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Si l'Ajuntament no concedeix la llicència per a 

la constru·cció de la incineradora, la Generalitat 

la pot implantar per decret 
. VALLS.- El projecte de la inci

neradora que la conselleria té 
previst ubicar al Pla de Sant¡¡ 
Maria, notícia que es donava a 
corièi.xer �ijous passat, fou el 
motiu pel qual Jacint Mateu, di
rector general del Medi Ambient, 
i Ferran Raier, director de la junta 
de residus, es van reunir diven
dres passat al Consell Comarcal 
pe l'Alt Camp amb els consellers 
d'aquesta entitat i una represen
tació de l'Ajuntament del Pla de 
Sant� Maria, així com amb diver
sos tècnics i membres del 
col.lectiu 1714, que havien 
sol.licitat una major informació 
sobre el tema. 

Jacint Mateu, en una roda de 
premsa posterior a la reunió, va 
dir que en aquests moments el 
Pla Director per la Gestió d� 
Residus Industrials de Catalunya 
només és una proposta, que en 
aquests moments es form_ula en 
el consell rector de la junta de 
residus que tindrà lloc el dia 22 

de gener i que tot el que s'havia 
dit fins ara era provisional. Tot i 
amb això, en el ·seu moment es 
demanarà la llicència a l' Ajunta
ment i es procedirà com es consi
deri oportú. En cas que aquesta 
no s'atorgés per part de l' Ajunta
ment, la Generalitat de Catalun
ya té la possibilitat de subrogar
se en la facultat de donar aquesta 
llicència. 

Pel que fa al Consell Comar
cal, Josep Vilanova manifestà que 
l'actuació del Consell seria la de 
valorar la incidència que la inci
neradora pot teniren la comarca, 
sense descartar la possibilitat de 
realitzar un ple extraordinari per 
poder prendre una posició al 
respecte. 

Jacint Mateu comentà, final
ment, que era difícil pronunciar
se sobre un projecte quan aquest 
no s'ha estudiat: "En aquests 
moments, el que s'oposa a aquest 
projecte ho fa per oposar-se a 
alguna cosa, però no a una cosa 

concreta, perquè ningú no l'ha 
vist, ja que encara no està finalit
zat, per l'única cosa que poden 
regir-se és pel que es pensen o pel 
que expliquen algunsH. 

El Col.lectiu 1714 va afirmar 
que si pensaven atorgar la inci
neradora per decret, la Genera
litat es veuria obligada a enviar 
els pistolers de Montagut 

Membres del col.lectiu 1714, 
total ment oposat a la construcció 
de la incineradora al Pla de Santa 
Maria, van ser presents també en 
la reunió, tot i que no els van 
deixar entrar fins que aquesta no 
va haver gairebé finalitzat. Mar
cel Estrada, com a portaveu del 
col.lectiu, digué que ells havien 
fet un seguit de preguntes que no 
els havien contestades i manifes
tà que "a Tarragona ja tenim unes 
nuclears, una Petroquímica; ara 
volen convertir Tarragona en un 
abocador i en una planta d'inci
neració de residus industrials. És 
que ho hem de tirar tot a Tarrago-

El director general de Medi Ambient i el director de Ja junta de residus van 

informar al Consell Comarcal sobre la incineradora del Pla de Sta. Maria. 

na?". Ara per ara, el col.lectiu no xen la incineradora per decret -
sap les actuacions que duran a que ho poden fer- es veuran obli-
terme; havien d'esperar els resul- gats a enviar-nos els pistolers de 
tats de la reunió que es va dur a Montagut, això és les forces d'o-
terme dissabte a la nit i a partir cupació o, si ho preferiu, de 
d'aquí començar a emprendre ponent, i les forces de substitu-
accions. Però el que sí deixaren ció, que són les de la Generalitat, 
molt clar és que "si ens establei- els mossos d'esquadra ... ". 


