimarts al centre. 

• Reunits els alcaldes de la
Conca de Barberà a la seu del 
Consell Comarcal decideixen 
convocar "Immediatament els 
Plens extraordinaris a cada muni
cipi per fer la proposta efectiva de 
dimissió dels alcaldes de la co
marca••. 

Per acord de les forces polítiques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà 
ACTE PÚBLIC INFORMATIU Dia: dissabte, 27 de gener de 1990 

Hora: 8 del vespre sobre el 
PLA DE RESIDUS INDUSTRIALS 

Hi intervindran: parlamentaris de les forces polítiques següents: 
CiU, CDS, ERC, MDT, IC, PCC, PSC, PP 

Lloc: Antic Hospital de Sant Roc 
(Valls) 


