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La polèmica del pla de residus industrials 

Carles Murtró: "jo no he 
parlat mai d'ubicacions" 

Valls .• Carles Mur
lró. alcalde del Poni d'Ar
mentera, ha mannestat a 
EL PATI que s'han tergi
versat les paraules de la 
seva intervenció en el 
decurs de la reunió que 
es va mantenir al Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 
el passat dijous dia 24 de 
maig. Munró diu que "Jo 
no he parlat mal d'ubi
cacions, no sóc la per
sona més adequada l 
per això hl ha els tèc
nics". Per altra banda, 
es referma en "donar 
suport als esforços que 
fa la Generalitat per 
portar a terme un pla de 
residus tan necessari 
per a Catalunya". 

Carles Murtró nega 
haver parlat de la idoneï
tat o no de les ubicacions 

Carles Murtró, alcalde del Pont 

durant la reunió al Consell Comar
cal ja que tan sols va apuntar la 
necessitat d'un pla í va donar 

DISSABTE, 2 DE JUNY 

• Els representant de les diver•
ses coordinadores es reuneixen a 
Montblanc i elaboren un calendari 
de manifestacions .. mobliítzacklns i 
actes informatius i festius fins al 
pròxim dia 30 de setembre. Entre 
aquests, el pròxim dia 16 de juny 
mantindran Coordinadora l Platafor• 
ma amb els representants parla· 
mentaris dels grups politics. La reu• 
nió se celebrarà en dues parts, una 
a pona tancada i l'altra amb públic. 
Un segon acte, en aquest cas festiu. 
serà la celebració de la foguera de 
Sant Joan, el dia 23de juny. a Forès, 
d'on la flama es ponaràa cada poble 
de les comarques afectades. 

DIUMENGE, 3 DE JUNY 

Unes 1.500 persones convoca• 

d1Armentera
suport a la informació que està 
donant la Generalitat sobre 
aquest tema. 

des per la Coordinadora anti-pla de 
residus de l'All Camp i la Conca de 
Barberà es manifesten davant la 
casa de l'alcalde del Pont d'Armen-
1era, Carles MuJ1ró. La mobilització 
es va convocar a causa de les decla
racions de Carles Murtró en el de
curs d'una reunió que es va celebrar 
a la seu del Consell Comarcal de 
l'All Camp el passat dijous dia 24 de 
maig, en què va expressar el seu 
suport al pla de residus elaborat per 
la GeneralitaL En el decurs de la 
reunió es va mostrar favorable a les 
ubicacions de la incineradora al Pla 
de Santa Maria l de l'abocador a 
Forès. 

DILLUNS, 4 DE MAIG 

• La coordinadora de Monl
blanc, en la seva reunió setmanal, 
va rebutjar les pintades que han 
aparegui al moneslir de Poblet. 

PSV S. Coop. 
PROMOCIÓN SOCIAL 

DE VIVIENDAS 

Construirà 151 pisos socials 
a Valls. 

Per sol.licitar informació podeu 
dirigir-vos al local d'UGT a Valls 

(Costa de l'Església) 

Dilluns, dimecres i divendres de 12 a 

2 i de 4 a 7r 
durant tot el mes de juny 

Per iniciativa d'UGT 

El Pla de Sta. Maria acull actes de les 

11 Jornades sobre residus industrials 
El Pla de Santa Maria.- La 

problemàtica deols residus indus
trials amb el testimoni de tè<:nics 
alemanys, les experiències que es 
coneixen sobre a quest tema i l'anà
lisi i crítica del pi a l del projecte de 
llei per a la gestió dels residus c,en
traran les II Jornades sobre residus 
industrials que es desenvoluparan 
al Pla de Santa Maria a partir de
demà a dos quans d'onze del matí. 

Les jornades al Pla de Santa 
Maria síniciaran amb una rebuda 
dels assistenls a. la Pista i, 101 se• 
guit, es farà la presentació de les 
jornades. La primera conferència 
tractarà el tema Els probl8m8s del 
tractament dels tesidus indust1ials 
a Alemanya i Caralunya. Els ex11m
pl11s de Schawabach i la Fontsanta 
La conferència oomptarà amb el 
testimoni de Gunter Oehus, engin• 
yer mèdio-ambie,ntal del Oko-insti• 
tul Oarmstad, i d'Ella Schofthaler, 
membre del grup de dones de 
Schwabach. 

