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El poble respon amb un NO rotund 

a la instal.lació de la incineradora 

L'alcalde, Magí Ferrer, i la totalitat de regidors. 

EL PLA DE SANTA MARIA.- EI Anti-incineradora i abocadors, 
poble va respondre amb un no que es formà dijous, dia 11 de 
rotunda la instal.lacióde la inci- gener, durant la reunió de les 
neradora en l'assemblea que es entitats del poble, se centrà amb 
va dur a terme dissabte passat a 2/ la reunió que es va dur a terme a 
4 d' 1 1 del vespre. la seu del Consell Comarcal amb 

L'assemblea fou presidida per el director general del Medi 
Magí Fem!, alcalde del Pla de Ambient i el director de la junta 
Santa Maria, diversos regidors de de residus industrials. Fent-hi 
l'Ajuntament, Marcel Estrada, referència, a aquesta esmentà que 
portaveu de lacoordinadora Anti- en la seva intervenció havia rea
incineradora i abocadors, Núria litzatun seguit de preguntes, com 
Ferré, química, i Josep Lluís els efectes que podria tenir en la 
Montsà, membre del centre eco- salut <cancerígens, càrdio- vas-
logista CEPA. cvl�rs,, p111mon�/5; 4:'tc':,) i ';In l�� 

Aquesta comptà, a més, amb collites; una relació de les matè
la participació d'un miler de ries que es cremarien, dels pro
persones, entre les quals hi havia ductes que sortir ien per lesxeme
els alcaldes de Valls, Vila-rodo- neies i que respiraríem, etc. 
na, Aiguamúrcia, Cabra del Aquestes preguntes, explicà Es
camp, Alió, gent d'arreu de la trada, no van ser cootestades; 
comarca, així com representants únicament es va respoodre que 
de diverses entitats ecologistes en aquells moments no tenien 
del Moviment de Defensa de la relacions sobre les matèries que 
T erra, etc. es cremarien i els productes que 

Magí Ferré inicià l'acte expii- podrien sortir d'aquesta combus
cant als presents tot el procés que tió. 
havia seguit la notícia, des del D'altra banda, també comen
seu inici fons a aquells moments, tà que l'administració sempre 
i va afirmar que la gent del Plano utilitzava les zooes rurals, que 
volia aquella incineradora i que sembla que no tinguin tanta 
els havien dit que venien a salvar- capacitat de resposta, per ubicar 
los, perquè aquesta indústria aquest tipus indústries; però el 
aportaria una riquesa al poble, a Pla i la comarca sí havien de 
la qual cosa ell responia que el dooar una resposta. l acabà dient: 
Pla ja se sabia salvar per ell ma- "Si la incineradora és tan bona, 
teix. queia posin a laplaçaSt.Jaume", 

Cal esmentar però que abans amb la qual cosa el públic esclatà 
que es dugués a terme l' Assem- amb forts aplaudiments i excla
blea ets regidors i l'alcalde del macions de conformitat amb les 
Pla van realitzar una reunió en la paraules de Marcel Estrada. 
qual van prendre l'acord per 
unanimitat, de •rebutjar la 
instal.lació de la planta incinera
dora en el nostre terme munici
pal i farem tots els tràmits que 
calguin davant l'administració per 
impedir aquesta instal.lació". 
Aquest manifest també es va lle
gir durant la reunió amb el poble. 

Marcel Estrada: "Si 
/'incineradora és tan 

bona, que la posin a la 
plaça St. Jaume" 

Seguidament, Marcel Estrada, 
representant de la Coordinadora 

Núria Ferré: "Europa i
EEUU eliminen les in

cineradores per les 
seves conseqüències 

negatives" 

Posteriorment, Núria Ferré, 
química, donà una visió general 
del que significava una incine,a
dora, explicant que era una in
dústria on es cremaven els resi
dus industrials. Núria Ferré indi
cà, però, que els residus no s'eli
minen, sinó que a través de la 
combustió es transformen en

d'altres i que aquesta planta no és 

Més de 1.500 persones s'aplegaren al pavelló municipal. 

neta, perquè té duessortides: una, 
les xemeneies, i l'altra, la matèria 
grossa restant que s'ha de traslla
dar als abocadors, per la qual 
cosa, afirmà, n'han situat un a 
Forès (Conca de Barberà), força 
!)•Opera al Pla de Santa Maria. 

