
4 el vallenc 

Comunicat del PCC a l'Alt Camp 
Davant la inoportuna decisió 

de la Generalitat de Catalunya 
d'instal.laruna planta incinerado
ra de residus industrials a la nostra 
comarca, concretament al Pla de 
Santa Maria, i l'emmagatzament 
de les seves matèries sòlides, alta
ment perilloses, a Forès(Conca de 
Barberà), el Partit dels Com1,1nistes 
de Catalunya a l'Alt •Camp ens 
·manifestem amb els següents cri
teris: 

- Denunciem de forma rotun
èia la posició còmoda i arbitrària 
amb què el govern de la Genera
litat actua i ha vingut actuant en 
un problema com aquest, que és 
purament fruit de la mala planifi
cació industrial i la mala polltica 
administrativa, quan l'esmentat 
procediment suposa una greu 
repercussió per la salut pública i el 
medi ambient. 

- Considerem que han de ser 
els industrials, que en definitiva 
són els que amasen grans benefi
cis en el seu procés de producció, 
els que realment tinguin l'obliga
ció de posar remei a aquesta situa
ció i no carregant-ho a tercers, 
queres tenen a veure amb elssèus 
residus industria Is. 

- Cal, doncs, posar-se alerta 
davant aquesta situació, de la qual 
som protagonistes, ja que l'expe
riència viscuda en d'altres llocs 
mostra la greu repercussió en la 
salut pública i l'ecosistema (casos 
de càncer, problemes càrdio-vas
culars, etc ... ) 

- No podem ni devem perme
tre que, per interessos privats, es 
posi en joc vides humanes, oferint 

falses promeses com demagògies 
tècn ico-polítiques. 

- El govern de la Generalitat, 
fidel aliat amb els seus companys 
de classe, és·a· dir, del capitalis
me, vol fer d'impostor construint
nos la planta incineradora i l'abo
cador en les nostres comarques, 
qüestió que no podem permetre 
el conjunt de les capes populars. 

- S'ha insinuat que aquesta 
ubicació estaria contemplada des 
del punt de vista que accedirien 
amb facilitat a l'esmentada cons
trucció, per pensar que en les 
nostres comarques, Alt Camp i la 
Conca, poguessin oferir poca 
conflictivitat sobre el tema i ofe
rissin poca resistència. 

- Hem de dir, doncs, que s'e
quivoquen i el fet evident fou la 
manifestació de diumenge, dia 
14, al Pla de Santa Maria i a les 
posteriors iniciatives antl·lncine
radora i abocador dutes a terme. 

- Fem una crida unitària a les 
forces polltiques, centrals sindi
cals, entitats, culturals, organit
zacions ecologistes i a la pobla
ció en genera l per desenvolupar i 
ampliar el moviment per la de
fensa de les nostres vides, de la 
nostra natura i dels nostres po
bles. 

NO VOLEM SER L'ABOCA
DOR D'ESCOMBRARIES DELS 
INTERESSOS PRIVATS. 

VOLEM VIURE EN PAU AMB 
ELS NOSTRES MITJANS 

NI INCINERADORA, NI 
ABOCADOR 

Partit Comunista de 
Catalunya a l'Alt Camp 

Divendres, 19 de gener 1990 

QPINIQ 
Nota informativa referent al Pla de 

Residus Industrials 
Els indis iroquesos, abans de 

prendre una decisió, avaluaven les 
conseqüències d'aquella decisió en 
les següents set generacions. Però, 
és clar, eren uns salvatges ... 

Nosaltres ja tenim el Pla de la 
Junta de Residus. Després de -des 
de les diferents administracions dels 
diferents colors- fomentar el con
sum general i el descontrol dels 
industrials, ara ens encolomen inci
neradores, abocadors i plantes de 
tractament. Amb gran menyspreu 
de les persones, i un menyspreu 
encara més gran de les generacions 
venidores, argumenten que és l'ú
nica alternativa possible. Amb ci
nisme, afegeixen que tot estarà sota 
control i no hi haurà cap tipus de 
perill. Un control que ells ni tan sols 
tenen la capacitat d'exercir i un 
perill i unes conseqüències que -
això és el més trist- no tenen ni la 
disposició d'intentar avaluar. 

Per acabar-ho d'arrodonir, la 
Generalitat, és a dir entre tots, fi
nançarem els projectes. l els indus
tria Is pagaran un preu absolutament 
simbòlic per a l'ús dels abocadors, 
amb el conseqüent nul interès de 
reduir el seu volum de porqueries 
tòxiques. Entremig del descontrol, 
les grans empreses van fent el seu 
agost. 

Nosaltres, mentrestant, tan feli
ços. Per una banda, continuem 
consumint descontrolada ment i, per 
un altra, ens anem hipotecant ale
grement el futur. Autoenganyats 
irresponsablement per una banda i 
vergonyosament enganyats per la 
banda de l'administració. 

O dit d'una altra manera: si 
diem que no volem porqueries 
tòxiques, hem de dir que, evident
ment, volem un replantejament 
general, quantitatiu i qualitatiu 
d'això, estem disposats a variar les 
pautes de vida que impliquen la 
necessitat de processos industrials 
contaminants. 

Mentre no assumim aquest 
plantejament, sempre serà impos
sible que trobem una solució veri
table i honesta, l fins i tot es pot 
donar el cas, com s'esdevé avui dia 
a Europa i als EEUU, que per tal 
d'eliminar els nostres residus -des
cartades les incineradores i els 
abocadors en el lloc d'origen- fem 
servir d'abocador, a canvi de qua
tre duros, els països del tercer món. 

Per tant, davant de la proble
màtica concreta presentada als 
municipis afectats pel pla general 
de residus, cal cercar seriosament 
i honradament una solució verita
ble, amb totes les conseqüències 
que impliquin. Qualsevol altra 
alternativa sempre serà ètnica ment 
inacceptable. 

En el moment present, donada 
la desinformació i la precipitació 
amb què s'està duent tot el relacio
nat amb el Pla de Residus Indus
trials, la Coordinadora Anti Indús
tries Contaminants s'adhereix a les 
iniciatives de la Coordinadora Anti
incineradora del Pla de Santa Maria 
-aixl com a les de les altres plata
formes dels diferents municipis
afectats pel pla- i s'oposa per tant a 
l'aprovació del pla de la Junta de. 
Residus. 

Coordinadora Anti Indústries 
Contaminants 


