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Presentat el llibre Ni pagesos 
ni industrials: residu·als 

Montblanc.- Unes set-centes 
persones van assistir a l'acte de 
presentació del llibre Ni pagesos ni 
industrials: residuals que va tenir 
lloc el passat divendres dia 20 a les 
onze del vespre, al cinema del 
Casal Montblanquí. L'obra ha estat 
elaborada i publicada conjunta
ment per l'Institut d'Estudis Va
llencs i el Centre d'Estudis de la 
Conca de Barberà. 

En el decurs de la presentació 
van intervenir representants del 
GEPA, CAPS, Greenpeace i un 
professor de l'Escola de Mines de 
Manresa. Tots van manifestar la 
seva oposició al Pla de Residus de 
la Generalitat i, en concret, a la 
instal.lació d'una planta incinerado
ra al Pla de Santa Maria i d'un abo
cador de residus a Forès. Van criti
car el fet que aquestes 
instal.lacions no ofereixen cap 
mena de garantia de seguretat pel 
que fa al tema de les fuites i de la 
contaminació del medi ambient, 
alhora que defensaren la proposta 
que els residus industrials havien 
de ser tractats en origen malgrat les 
grans despeses que això podria 
comportar a les empreses produc
tores. A més, també van intervenir 
en l'acte algunes de les persones 
que han estat protagonistes assen
yalats d'aquests quatre mesos de 
lluita que narra el llibre; és a dir, 
representants de les coordinadores 
anti-pla de residus i de la Platafor
ma d'ex-alcaldes i ex-regidors. En 

Una Imatge de la taula durant la presentacl.ó 

finalitzar l'acte de presentació al col.lecció de l'IEV "Estudis Comar-
cinema, hi va haver havaneres i rom cals" mentre que, per altra part, 
cremat per a tothom a la terrassa enceta la col.lecció Temes d'Actua-
del Casal montblanquí. Mentres- fitat del CECB. Les 375 pàgines de 
tant, a la parada instal.lada en la l'obra recullen, en cinc capítols, els 
mateixa terrassa, es començaven a esdeveniments que es van produir 
vendre els primers exemplars del els primers mesos de lluita contra el 
llibre. Si es tenen en compte els polèmic Pla Director per a la Gestió 
comentaris que va aixecar i la gran dels Residus Industrials de la Ge-
acceptació que va tenirdurant l'acte neralitat. A més, també incorpora 
de presentació, tot fa suposar que dos extensos apèndixos documen-
comptarà amb una gran acollida tals en què es recullen fotografies, 
entre els lectors d'aquestes contra- cartells, retalls de premsa, etc., re-
des. lacionats amb aquest tema. Des del 

El llibre figurarà en dues passat dia 23 podeu trobar-lo en 
col.leccions dels respectius editors. qualsevol de les llibreries o quios-
Per una part, serà el número 5 de la cos de l'Alt Camp i de la Conca. 
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