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Joan Sabanza, 

d'Esquerra 

Catalana, exposa 

avui el projecte 

alternatiu 

Montblanc.- Aquest vespre, 
a l'antic local d'Aoció Catòlica de 
Montblanc. eldipulat per Esquer
ra Catalana, Joan Sabanta. ex
posarà els 1rets fonamen1als del 
projecte altemaliu de llei que el 
seu partí! ha presentat al Patia• 
ment 

La presència del represen• 
tanl d'Esquerra Catalana a 
Montblanc s'emmarca en el pro· 
grama que han endogal les 
Coordinadores per poder conêl· 
xer la posició dels diversos par
lAs abans que s·JnicU el debat 
parlamentari. 

Per alt,a banda, es preveu 
rassislèncía, el dia 6 d'octub<e, 
dels representants d'Iniciativa 
per Calalunya l. pròximament, es 
donaran a conèixer les dates de 
presentació de la resla de gí\Jps 
i agrupacioos amb represenlació 
parlamentària. 

DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE 

• El President de la Generalitat
de Catàluñ)'4. Jordi Pujol, dóna in• 
struocions perquè s'aoceleri la tra• 
mitació deia llei de residus, segons 
informa el dlatl El Perlodico, per 
d'aquesla manera, poder-la aprovar 
a finals del mes d'octubre. Amb 
aquesta iniciativa queda descana• 
da la discussió pa,tamentàña per 
via de ponència conjunta, mil
jançant la qual es debatria el text del 
Consell Executiu juntament amb les 
aftema1ives presentades pels grups 
de l'oposició. 

• Joan Saura. ponaveu d'Inicia
tiva per Catalunya. anuncia que en 
el debal sobre polnica general que 
obrirà el curs parlamentari, el seu 
gNp proposarà que entri a debat la 
polllica terrnorial l mediambiental 
que segueix el govern de la Genera
lllal ja que l'actual, segons el porta• 
veu, no es correspon amb ets •nte,.. 

rossos del poble català. 
• La Generalitat va retirar el pla

de residus el passat dia 3 de maig. 
segons confirma, a través d'un es
critdelsecretariGeneralde la Presi• 
dència, J�uim Pujol a la Delega
ció de Govern de Tarragona. en la 
qual es confirma aquesl fet. Segons 
figura a l'acta de la sessió del Con· 
sall ExecU11u del passat 3 de maig l 
a proposta del conseller de Polftica 
T errnorial i Obres Públiques, Joa
quím Molins, s'acorda deixar sense 
electes els acords del Consell Ex•· 
cutiu dels dies 22 í23 de gener, pels 
quals s'aprovava el Pla Director per 
a la Gestió de Resídus Industrials de 
Catalunya, els programes de gestió 
de la Junta de Residus. 

En el decurs de la ma1eixa ses,, 
sió s'aprova l'avantprojecte de llei l 
mesures urgents per a la gestió de 
residus industrials de Catalunya i 
s'auloritza el conseller perquè Ja 
presenti davant el Pa�amonl de 
Ca1alunya. 

• El programa 135 Escons del
canal català de TVE emet un progra• 
ma monogràfic sobre la posició dels 
diversos grups parlamentaris da• 
vant el debat del pla de residus in• 
duslrials de Ca1alunya. Al debat. hi 
van assis1ir Joaquim Molins, cons&• 
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CRONICA Valls, 28 de setembre de 1990 

La festa major de Forès acomiadarà 
els actes informatius d'aquest estiu 

• OTO!MIUÀS 
Forès.- la festa ma¡or de Forès 

suposarà l'ade de doenda de les 
festes relvindlca1ives que les Coordi· 
nadotes anti,•pla de residus i la Plata
formahanponatatermedurantaquesl 
estiu. A banda dels actes programats 
per a la festa que comença avui, diu• 
menge a les cinc de la Iarda as larà el 
darrer acle rolvindicaliu de !a campan• 
ya d'ostiu sota el lema Refermança
d'unítaJ contra l'abocador l fa incinera
dora. Diumenge al mall, de la mateixa 
manera que s'ha fet en la resta de 
localitats, es presentarà el llibre NI 
pagssos, ni industria/s: residuals 

l'acte consislirà en el llonçamem 
de nou coels com a testimoni dels nou 
mesos da lluilJl i es realitzarà una 
unltíeació de !erres dols municipis de 
la Conca l l'Alt Camp. Finalment, es 
formarà una gran anella humana d'U· 
nhal en rebuig a l'abocador do Forès 
l es faran alguns parlaments do
membresdelescoordinadores11apla
talorma. Amb aquosl acte os vol, 
segons una nota de la coordinadora, 
que "els bons alresde Forès escam
pin arreu da tes terres catalanes la 
unitat d'unes comarques contra les 
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A Forèo, eo clouran el.o act.co Informatius de la Coordinadora l la Platalonna d'aquest estiu 

lnJustesdeclslonsque ham rebut• sua l sobre la història de la Cooca de curs de pastissos l, finalment, a les 
Jai amb fermesa, cosa que farem Barberà. Dissabte, després de lace- vuh i a les deu del vespre, sessions 
fins al llnal", lebració de la missa, hi haurà un de ball amb rorquestra Oallas. Diu-

La festa major de Forès s1nicia• seguh d'actes per a la mainada. La menge. dia 30, al mati, missa l, a les 
rà aquesta tarda amb un castell de Iarda de dissabte: parth de fulbol dotte,jocsper ala malnadai vermut 
focs l amb la p10jeoci6 d'un audlovi• entre solters l casats i primer Con- popular. 