A la una del migdia s'obrirà l'ex
posició de fotografies i audiovisuals 
relacionades amb el tema. 

A la iarda, a dos quarts de cinc, 
es reempendran les conferències 

sense cap mena de respecte per 
l'an. Per altra banda, es va acordar 
demanar a la comunitat del monestir 
que els doni suport en les seves 
reivindicacions i que comenci a 
preparar el recinte del monestir""' 
ler la celebració de la "victòria de la 
Conca". 

DIMARTS, 5 DE JUNY 

• Carles Murtró desmenteix que
hagués parlat d"ubicacions en el 
decurs de la reunió al Consell 
Comarcal. Carles Murtró diu que 
"per parlar d'ub[caclons Ja hi són 
els tècnics". Tot i assenyalar que 
no havia comentat res sobre les
ubicacions de la incineradora i de 
l'abocador es ratifica en donar el 
supoJ1 necessari al pla de residus 
industrials de la Generalitat, 

• L'execuliva del PSC proposa
arribar a un acord o a un pacte en 

¡MONTSEI 
¡No val 

a badar! i 

Tres mesos 

sense un 

home 
,l 

es massa 

temps 

¡Creu-mel 

amb Crista Reetz, Thomas Ober
mayer i la química Núria Ferrer. els 
quals faran la Crítica dels sistemes 
conv11ncionals del tractamenr de 
residus. L/nies d'actuació alt11mati
vas. A les vuit, membres del Centre 
d'Ecologia i Projectes Allernatius 
(CEPA) proposaran un col.loqui 
sobre la problemà1ica dels residus 
sòlids urbans i les propostes aher• 
natives, com és el cas de la recollida 
selectiva de les deixalles. 

La jornada de dissabte final�
zarà amb una ballada de gegants. 
capgrossos i bestiari procedent de 
poblacions de l'Alt Camp l la Conca 
de Barberà i amb l'animació de Noè 
Rivas. 

Comissions i coordinadores de 
poblacions afeclades per 
instal.lacions de tractament de resi
dus com Tona, el Papiol. Fontsanla, 
Santa Margarida í els Monjos i de la 
Vall d'Aranguren, iniciaran la jorna
da del diumenge, a dos quarts d'on
ze, hora en què comentaran les 
Experiències a Catalunya i Va/111 de 
Atanguran sobre l'oposició a la 
implantació d'incineradores i abo
cadors. Més tard, a les dotze. tindrà 
lloc un acte en el decurs del qual es 

matèria de medi ambient després de 
la decisió de tots els grups que for
men l'oposició del Parlament a en
lrar en el debat sobre el projecle de 
llei de residus industrials. Per part 
de Convergència i Unió, s'ha ex
pressat l'esperança que aquesl 
pacte global signiliqui una major 
flexibili1al . El PSC, a lravós de Ra• 
f ael Madueño, responsable de medi 
ambient del pan�. ha manffestat que 
el pacte no ha de signfficar una rec• 
tfficació del paJ1i1 sobre el 1ema del 
pla de residus. 

• En el decurs de l'acte de la
Oiada del Medi Ambienl, Jordi Pujol. 
president de la Generafüat, va pro
nunciar un discurs sobre la urgència 
de l'eliminació dels residus. L'acte 
va tenir lloc al Saló de Sani Jordi del 
Palau de la Generalitat i Jordi Pujol 
va fer un extens discurs en el qual va 
demanar "col.laboracló l solidari• 
tat en la tasca pedagóglca de fer 
entendre que un abocador no és 
una cosa dolenta ni nociva. Noès 
veritat que Impedeixi la lndustrla
lítzació d'una comarca". Davant el 
gran nombre d'assistenls a l'acte de 
la Oiada, Pujol va dir que "ocupar
se de la neteja del pafs no és 
polfticament rendible". Pel que fa 
a l'aspecte polhic del tema. va 
afirmar: "no dimitiré de la meva 
responsabilitat de govern en fa 
qüestió dels abocadors i les lncl
neradores", El discurs de Jordi 
Pujol va denotar un no en1enimen1 al 
rebuig del pla de residus i, entre 
paraules apassionades, va comen• 
lar: "no sé per quina raó molta 
geni prefereix tenir al seu poble 
molts femers l abocadors lncon
lrolals que no pas un de ben con
trolat''. 