Pel que fa als fums o gasos que 
puguin sortir per la xemeneia, 
digué que contenien compostos 
orgànics producte de la combus
tió o que no s'havien descom
post, entre ells la dioxina, pro
ducte altament tòxic i que pot 
tenirefectes cancerígens, verino
sos, i que poden produir malfor
macioos genètiques. A Catalun
ya és impossible de controlar-las, 
perquè no existeixen laboratoris 
apropiats. Els seus efectes a llarg 
termini que afecten a un radi 
aproximat de 50 km. En d'altres 
països d'arreu d'Europa i EEUU 
s'han fet diversos estudis sobre la 
viabilitat d'aquestes indústries i 
s'ha vist que no són controlables, 
per la qual cosa en molts indrets 
s'ha prohibit la seva construcció 
i fons i tot se n'ha arribat a tancar 
algunes. 

Núria Ferré plantejà també la 
problemàtica del transport de les 
subst�ncies que són tòxiques i 
perilloses, la qual cosa també 
representaria un perill. Pel que fa 
a la ubicació de la incineradora 
al Pla de Santa Maria, esmentà 
que el problema no era sols el 
que la situessin en aquest poble, 
sinó també que la posessin en 
qualsevol altre lloc. 

Josep Llurs Montsà: 
"L'administració valo
ra més els diners que 

no pas la salut" 

Josep Lluís Monstà, del centre 
ecologista CEPA, es va centrar en 
l'any 1982, en què afirmà que a 

Catalunya es trobaven en la 
mateixa situació uns pobles de 
les rodalies de Barcelona, als 
quals s'informà de la ubicació 
d'indústries per eliminar residus. 
Segons sembla, les pressions dels 
habitants d'a(!uelles contrades 
evità que s'emplacessin allí. 

El que qoestiooà Josep Llurs 
Montsà fou la forma amb què ho 
ha portat l'administració, perquè 
•si són beneficioses com bé han
dit, perquè no poden notificar-ho
amb més antelació i donant més
informació, l'administració valo
ra més els diners i les inversions
de les empreses que no pas la
salut;i la salutésuna cosaqueno
� pot mesurar amb diners".
Montsà acusà et secretarisme
industrial que l'administració
porta en aquests afers i indicà_què
en d'altres indrets on han intentat
col.lacar-ho han hagutdetirar�se
enrere, com per exemple al Pa
piol. •fi problema•, digué, •rau
en saber què han de fer amb els 
residus"; en aquest cas, la seva 
opinió indica que el problema 
s'hauria d'atacar des del seu ori
gen: són les pròpies empreses les 
que haurien de cremar els seus 
residus industrials o bé indicar 
que faran amb ells. 

Els veïns manifesten la 
seva total oposició a la 

/'instal. lació de la 
incineradora 

Durant l'assemblea, que l' A, 
juntament va coosiderar com un 
plenari extraordinari amb caràc
ter d'urgència, després de la total 
negació dels presents a la ubica
ció de la incineradora al Pla de 
Santa Maria, es van fer diverses 
propostes i es van prendre diver
sos acords. Entre aquests hi havia 
anar a la plaça St. Jaume amb 

pancartes reivindicatives, reco
llir signatures de ciutadans i enti
tats(que ja s'està portant a terme), 
i aplegar de diversos dibuixos 
sobre la incineradora realitzats 
pels alumnes de les escoles de 
l'Alt Camp sota la direcció del 
Centre de. Recursos Pedagògics. 
Tant signatures com dibuixos es 
trametien a la Generalitat. Tam
bé es demanà que els ciutadans 
dirigissin cartes d'opinió a la 
premsa comarcal i estatal, així 
com que participessin en els 
programes televisius i radiofònics. 
Igualment, es va decidir realitzar 
un comunicat a la Generalitat i a 
tota là premsa de Catalunya in
formant sobre l'assemblea, fer una 
tallada de l'autopista A-2 diu
menge.demanar la realització de 
plens extraordinaris a diverses 
poblacions de l'Alt Camp perquè 
manifestin la seva posició, i que 
els regidors i l'alcalde del Pla 
signin un document en el qual· 
manifestin la seva total negació a 
la ubicació de la incineradora en 
aquesta vila. Finalment es va 
demanar que la població aportés 
totes les propostes que cregués 
oportunes. 

D'altra banda, cal esmentar 
que l'Ajuntament del Pla de Santa 
Maria va enviar un telegrama al 
president Jordi Pujol on es dema
nava la seva intervenció perquè 
evités �un¡¡ catàstrofe al Pla de 
Santa Maria", i es pensa enviar
ne un altra al conselle, Molins. 
Per altra part, també diumenge 
diversos representants van anar a 
Montblanc per entrevistar-se amb 
Josep Gomis, conseller de Go-. 
vernació, i demanar-li el seu 
suport. Malgrat que en aquel Is 
moments no van poder parlar-hi 
perquè no es trobava a la seva 
residència, van entregar docu
mentació a la seva esposa perquè 
li fes avinent el motiu de l'entre
vista. 