La pc)lèmica del Pla de Residus dia a dia 

llor de Política Territoñal i Obres 
Públiques de la Generalitat; Josep 
M. Coll, dipulat per Convergencia l
Unió: Aleíx Vidal-Quadras, diputat
pel Partit Popular; Rafel Maduello,
diputa! i ponaveu del Partil dels
Socialistes de Catalunya (PSC·
PSOE) i Joan Saura per lniclaliva
per Catalunya.

DISSABTE, 22 DE SETEMBRE 

• 11/:;te Informatiu del PSC a
Montblanc per explicar la seva pos l• 
cíó davant l'imminent debat, al Par
lament, de la llei de residus indus
trials de Catalunya. El protaveu del 
partft, Ra1el Madueño, l el diputat 
socialista, Joan M. Abelló, exposen 
abaslament l'esmena socialista l el 
text alterna1iu al projecte de llei l 
afirmen que •cap govern ni cap 
partit demOCfà!lc tindria l'atrevl
mr,; ,t de posar un abocador a fa 
Conca". Amb aquest acte, organft• 
zat per les Coordinadores anti-pla 
de residus l per la Plalalorma d'al• 
caldes l regidors dimissionaris de la 
Conca, s'obre un cicle de comparei
xences do tots els panhs amb rep(e
sentació parlamentària per exposat 
la seva actitud davant el tema. 

DILLUNS, 24 DE SETEMBRE 

• El president del Panit Popular
al Parlament, Aleix Vidal Ouadras, 
consídera que, a causa de la polèml• 
ca que s'ha generat a les poblacions 
en les quals s'havia previst la 
instal.lació d'un abocador, •serà 
moll dlflcll que en el futur se n'hi 
Instal.Un". Segons va assenyalar, 
la instal.lacló d'un abocador s'ha de 
decidir, 1enint en compte a més d'un 
segutt de cr�eris tècnics, ·una visió 
global l una visió conjunta de Ca
talunya". Vidal Quadras afirma 
que, igual com les nuclears, un 
abocador sempre 1é efectes sobrn 
el medi ambient: "el que passa és 
que aquests electes han d'estar 
per sola dels lfmits que la societat 
permet". 

Per aftra banda, Vidal Oúadras 
pensa que J'únlca solució a la polè
mica sorgida sobre el pla de residus 
industrials és la ret irada del projecte 
de llei del govern i amb l'elaboració 

conjunla d"un nou text legislatiu. 
Aquest text, segons Aleix Vidal, 
hauria de sorgir a panir de les pro
postes presentades per tots els 
grups de la Cambra 

El diputat pcpulai assegura que 
el lexl legislaliu presen1at per CiU té 
deficiències tècniques l incorrec
cions, per la qual cosa se n'hauria 
d'elaborat un que contemplés els 
criteris que en aquesla matèria se 
segueixen a Europa. 

DIMARTS, 25 DE SETEMBRE 

• Reunió dels membres de la
Pla1aforrna d'alcaldes l regidors 
dimissionaris de la Conca a Mont
blanc, en el decurs de la qual s'acor• 
da que si en la reunió del president 
do la Generalitat, Jordi Puiol, amb 
representants de la Plataforma es 
confirmen les dedaracions del pre
sident pet que fa a ¡a retirada de les 
ubicacions, "els consistoris es 
tomaran a formar, sempre l quan 
alxò es faci amb tota la gent que 
va dimitir, als ajuntaments l al 
Consell Comarcal; alxl, cal que 
recuperin els anteriors càrrecs Je 
que si nostra va ser la responsa• 
bllltat de dlmttlr, nostra U l'obi� 
gacló de tornar". Aquesta recupe· 
ra.dó dels consistoris es faria el 
mateix dia en tots ols ajuntaments 
de la comaica i s'apunla que la data 
possible podria ser el doa en què el 
Parlament aprovi la llei de residus 
industrials. En cas que aques1es 
premisses no es pçrtin a terme, es 
va decidir per unanimrtat no forma.r 
gestores ni aocedir als ajuntaments. 
Els alcaldes i regidors dimissionaris 
deixen dar que en cas que la llei 
contempli ubicadons a la Conca es 
tornaran a emprendre aocions con
tra aquestes instal.lacions perillo· 
ses. 

