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6 CRONICA 

La 1>9lèmíca dèl l>la de Residus dia a <l.ja 

DIJOUS, 19 DE JULIOL 

• Josep Lluís Castanyé, vlce•
president del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, declara que ta 
comarca està en bona disposició 
per acceptar una planta de tracta• 
ment de resK1us industrials i mani� 
testa que "és del tot lògic que un 
abocador s'lnstal.11 en una co
marca eminentment Industrial 
com el Vallès l no en zones agrl• 
coles Interiors". L'abocador que 
es podrla construir a la zona traela• 
ria tes deixalles de la zona del Va• 
llès, però no les de la resta del cintu• 
ró industrial de Barcelona. 

• En el decurs d'una roda de
premsa al col.lector de Salmueras 
del Llobregat. a Castellgall, lloc on 
va finalitzar la visita que Jlordi Pujol 
i Joaquim Molins van realitzar als 
diversos abocadors, el presídent de 
la Generalitat declara que "si no es 
resol el problema dels aboca• 
dors, el creixement Industriat de 
Catalunya pol quedar estrangu
lat•. Jlordi Pujol afegia que la polè
mica que ha provoca.t el pla de resj. 
dus ha col.laboral poshivament a 
conscienctar la gent del pals ja qua 
d'aquesta manera coneixen l'exis• 
tència d'abocadors il.legals. Pujol 

linalhza dient qua "al final la pobla• 
cló entendrà que els abocadors 
Industriats són necessaris l s'han 
de construir" 

• Es dóna a conèixer que al
Departament d'Indústria i Energia 
da la Generalitat va concedir durant 
els anys 87 i 89, 88'5 mílions de 
pessetes per tomentar la millora de 
les instal.lacions d'indústries conta• 
minants, segons dades da la conse
lleria. 

DIVENDRES, 20 DE JULIOL 

• Es presenta el llibre Ni pag,,.

sos ni Industria/s: residuals al cine• 
ma del Casal Montblanquí. El llibre 
ha estat editat conjuntament pel 
Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà (CECS) l per l'Institut d'Es• 
ludis Vallencs (IEV). A racta hl as• 
sisteixen unes set-centes persones 
i hl Intervenen rep,esentants del 
Centra d'Ecologia i Projectes Alter• 
nalius (CEPA), del Centre d'Anàlisi i 
Programes Sanitaris (CEPAS), de 
Greaopeaca l Josep M. Mata, pro• 
fosso, de l'Escola de Mines de 
Manresa. També es compla amb la 
intervenció de p81sones que han 
estat vinculades a)a llulta pel rebuig 
al pla de residus industrials, concre• 
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tame1 rnpresentaMtS de les coordi• 
nadores l de la Plataforma d'aleal• 
des l regidors dimissionaris. El llíb,e 
figurarà en dues edicions dels res• 
peelius editors; en aquest sentit, 
formarà part da lacol.lecció ·estudis 
Comarcals" de l'IEV i da •Temes 
d'aciua.lltal" del CECS. 

• La secretaria d'Ecologia i Medi
Ambient d'Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) qual�ica les 
declaracions que et dia anlerior va 
realitzar Jordi P·ujol "d'acte de 
demagògia sens:e precedents Ja 
qua es confonen volunlàrlament 
els problemes que se deriven 
dels residus lnduslrlals amb els 
de residus ur ban s•. Segons ERC, 
el p,esident d'aquesta manera s'as• 
talviapartar de tes possibles alterna• 
r ives que evha.rien1 la construcció de 
macroabocadorsde multiús l mu�io
rígen. En cap cas. continua la nota 
d'ERC •es pot allrmar que abo
cant residus aquesls s'ellmlnln; 
alx6 si es que es coneixen mlnl
mament les llels, bàsiques de la 
llslca". 

La Secretaria d'Ecologia acusa 
el govern autonòmic de ractual si
tuació pel que la als residus lndus• 
trials, a causa de no haver portat a 
terme la Llei 6183. Segons ERC, la 
solució al problema dels ,esidus 
passa per la substttucíó deis proces• 
sos Industrials més contaminants 
per altres de tecnologia més ava• 
nçada l de menor impacte ecològic. 

DIUMENGE. 22 DE JULIOL 

, S'inicia la campanya proposa
da por les coordinadores. que Inclou
la venda del Uibre NI pagesos, ni 
industria/s: residvaJs a les testes 
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majors da les dues comarques. La 
venda d'aquest llibre la porten a

1e,me les coordinadores locals l va 
acompanyada de plafons informa• 
tíus dels sis mesos de lluita contra el 
pla de residus. 

