
Valls, 9 de març de 1990 

Albert Vilalta, 
parlà del TGV a la 

ciutat de Reus 

Reus.- La possibili1a1 que el 
Camp de Tarragona sigui el lloc 
de pas i d'aturada del tren d'alta 
vel()(:ital de la línia frontera fran
cesa-Barcelona-Madrid va pre
nen! cos. Almenys, aixl va ex
pressar-se el dilluns passa!, a 
Reus, el presidenl del Consell 
d'Administració dels Ferrocarils 
Catalans, Alberi Vilalla, que con
cretà més quan va relerir-se a la 
"zona compresa entre les ciu
tats de Reus,-Tarragona-Salou
Vila•seca l Valls". 

Els ajunlamenls de Tarrago
na, Reus, Salou i Vila-seca, jun• 
tament amb les Cambres da 
Comerç de Tarragona i Reus, 
han e laboral un estudi, que els ha 
costat sis milions de pessetes. en 
què s'arriba a la conclusió que el 
Tren d'Afta Veloci1a1 (TAV) po
dria captar en aquesta zona 
450.000 viatges l'any, pel que la 
al tràmit ordinari, i uns altres 
430.000 viatges pel que la al 
sector lurfslic. 

Es lracla d'un gran nombre 
de viatges en ambdós sentits, en 
la línia França-Barcelona-Ma
dílò. Per arribar a aquestes oon• 
clusions, J'esludl ha considerat 
diversos )actors com el potencial 
demogràfic de la zona, J'aclivilal
industrial i comercial i el turisme. 
D'altra banda, es la una referèn• 
cia especial a la projectada insta.l• 
.lac ió del Parc Bush a Salou i Vila
seca. 

L'estudi se centra especial
meni en la part sud del Camp de 
Tarragona, és a dir el triangle Sa
lou- Tarragona• Reus. L'Alt 
Camp, tal i com EL PATI va infor• 
mar al seu dia, continua manle• 
nint les expectatives. 

CRONICA 7 

' , La polèmica del'Pla de Residus Industria)s 

La polèmica dia a dia 
DIVENDRES, 2 DE MARÇ 

• Les Coordinadores Antl-Pla
de Residus de l'Alt Camp i la Conca 
de Barberà donen a conèixer un 
comunicat de vuil punts, amb data 1 
de març, en què anuncien que con
linuaran les "accions l mobflltza
clons amb l'energia l contundèn• 
cia que siguin necessàries fins 
aconseguir la definitiva retirada 
del PDGRI", així com demanen la 
retirada del pla que, segons les co
ordinadores, només "persegueix 
la Jinalilat d'apedaçar el proble• 
ma dels residus Industrials de Ca
talunya". Per últim demanen la 
dimissió dels actuals interlocutors í 
responsables del PDGRI. 

,. 01$$�!1TE; 3 DE MARÇ' 

• Els sacerdots de f'Anoia do
nen a conèixer un comunicat en 

relació al Pla de Residus i a 
l'abocador de Rubió. Els divuil ca
pellans que signen el comunicat alir• 
men que el municipi de Rubió ja està 
prou castigat i ha sofert danys ecolò· 
gics sulicien1s com perquè ara s'hi 
afegeixi un allre elemenl destructor 
i exigeixen un estudi de les possi• 
bles conseqüències de l' abocador 

• L·execuliva del PSC, reunida a
Barcelona, acorda sol.licilar la dl· 
missió del Conseller de Política Te• 
rrilorial i Obres Públiques de la Ge• 
neralita1, Joaquim Molins, i del Di• 
rector General del Medi Ambienl, 
Jacint Mateu, per tal de desbloquei• 
jar el Pla de Residus, així com un 
ampli diàleg del Govern de la Gene
ralhal amb iotes les forces poliliques 
i els municipis aleclals pel Pla. 

DIUMENGE, 4 OE MARÇ ,·

• TV-3 dedica el programa "30

minuts" al Pla de Residus soia el 
tltol: "Residus: un pla polèmic". 

• DÏU,.(JNS, s DE IMRÇ , ,

• Es reparteix per les bústies de
Valls un full en què sota el títol de "El 
Pla de Reldus, un negoci brut 
contra Calalunya r es demana 
que el Pla Residus conlemplí un 
acord entre f'adminislració, les in
dústries i el cos social. El mateix full, 
signat per l'Ajuntament de Valls, 
l'IEV i la Coordinadora del Pla asse• 
gura que "Ja lnclneradora que 
hlpotètlcsment estaria ublcsda al 
Pla da Santa Maria generaria, si 
es continua amb la negllgònela 
habitual, una supercontamlnacló 
de Valls l comarca. L"abocador de 
Forès, en el cas que hl hagués 
fuites, podria conlamlnar aqüí
Jers, que són les alg0es subterrà
nies que després nosaltres desti
nen al consum humà. No podem 
permetre cap perfil de contamina
ció d'aigües ja que l'aigua és un 
bé escàs l necessari". 