Per altra banda, on la reunió es 
considera pos�iva la nota del secre• 
tari de presidència en què es confir• 
ma la retirada del pla, pérò es quali
fica de poc èlic el fel que no s'hagi 
donat a conèixer fins al mes do se• 
tembre un acord adoplal el dia 3 de 
maig. 

• Una trentena d'enl�ats ecolo•
gista i de defensa del mBdi ambient, 
entre les quals s'hi troben el GE-

PEC, la comissió de Natura de l' lns
füut d'Estudis Vallencs. Alternativa 
Verda, Depana, Adena, Adenc, la 
lnsfüució Catalana d'Història Natu• 
ral l grups ewlogistes comarcals, 
donen a conèixer un projecte alter
natiu al pla de residus elaborat pel 
Consell Executiu de la General�aJ 
sota el nom de: Prevenir l rsc/cfar
residus, en el qual proposen l'apro
fhament al màxim dels residus in• 
dustrials. 

El manílest destaca com a oí
xos bàsics la llurta per a la reduoció 
dels residus, l'elaboradó de plans 
per a la reutilització l recicla\ge dels 
residus, la necesshat d'evhar els 
residus mhjançant el desenvolupa• 
ment de tecnologies netes i la recon
versió dels sectors. industrials con• 
taminants del país. Aquest docu· 
meni (Prevsnfr l rscfc/sr residus) 
serà lliurat aquesla setmana al Par• 
lament i pretén reenfocar el projecte 
de llei sobre residus. 

• Els grlJ!)S de l'oposició es
mostren crítics davant el discurs de 
Jordi Pujol amb motiu de l'obertura 
del debat de polttica general al Par
lament ¡a que no fa referència als 
temes puntuals, com és el cas del 
pla de residus indus1rials. 

DIMECRES, 26 DE SETEMBRE 

• Reunió de les Coordinadores
antl-jlla de residus de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà a l'Espluga de 
Francoll, on es dóna una calorosa 
benvinguda als membres de la 
Coordinadora de Vimbodí amb un 
gran aplaudiment. 

Les coordinadores pensen que 
l'acord del dia 3 de maig del Consell 
ExecU1iu és una gran victòria del 
poble l de la raó l. es qualifica de 
decisió moll negativa per a la credi· 
biMat del govern el fet que no s'hagi 
fel públic fins ara aquest acord, la 
qual cosa s'ha afavorit l'enduriment 
de les posicions en aquesles co• 
marques. A banda d'això, es dóna a 
conèixer la presència, divendres 
vinent del represenlanl d'Esquerra 
CaJalana, que exposarà el seu pro• 
jade. D'al1rabanda. s'informa sobre 
la reunió de la Plataforma l sobro el 
seguiment que es larà del debat de 
la llei al Parlament. També es dóna 

a conèixer el programa de la lela de 
Forès. 

• En el decurs del debat de
polttica general al Parlament de 
Catalunya sorgeix en diversos 
momenls _el conflicle sobre el pla de 
residus industrials; on oonc,et, e1s 
grups de l'oposició utllltzen ol tema 
per criticar, segons l'oposició, la 
manca de poder i el desgovern de 
CiU al davant de la Generalitat. El 
president del grup parlamentari 
socialista, Raimon Obiols, en el toro 
de conlraièpttques, acusa el govern 
de la Generalitat d'haver provocat 
inútilment un dels conlllctes més 
greus i que "mou més persones a 
la desesperació l la revona·. En 
aquest senlh, os va referir al pla de 
residus com a "l'aldarull més ei,, 
trepltós l la gestió més delirant 
del govern''. Obiols va 9uarda1 el 
tema dels residus fins al final, com si 
es uactés de la crttlca més punyent, 
l no el va posar sobro la taula fins al 
10m de contrarèplica • Per la seva
part, el president d'Iniciativa per
Catalunya, Rafel Ribó, va fer refe
rència al pla per posar un exemple
de desgovern caracter[stlc de CiU.

Per la seva part, Ramon Escu
dé, por1aveu del grup parlamentari 
de C l U va evitat pronunciar-se 
sobre elplade residus l va assenya• 
lar que aquest tema seria objecte 
d'un debat durant la discussió del 
projecte de llei. Escudé va emplaçar 
tots els grups polítics del Pa�amenl 
a expressa, la seva opinió en el 
pròxim debat sobre aquest tema. 

DIJOUS, 27 DE SETEMBRE 

. 8 Parlament de Catalunya 
aprova dues esmenres transacio
nals, pactada per convergents i 
socialistes, una de les quals consta· 
ta la retirada del pla de residus In
dustrials l insta al govern català a 
desenvolupar un procés de nego
ciació i diàleg amb els sectors que 
es puguin veure implicats per l'apli• 
cació de la llei do residus indusi rials 
que actualment es tramita al Parla• 
ment. El debat de polltica general 
que es va iniciar dimarts passat, ha 
finalitzat avui amb la votació de les 
propostes de resolució presentades 
pels dtterenls grups. 