DIMARTS, 24 DE JULIOL 

• S'avança un dia la reunió de la
Coordinadora anti,pla de residus de 
l'Alt Camp l la Conca a causa de la 
visita programada per al dijous del 
president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, a remp,esa Galolben de 
Valls. la reunió se celebra al Pla de 
Santa Maria i s'acorda fe, acte de 
presència davant la porta de l'am• 
presa vallenca a partir dedos quarts 
de dotze del matí. Aquesta acció es 
programa "per demostrar-l! una 
vegada més qua per la seva pte• 
tensió d'emmerdar les nostres 
comarques el considerem 
persona non grata ... 

Par attra banda, es fa una valo
ració da la presenlació del llibre Ni
pagesos ni indusrriaJs: residuals al 
divendres dia 20 i es dóna 00mp1e 
de l'entrevista entre els membres de 
les coordinadores i els alcaldes de 
Santa Coloma da Queralt, Santa 
Perpètua l Llorac. Cal destacar els 
següents aspectes: ratcade de 
Santa Coloma, JoSGp M. Riba, as• 
senyala que els convilatans accep, 
ten el fat que no hagi dimitit l diu que 
eP es bellugaria si l'abocador 
s'instaUés en el seu terme munici• 
paJ. Aquesta afirmació es consid•ra
una in.solldari1a1 enver$ la comarca.

D'ahra banda. en el decurs da la 
�errada aeusa el governador civil 
per' inhibir-se dol problema l el oon•
vergent Carles Andreu per anar 
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contra el pla de residus. La coodina• 
dora considera que és un home 
completament lais r que segueix allò 
que lidicla el seu partit, en la llníada 
mantenir i fomentar la divisió de la 
comarca.. Elconskferen un insolidari 
i creuen qua el poble de Santa Colo
ma li ha de mostrar al seu rebuig, 

• El grup parlamentari d'Iniciat!•
va per Catalunya (IC) elabora un 
projecta de llei d'eliminació de resi• 
dus, alternatiu al del govern català l 
que es presentarà a començamen1s 
del mes de SGtembre. Segons el 
portaveu del grup, Jloan Segura, 
estan disposats a negociar amb CiU 
en base a aquest projecte, però no 
entraran en la discussió sobre l'arti• 
culat del goveln. La proposta d'IC 
apunta la necessitat d'un pla de 
residus. però amb la prior'rtat de 
reduir la produocíó d'aquests resi• 
dus. De la mateixa manera, es 
demanarà prolunds canvis pel que 
fa a la formació de la Junta de Resi· 
dus, en el sentit d'augmentar el 
nombre de represantalns dels ajun
taments. 

DIMECRES, 25 DE JULIOL 

• L'empresa Meta, Proteceión
del Medio Ambiente, SA, formada 
per Ercros, SA; Cevasa lmagen SA 
i Waste Serv',ces lntematlonal Limi• 
ted anuncia la posada en funciona
ment d'una planta de tractament de 
residus industrials en la qual lnvertl· 
ran 1 S.000 milions de pesSGtes. El 
projocto provou la ln!ogradó on la 
planta d'una unhal d'inàneració
amb una capacitat anual de 60,000 
tones de residus l una unitat de 
tractamenl Usico-qulmic amb capa• 
ci1at per a l 00.000 tones de deíxa• 
llas indústrials, a més d'un dipòsit de 
seguretal controla!. L'empiesa ha 
calculat un cost da manteniment 
anual situal al voltant de 600 milions 
de pessetes. 

La ubicació d'aquesta planta 
eslà pendent de raprovació del pla 
de residus industrials de Catalunya 
l serà la  primera que es posarà en 
funcionament a panir d'una inK:iali .. 
va privada. Cal recordar que la so• 
cfetal Ercros, SA es va interessar 
per la gestió de la incínaradora. que 
en la primera redacció del pla de 
resídus es preveia ubicar al Pla de 
Santa Maria. 

DIJOUS, 26 DE JULIOL 

• Amb una hora l quaranta mi• 
nuts de retard sobre l'horari pievist 
aterral'halicòpter da la Generalitat a 
les instal.lacions de r empresa Gaiol 
ben, al pollgon lndusttlal de Valls. 
L'hel,còpter uansporta et president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, l e1 
conseller d'Indústria. Anloni Subirà, 
Oes de quarts de dotze del mati 
aproximadament unes quatre-can• 
tes persones s'havien anat concen
trant darrere les tanques de segura• 
tat de l'empresa vallenca per tal de 
demostra, el seu rebuig al pla de 
residus industrials, convocades pe, 
la Coordinadora de rAlt Camp i la 
Conca de Barbarà. Algunes d'a• 
questes persones s"havien concen� 
1ra1 a tes lnstat.lacíons de Galo/ben 
a les nou del matí per si es modifica• 
va l'horari da visita del president de 
la Generantat. 

Jordi Pujol, en el perlode d'a• 
questa visita, evi1a fer comentaris 
sob,e les mobilltzacíons l p,otestes 
que ha originat ef pla de residus 
Industrials de Catalunya. 


