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Mil cinc-centes persones van participar 
diumenge passat a Sant Feliu de Buixa
lleu i a Hostalric en els actes festius i rei
vindicatius convocats per l'Associació de 
Veïm de la Conca de la Tordera afec

tats pel Pla de Residus Industrials, en el 
qual es preveu fer un planta i una inci-
neradora a la zona. Els manifestants, 
que finalment van desistir de fer la ca
dena humana prevista entre els ajunta

ments de les dues poblacions, van man
tenir tallada durant més de dues hores 
la carretera C-251, que uneix Sant Celo
ni amb Girona per l'interior. En un co
municat difós al final de l'acte, l'associa

ció exigeix la retirada del Pla de Residus 
i adverteix el Parlament que si l'aprova 
serà el responsable de les accions que 
puguin emprendre «els ciutadans de Ca
talunya per defensar els seus drets». 

Mil cínc-centes persones demanen a 
Hostalrie que es retiri el Pla de Residus 
La comissió d'afectats adverteix que 
el Parlament serà el responsable de 

futures accions si aprova el pla 

Els organitzadors no van fer la 
cadena humana fins a Sant Feliu per 

por de no cobrir la distància 
SALVADOR FARRÀS 

• Sant Feliu de Buixalleu.— En el 
comunicat es demana al Parlament 
de Catalunya que estudiï bé quina 
llei és la que definitivament aprova 
sobre els residus industrials. «No
més aquesta institució serà respon
sable de les accions que pugui em
prendre el poble de Catalunya per 
defensar els seus drets. No fos cas 
que s'hagi de tornar a esmolar la 
falç», s'afirma. Els organitzadors 
també afirmen que amb la nombro
sa assistència de ciutadans als actes 
ha quedat palesa «l'oposició de 
l'àmplia majoria dels veïns de la 
zona al Pla de Residus». «Volem 
que el pla sigui retirat i que els par
lamentaris tinguin en compte 
aquesta opinió popular i l'enfronta
ment que suposa no obeir-la», asse
guren. 

Els actes havien començat cap a 
les nou del matí, quan es va co
mençar a servir esmorzars als assis
tents a la trobada en el lloc cone
gut com el Gorg d'en Perxistor, si
tuat a uns quatre quilòmetres del 
nucli urbà d'Hostalric. Després d'a
quest esmorzar popular, els alum
nes de l'escola pública d'Hostalric 
van fer una representació teatral. 
Cap a les dotze del migdia, els ma
nifestants van anar des del Gorg 
fins a l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu, que és a l'entrada del 
nucli urbà d'Hostalric, i van col·lap
sar la carretera C-251, ja que ocu
paven tots els carrils de circulació. 
Paral·lelament, uns manifestants 
van posar-se al mig de la carretera 
a Hostalric, per impedir els pas dels 
vehicles en direcció a Sant Celoni i 
Granollers. Posteriorment va co
mençar una manifestació des d'a
quest lloc fins a l'Ajuntament 
d'Hostalric, on es va iniciar una ca
dena en què van participar unes 
tres-centes persones i que va encer
clar la zona. 

En principi, els organitzadors 
havien previst que la cadena huma
na anés d'una casa de la vila a l'al-
tra, que estan separades uns dos 
quilòme*̂ r̂es. «Però ens feia por que 
no hi hagués prou gent per omplir 
la distància, i vam decidir fer la ma
nifestació», va explicar Jordi Pe-
nyaroia, membre de l'associació. 
Els manifestants van cridar, durant 
tota l'estona, contra el Pla de Re
sidus i contra el conseller de Polí
tica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins. «Molins, la mer
da te la fots a dins», «la merda per 
a qui la fa» i «boti, boti, boti. Mo
lins el qui no boti» van ser els eslò
gans més escoltats al llarg de tot el 
matí. 

Els representants de l'associació. 
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Diferents vehicles fan cua rera la manifestació que els veïns van fer per la carretera C-251, que van tallar durant dues hores. 
Foto: Lluís Serrat. 

que van muntar un sistema de con
trol paral·lel al que va preparar la 
Guàrdia Civil, van afirmar al final 
dels actes que no es pensaven que 
hi assistís tanta gent. «Si ens ha
guessin dit que vindrien mil cinc-
centes persones, no ens ho hauríem 
cregut», van dir, Joaquim Mataró, 
secretari de l'associació, va agrair 
als manifestants el seu comporta
ment. «Sempre va ser correcte, sen
se provocar aldarulls ni cap respos

ta negativa a un acte d'aquesta 
mena, que volia ser reivindicatiu 
però també festiu per sobre de tot», 
va dir. Al Gorg d'en Perxistor tam
bé es va fer una plantada d'arbres. 

Joaquim Mataró es va queixar 
també que als actes no hi havia re
presentants de tots els consistoris 
de la zpna afectats pel pla. Van as
sistir-hi regidors dels equips de go
vern dels ajuntaments de Sant Fe
liu de Buixalleu, Hostalric i Arbú-

«Mea culpa» de Pujol 
P.D. 

