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El PSC va exposar la seva posició 
davant la nova llei de Residus 

Montblanc.- El passat dissabte 
al vespre va tenir lloc a l'antic local 
d'Acció Catòlica un acte informatiu 
del Parttt dels Socialistes de Cata
lunya en el decurs del qual van 
exposar la posició del seu grup polí
tic davant la nova llei de residus 
industrials que pròximament es 
debatrà al parlament català. Els 
oradors van ser Rafael Madueño i 
Joan M. Abelló. La xerrada havia 
estat organttzada per les Coordina
dores anti-pla de residus de l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà i obria 
un cicle de compareixences en les 
quals els diversos parttts polítics 
amb representació parlamentària 
aniran exposant la seva posició 
respecte al projecte de llei de resi
dus industrials. 

L'acte va comptar amb la pre
sència d'unes 150 persones, entre 
les quals hi havia cares molt cone• 
gudes del món de la política corn 
l'alcalde de Valls, Pau Nuet, els ex
alcaldes de Rocafort de Queralt i 
Blancafort i membres de les Coordi
nadores anti-pla de residus. 

sell Executiu de la Generalttat me
sos enrere. Sobre aquesta qüestió,· 
Abelló digué que "jo no vull entrar 
en realment si ha existit o no 
aquest acord. Jo parteixo del fet 
que quan un conseller ho diu 
públicament evidentment s'ha 
d'acceptar." Sobre el retard en l'a
nunci d'aquest acord del Consell 
Executiu digué que "ha vingut cla
rament condicionat pel fet que no 
volien reconèixer el greu error 
que va significar en el seu mo
ment aquest pla de residus 1. han 
esperat tot el temps que els ha 
estat possible, fins al final de tot". 

guns mecanismes serien: la realtt
zació d'auditories obligatòries sobre 
la producció de residus industrials, 
la creació d'un cànon de residus que 
es nodriria de les multes imposades 
a les empreses, l'elaboració d'un 
mapa de riscos o la creació d'una 
borsa de residus. 

Un últim punt fou elde les ubica
cions. Sobre aquest terna el seu 
parttt creia, i així ho va explicttar en 
l'esmena, que els punts bàsics a 
partir dels quals s'hauria de resoldre 
aquest apartat eren la realttzació 
d'estudis detallats, amb tècnics i 
professionals múltiples, i la partici
pació del terrttori afectat. 

Després d'aquestes interven
cions dels reprel>entants del PSC hi 
hagué un torn de preguntes dels 
assistents amb les quals es plante
jaren als oradors diversos punts 
concrets de l'esmena socialista. 

La presentació de l'acte va anar 
a càrrec de Jaume Espell. Segons 
va dir, els objectius d'aquest cicle de 
xerrades són "saber, d'una banda, 
què pensen del pla de residus tots 
els grups parlamentaris l què és el 
que pensen d� les ubicacions l 

L'acte es va celebrar dissabte passat a Montblanc

d'aquesta lluita que hem portat elusions l saber a qui tenim real-
nosaltres en contra d'aquestes ment al costat l a qui hem d'en-
ubicacions l en contra d'aquest frontar-nos abans que es deflnel-
pla de residus l, d'altra banda, xin aquests llocs on han d'anar 
poder treure nosaltres unes con- abocadors l lnclneradores". 

El prilJler de/s oradors va ser 
Joan M. Abelló, ,i qual va centrar la 
seva intervenció en l'actitud del 
govern de la Generalitat davant el 
pla de residus. Abelló afirmà que 
"aquest ha estat el tema més 
Important al qual ha hagut d'en
frontar-se el govern Pujol". Des
pres de qualificar de prepotent l'ac
titud del Consell Executiu de la 
Generalitat, Abelló digué que ara ha 
quedat ja tancada la polèmica amb 
l'anunci fet, per part d'un conseller, 
que el famós pla de residus havia 
estat formalment derogat pel Con-

La darrera intervenció fou la de 
Rafael Madueño, portaveu del PSC 
al Parlament. Madueño exposà 
abastament l'esmena socialista i el 
text alternatiu al projecte de llei tra
mès pel Consell Executiu de la 
Generalitat al Parlament. Corn a 
punt previ a la presentació de l'es
mena i a la participació del PSC als 
debats sobre el projecte de llei, 
Madueño digué que el seu grup 
havia exigtt que es retirés el pla de 
residus aprovat pel govern de la 
Generalitat: "nosaltres no vollem 
participar en una tómbola on els 
números Ja estaven donats per
què això és estafar la gent". Sobre 
la possibilttat que es tornés a ubicar 
un abocador a la Conca, Madueño 
afirmà que "cap govern ni cap 
partit democràtic tindria aquest 
atreviment". Pel que fa a l'esmena 
a la totalitat presentada pel seu 
parttt, la línia bàsica va dir que anava 
en la direcció de dotar d'instruments 
clars per poder fer una política de 
residus clara. En aquest sentit, al-
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