• La Plalalorma d'alcaldes i
regidors dimissionaris de la Conca 
van mantenir una reunió per eslablir 
una convocatòria adreçada als poll
tics per portar a terme un acte el prò• 
xim dia 16 de juny. Durant la reunió 
es va parlar de la siluació actual dels 
consisloris i dels contactes que 
s'estan mantenint amb els alcaldes 
que no han dimit it per tal de poder fer 
en aquestes poblacions actes inlor
matius. Dos :emes més van sorgir 
duran1 la reunió: per una banda, es 
va decidir demanar a la Generalitat, 
per via parlamentària i per diversos 
col.lectius. que donés informació 
sobre si es pensen consrnuir o no 

farà l'Anàlisi etílica d11I Pla Director 
i del porjscte de //ei de mesures p11r 
a la gestió de residus industrials. 
L'acte estarà coordinal per Josep
Lluls Moner, del CEPA, i comptarà 
amb la intervenció de Joan Sala
bert, Àngels Alió, Núria Ferrer i 
Antoni Batlle. 

El mati finalitzarà amb l'enlaira
ment d'un globus i a la tarda es 
preveu que lots els assislents vis�in 
la localitat de Forès, on hi ha previs
ta la instal.lació d'un abocador de 
residus industrials, 

Les jornades han compia1 amb 
actes a Barcelona. Castellbisbal i el 
Pla de Santa Maria i continuaran 
els dies 16 i 17 a Sani Feliu de 
Buixalleu. Les II Jornades han estai 
organitzades per les Coordinado
res anti-pla de residus de l'Ah Camp 
i la Conca, Castellbisbal, Conca del 
Tord.era, la comissió antl·lncinera
dora de Tona i el CEPA, l serviran 
per reforçar l concretar les argu• 
mentacions sanitàries. toxicològi• 
ques, 1ècniques, ecològiques, 
sòcio-econòmiques... per conti• 
nuar refermant-se en la negativa a 
l'acceptació del pla de residus in• 
dustrials. 

comissions gestores i, en segon 
lloc, es va acordar demanar a la  Di
putació de Tarragona que retingui 
els diners del Pla d'Equipaments 
Culturals fins que hi hagi una situa
ció més normalitzada a la comare.> 

DIMECRES, 6 DE JUNY 

• Reunió de la Coordinadora
antí-pla de residus de l'Alt Camp i la 
Conca a Blancafort en la qual es van 
valorar positivament la manil estació 
que va tenir lloc al Poni d'Armente
ra. Per altra banda, es va apuntar la 
possibilitat de ponar el lema del pla 
de residus a totes les fesles majors. 
Aquesta p,esència es podria mate• 
rialitzar en una exposició itinerant l 
en actes informatíus. 

Es va informar que en les reu
níons mantingudes amb Antoni 
Llort, president del Consell Comar• 
cal de la Conca. no aconsellen que 
aquest comparegi davant de les
coordinadores per donar comptes 
de les seves darreres actuacions. 

Un altre dels punts que va cen
trar la reunió va ser la redefinició 
d'alguns aspectes de les jornades 
que els dies 9 i 1 O es faran al Pla de 
Santa Maria. En aquest sentit. s·e
naliran castells amb les samarretes 
de la coordinadora anti•pla de resi• 
dus. 

DIJOUS, 7 DE JUNY 

• S'inauguren les II Jornades
sobre residus Industrials a l'aula 
magna de la Universitat de Barcelo• 
na. La conferència-col.loqui que ha 
Inaugurat les jornades ponava per 
títol El pla de residus industrials, un 
projecte mèdic-ambiental o indus
trial?. Hi van intervenir Josep M. 
Marti, metge del Centre d'Anàlisi i 
Planttícació Sanitària; Joan Martí
nez Alier. professor de la Facultat 
d'Economia de la Univers�at Autò
noma de Barcelona; Àngels Alió, 
professora de la Facultat de Geo
grafia de la Univers�at de Barcelo
na; Núria Ferrer, química, í repre• 
sentants de les Coordinadores anli• 
pla de residus de l'Alt Camp, la 
Conca de Barberà, Castellbísbal i 
de la Conca del Tord&ra. La sessió 
va eslar coordinada i moderada per 
Josep Llufs Moner, membre del 
Centr& d'Ecologia i Projecles Aher
natius (CEPA). 