• El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, va declarar, en una en
trevista publicada ahir al diari y4v«í, 
que ha faltat informació i ha sobrat 
desinformació en tot el conflicte 
del Pla de Residus. Pujol coincideix 
amb el conseller Joaquim Molins a 
afirmar que «la Generalitat potser 
no ha informat prou, però el fet 
més greu ha estat que han circulat 
moltes informacions totalment fal
ses», com per exemple —esmenta 
Pujol— que els abocadors pro
dueixen càncer, que fan avortar les 

dones o que contaminen les vinyes. 
El President assegura que el con
flicte a la Conca de Barberà s'ha 
produït precisament quan en 
aquesta comarca s'està obrint una 
etapa de desenvolupament econò
mic. El cap de l'executiu català con
sidera que el rebuig als abocadors, 
a les incineradores i a les plantes de 
tractament «no està en la línia del 
progrés, sinó tot al contrari». Pujol 
diu que no ha mancat diàleg: «En 
realitat les converses havien de co
mençar ara, entre la designació 
provisional i la definitiva». 

Els manifestants van mantenir 
tallada durant dues hores la carretera 

que va fins a Sant Celoni 
Unió critica que no 
s'hagi consultat els 
municipis afectats 

j.p. 
• La polèmica sobre el Pla de Re
sidus Industrials també es va trac
tar en el congrés d'Unió Democrà
tica de Catalunya que aquest cap 
de setmana ha tingut lloc a Reus. 
Els habitants de la Conca de Bar
berà, aprofitant la proximitat amb 
Reus, es van desplaçar, dissabte i 
diumenge, fins al Palau de Con
gressos per manifestar el seu rebuig 
al pla davant un dels socis de la coa
lició responsable del projecte. La 
presència dels antiabocador a l'ex
terior del pavelló va tenir ressò a 
l'interior del recinte amb l'aprova
ció d'una moció —presentada per 
els mateixos militants del partit— 
en què es critica el procediment 
aplicat per la Generalitat en la re
dacció del pla. La moció va ser pre
sentada per Manel Miserach, alcal
de d'Igualada, població a prop de 
la qual hi ha projectat l'abocador 
de Rubió. El primer punt del text 
manifesta «la preocupació per com 
la Junta de Residus ha portat la re
dacció i l'aprovació inicial del Pla 
de Residus Tòxics de Catalunya, 
sense la intervenció dels municipis 
i de les comarques afectades, i sen
se que les associacions d'aquelles 
presents a la Junta hagin informat 
els afectats». En la la moció també 
es demana que la Generalitat obri 
canals de diàleg amb les comarques 
afectades i es fa un prec perquè el 
pla definitiu «contempli els interes
sos particulars de les comarques 
afectades i s'inspiri en la sohdaritat 
de fot Catalunya envers els munici
pis menys desenvolupats». 

Els membres de la coordinadora 
de la Conca de Barberà contra el 
Pla de Residus van aconseguir tam
bé que es llegís en el congrés un 
text escrit per ells de condemna al 
pla. La direcció d'Unió es va negar, 
però, que es votés una moció de la 
coordinadora en què es demanava 
la supressió del pla. Tant en la con
centració de dissabte com en la de 
diumenge, que va ser més nombro
sa, no es van registrar incidents. 
Curiosament, els manifestants de la 
Conca de Barberà no van ser a 
Reus a la tarda, quan va assistir al 
congrés el president de la Genera
litat, Jordi Pujol. 

A Igualada, diumenge, també hi 
va haver mobilitzacions contra el 
Pla de Residus. Unes 500 persones 
va formar una cadena humana a la 
Rambla. 

cies, però als organitzadors els hau
ria agradat també que n'haguessin 
vingut d'altres ajuntaments. 

L'associació està preparant un 
dossier on s'explicarà «amb rigor» 
les causes de l'oposició al Pla de 
Residus i les possible alternatives 
que hi ha per situar la planta de 
tractament i l'abocador que es pre
veu emplaçar a la zona. El docu
ment s'enviarà a tots els ajunta
ments afectats, als quals es dema
narà que es pronunciïn sobre el 
tema. «Després, als que no s'hi ad
hereixin els demanarem el per 
què», van afirmar. 

En els actes també hi van parti
cipar la colla de geganters d'Hos
talric i algunes bandes d'animació. 
L'associació ha imprès també sa
marretes reivindicatives que porten 
la inscripció La Tordera, posa't 
maca i que han posat a la venda per 
recaptar diners. 

La planta de tractament de resi
dus es construirà en uns terrenys 
del polígon industrial de Sant Feliu 
de Buixalleu, però la Generalitat 
no ha decidit encara on es farà l'a
bocador. El conseller Molins va dir 
divendres que s'estan fent estudis 
per decidir-ne l'emplaçament. 
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