OIMARTS,'6 DE MARÇ 
• El President de la Generafüa1

de Catalunya, Jordi Pujol, va mani
leslar en la roda de premsa celebra• 
da dimarts que existia la possibilila1 
de modificar els emplaçaments pre
vistos en el Pla de Residus lndus• 
trials de Catalunya durant la 1ramí• 
lació parlameniaària. Després d'a• 
nunciar que en les pròximes setma• 
nas es presentaria el projecte de llei 
al Parlamen1, va asegurar que "ara 
es podrà parlar a fons sobre la 
qüestió (el pla de residus) l es 
podran plantejar aflernatlves en 
el Parlament". Jordi Pujol, despres 
de mostrar la seva preoÇupació per 
les pro1es1es, indica que "per a ml, 

un abocador bon fet l ben ubica! 
no és res (preocupant)", i mani• 
tesla eslar convençut que les co
marcas que ara expresan la seva 
protesta (Ah Camp, Conca de Bar
berà bàsicamenl) lenian un "futur 
prometedor, perquè experlmen• 
taran una gran transformació''. 

• S'anuncia definhivamen1 que
l'acte informatiu sobre el pla de resi
dus se celebrara el dia 16 de març a 
les nou de la nh al Pavelló Polispo• 
1riu Joana Ballart de Valls. L'acte r 
organhzen l'Ajuntament de Valls, la 
Coordinadora antí-Pla i f'IEV. A l'ac
te hi participaran diversos tècnics 
sobre el tema, així com represen
tants de l'Ajuntament da Valls i al 
Consell Comarcal. 

• Reunió de la Plataforma d'al
caldes l regidors dimissionaris de la 
Conca per tal de tracta, les píòxi• 
mes accions. Duran! la reunió s"in· 
forma de la carta tramesa pel Go
vern de la Generalhal els actuals 
consistoris ,estin en funcíons i en 
què s'informa de la pròxima visita 
del Príncep Felip a Montblanc. 

DIMECRES, 7 DE MARÇ 

• Els grups parlamentaris de l'o
posició expressen el seu rebuig a 
negociar la ubicació de les 
inslal.facions previstes al pla de 
residus elabora! per la Generalitat 
de Catalunya, possibilitat que va 
admetre dimarts el President de la 
Generalitat . 

• Reunió de la Coordinadora a
Solivella. S'acorda desplaçarse 
aquest dissabte i diumenge. a Reus, 
on se celebrà el congrés d'Unió 
Democratica de Catalunya (UDC). 
Aixl mateix. avui divendres se cele
brarà un acte informatiu a Vimbodí 
i dissabte a la Iarda a Montblanc. 

Tràmits a seguir del 
Pla de Residus 

Industrials com a 

Projecte de Llei 

Barcelona.- Correspon al 
Consell Executiu la tramhació 
d·un Projecte de Llei, aUlorhzar• 
ne la presentació al Parlament i, 
si s· escau, retirar-lo. Una vegada 
publicat al Bull/et/ Oficia.l del Par
lament de Catalunya (BOPC), hi 
ha un termini de quinze dies. 
prorrogables, per a la presenta• 
ció d·esmenes i al mateix temps 
es remei a la comissió compe
tent. 

Aquesta comissió nomena 
una ponència, que pol estar tor• 
mada per un dipulal, diversos di
pu1a1s o per un representant de 
cada grup parlamentari. 

La ponència elabora un in
lorme en què es té en compte el 
projecte original l les esmenes 
que s'han elec1ua1. 

L 'informe ha de ser publica! 
al BOPCi a partir d·aqul entra en 
debat a la comissió, a Ja qual la 
Mesa del Parlament ha encoma• 
nat el projecte o proposició. 

La comissió fa un dictamen 
que l ambó serà publicat al BOPC 
i és el que serà debatut al Parla• 
ment. En aquest debat es pol do
nar el lel que alguna esmena que 
no hagi prospera! ni en ponència 
ni en comissió obtingui el suport 
del ple. 

Una vegada aprovada la llei 
es publicarà al BOPC i el prasi• 
dent de la Generalitat farà la seva 
promulgació en nom del Rei. 

La llei serà publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Cala• 
lunya l al Bolet In Oficial del Esta•
do. 


