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DIVENDRES, 29 DE JUNY 

• Esquerra Catalana (EC) pre
sen1a un projecte de llei en el qual 
proposa cinc zones per a l'ubícac!ó 
d•abocadors de residus lndus1ri;lls; 
en canvi. el Consell Executiu divl• 
deix Catalunya en Ires pans. 

Joan Manel Sabanza, diputat 
d'EC, explica en roda do premsa 
que aquesta divisió del territori res• 
pon a la Intenció de respeaar les 
lleis d'organhzació terrilorial que 
preveuen ta 1ransformació de Gala
funya en província única 1 fa creació 
de cinc regions o vegueries. 

les princípals dfferències do la 
proposlad'ECésqueen cadascuna 
d'aquosles cinc zones fes 
instal. laclons d•abocadors o plantes 
de iradament fislco-qufmic no es 
podran ubicar en les comarques 
que ú11guin una renda per càpha 
inferior a les dues lerceres pans de 
la mhja.na de iota la zona. EC elimi
na en la seva proposta les falles 
considerades lleus per l'incompli• 
meni de la nova oormativa í esta
bleix només fahes greus o mofi 
greus. que podran sancionar-se 
amb mufles de fins a 30 milions de 
pesseles i el 1ancament definillu de 
la fàbrica. 
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CRONICA Valls, 6 de juliol de 1990 

EC presen1a una esmena a la 
totalila lamb tex1 alternatiu al projec
te de llei do CiU de mesures urgen1s 
per a fa gestió do residus induslrials. 

Sabanza renera la seva petició 
perquè es retin el pla aprovat pel 
Consell Executiu l recorda que la 
decisió final sob,e les ubicacions 
dels abocadors correspon a rexecu• 
llu català l no a la cambra econòmi• 
ca, EC elimina en el seu projec:1e los 
falles lleus per incumpliment l esta• 
bleix tan sols fahes greus o moh 
greus que podran sancionar-se amb 
mufles de fins 1ren1amlílons de pes
setes i el tancament definitiu de la 
fàbrica. 

Marcel Casanoves, diputat 
d'EC, destaca que una altra de les 
novetals do la seva proposta és que 
toies les lnd6stries de oova creació 
hauran de presentar un pla d'elimi· 
nació de residus l un certttical que 
garanteixi que no es produeix cap 
tipus de contaminacip. EFE

DISSABTE, 30 DE JUNY 

• Reunió dels membres de la
Coordinadora perler el calendari do 
mobilhazacions. S'acorda proposar 
en la reunió de dimecres una mani
l estació conjun1a a Tanagona eJ 
pròxim dia 15 de juliol. En la maleixa 
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Esquerra Republicana Ya presentar la seva p.roposta de llei sobre residus lndustrlals a 
diverse• localitats de la Conca, ent.re les quals es trobava la de Pira 

reunió es va proposar concertar una 
entrevista amb ef conseller de Go
vornaci6, Josep Gomis. Aquasta 

qOes1ió va quedar pendent do pròxi• 
mes reunions. 

DIUMENGE, 1 DE JULIOL 

l'Espluga de Francolí l Conesa. 

uines vacancesf 
• Jordl Portabella, secretari ad•

junt d'ecologia i medi ambient, i 
Àngol Colom. SéCfetari genoraJ 
d'Esquerra Republicana de Cala• 
tunya (ERC), prnsen1en elpar1Í1 i fan 
una exha.ustiva explicació del pro, 
jec1e alternatiu sobre residus Indus
trials que ha elaborat aquest grup 
parlamentarJ a les locafüats de Pira, 

En el decurs d'aQueS1 acte. que 
va conslar de tres pans, es va fer 
una expllcacíó tècnica de la propos
i a presentada i es va incidir espe
cialment en el tema del tractamen1 al 
lloc d'origen, 101 f()(çant el reciclatge 
d'aqueus processos industrials 
creadors de residus. Jordi Portabe• 
lla, en r acre de Conesa, vaquaJ�icar 
ol pla olabolat por la Generalitat da 
tercermundista 

Quant a la lntervenci6 d'Àngel 
Colom, els seus comenlaris es diri
geJxen a l'ac1uació del partit en el 
govern (CiU), al qual acusa de tren
car la unitat d'acció de la població de 
la Conca de Barb<lrà 

És temps de 
vacances. ¡Quina .. 

tranquil.litat!. 
Reposar del treball 
habitual. Aprofitar 

el sol d'aquests 
mesos d'estiu, llegir 

un llibre 
amb calma i 

assaborir totes les 
hores del dia. 
Descansi, s'ho 

mereix. Nosaltres 
l'ajudarem a 

fer-ho. A Lluïsa 
Vives trobarà tot 

allò que 
necessita: 

mobiliari de jardí, 
taules de resina i de 
terrat.zo, material de 

càmping, cadires i 
taules plegables, 

para-sols, 
objectes de platja ... 
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VALlS 

Àngel Colom anima els assís-
1en1s a continuar les mobilrtzacions l 
la ootar la seva actitud de p,otesla 
davan1 l'actuació dels mossos d'es
quadra To1 seguin! aquesta línia.de 
comentaris, el secre1ari general 
d'ERC manifesta que el PSC-PSOE 
ha tet nctat la seva afinitat amb les 
lesis convergents quant al pla de 
residus. 

DIMARTS, 3 DE JULIOL 

• El presldenl del Parlament de
Catalunya. Joaquim Xicol fa refe• 
rència al problema dels residus in
dustrials en l'acte de balanç do la 
primera meitat dol curs parlamenta
ri, que tornruà a reemprendre, el 15 
de setembre. les seves actívi1a1s. 
En aquest sentit. queden pendents 
vult projec1es de llei, dels quals un 
és el pla de residus Industrials de 
Catalunya. 

DIMECRES, 4 DE JULIOL 

• Reunió de la Coordinadora ami-pla
de residus de r Ah Camp l la Conca
de 8<\fberà a respluga de Francolí.
En el·decurs de la reunió, membres
de la Plalaforma d·alcaldes i regi
dors dimissionaris informen de la
lnlerpel.lació do VlctorGimeno (IC)
al Parlament D'ahra banda, les di
verses comissions donen a. ÒOnèl
xor les seves aciívitats l s'apunia la
possibilitat de fer una manffestaci6
conjunta amb tols els sectors des
contents de les comarques larrago
nines. 


