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Les forces polítiques de l'Alt 

Camp i la Conca es 
• • 

reuneixen per signar un 

VALLS.-Les forces polítiques 
de l'Alt Camp i la Conca de Bar
berà es van reunir dimarts passat 
a les nou del vespre conjunta
ment amb l'Institut d'Estudis 
Vallencs i el Centre d'Estudis de 
la Conca coordinador s d'aquesta 
iniciativa, per tal de tractar el 
tema del projecte de l'incinera
dora i l'abocador de residus in
dustrials als municipis del Pla de 
Santa Maria i Forès, respectiva
ment. 

Els partits (PSC, CiU, PCC, 
ERC, IC, COS, MOT i PP) reunits 
a la seu del IEV, després de pre
sentar cadascun la posició del 
seu partit i els canvis que creien 
oportuns dins el manifest que 
havia presentat el IEV, van deci
dir •per unanimitat denunciar la 
falta de transparència en l'elabo
ració del Pla Director de Residus 
Industrials de Catalunya i acor
daren fer pública la plena identi
ficació amb la contundent i unà
nime resposta popular delsciuta
dansd'aquestescomarques i,com 
a membres sol idarisdel col. lectiu 
afectat per l'arbitrària i ofensiva 
proposta d'ingerència -absoluta
mem negativa- en l'estruetvra 
sòcio-econòm ica, ambiental i 
humana de la nostra demarcació 
territorial, declarem que no po
dem consentir que se segueixi 
parlant d'incineradora i aboca
dor. Demanem formalment la 
retirada definitiva de la proposta 
denunciada i que es faci públic el 
contingut dels estudis correspo
nents i del perquè de l'elecció 
d'aquestes comarques•. 

En aquest manifest signat 

manifest 

dimarts a la nit, les forces políti
ques rebutgen aquest pla i dema
nen la seva paralització imme
diata,així com que s'obri un estu
di per trobar alternatives o que la 
implantació es faci on realment 
correspongui en raó de l'origen 
dels residus, i que finalment s'o
bri un debat públic sobre el Pla 
Director per la Gestió de Residus 
Industrials. 

D'altra banda requereixen a 
tots els polítics d'ambdues co
marques, ajuntaments, represen
tants territorials a la Diputació, 
Parlament de Catalunya, Congrés 
de Diputats, Senat, Patlamcnt 
Europeu, etc, que posin tots els 
mitjans a l'abast per obtenir la 
definitiva cancel.lació de la 
implantació de la incineradora i 
de l'abocador, donant total su
port a totes les accions institucio-

nals i populars que facin possible 
l'urgent objectiu que justifica la 
reunió de dimarts. 

Finalment, tots els presents 
acordaren dedirigir aquest mani
fest que signaren en l'acte al 
president de la Generalitat, al 
conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques i a la mesa del 
Parlament de Catalunya. 

En aquesta reunió, d'altra 
banda, també va SOfgir la possibi
litat d'organitzar una concentra
ció diumenge a la nostra ciutat, 
que, de dur-se a terme, es faria a 
la plaça del Pati, en la qual es 
convocaria tots els habitants de 
l'Alt Camp i la Conca de Barberà, 
sempre l quan aquest acte no 
interferís en les activitats de la 
Coordinadora Anti-incineradora 
i abocador del Pla de Santa Ma
ria. 

Manifestació a la Rambla de 

REDACCIÓ.- Al voltant d'u
nes 1.SOO personesde les comar
ques de l'Alt Camp i la Conca de

Barberà es desplaçaren dimecres 
passat a Tarragona per tal de dur 
a terme una manifestació a la 
Rambla i la plaça Imperial Tarra
co. 

Cinc autobusos del Pla i di
versos cotxes particulars, que con
duïen aproximadament uns 350

planencs, així com un autobús de 
Rocafort de Queralt i dos de Sa
rral, es dirigiren a la capital de 
província per tal de manifestar el 
seu total rebuig i disconformitat 
amb la instal.lació de la incinera
dora i l'abocador al Pla de Santa 
Maria i a Forès (Conca de Barbe
rà). 

Els manifestants van recórrer 
la Rambla fins arribar a la plaça 
Imperial Tarraco, que també va 

Tarragona 
� voltejada. En el moment en 
què estaven davant de l'edifici de
Governació, els presents llança
ren a l'entrada un gran nombre 
de bosses de brossa plenes de 
papers, i botaren foc en un bidó, 
de manera simbòlica, per simular 
la incineradora. 

Finalment, es llegí un mani
fest en es qual s'exigia la retirada 
immediata del pla de la Junta de
Residus, aixf com, un cop retirat 
,la realització d'estudis d'impac
te ambiental per evitar altres 
propostes, la dimissió immediata 
de Jacint Mateu, que per les seves 
contínues manifestacions als 
mitjans de comunicació creuen 
que mostra la prepotència, insen
sibilitat i tots aquells qualificatius 
que no ha de tenir mai un alt 
responsable d'un govern demo
cràtic escollit pel poble, un debat 

parlamentari per buscar sistemes 
alternatius amb l'interès de cer
car un pla que determini que la 
mateixa indústria elimini els seus 
propis residus, un total respecte a 
la natura i la vida del poble cata
là, un total respecte a les institu
cions municipals, i no actuar amb 
prepotència decidint coses per al 
poble però sense comptar amb el 
poble. Per altra part, demanen la 
dimissió col.lectiva de la Junta de 
Residus, que Josep Gomis doni 
suport al seva comarca, i exigei
xen •amb ràbia i contundència 
respecte als pobles i terres de 
Catalunya•. 

Magf ferré, alcalde del Pla de

Santa Maria, declarava un cop 
finalítzada la manifestació que se 
sentia satisfet pel civisme que fins 
al moment estaven demostrant 
en tots els actes. 
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Els alcaldes es reuneixen 

amb Josep Maldonado 
TARRAGONA.- Diversos al

caldes de les comarques de l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà es 
van reunir dimarts al matí amb 
Josep Maldonado, delegat del 
Govern de la Generalitat de Ca
talunya a Tarragona, per tal d'a
nalitza.r la voluntat de la Genera
litat d'instal.lar una planta inci
neradora de residus industrials al 
Pla de Santa Maria i un abocador 
a Forès. 

Durant el transcurs de la reu
nió, el delegat del Govern va 
seguir mantenint la seva postura 
respecte al tema, sense acabar 
d'explicar el pe.rquè del secretis
me industrial a què estan subjec
tes aquests projectes i la poca 
informació que s'ha proporcio
nat 111s més directament afectats. 

Proposta d'ajornament. 

L'alcalde de Valls, Pau Nuet, 
va fer una intervenció prou im
portant, amb la presentació d'u
na proposta d'ajornament del pla 
director, perquè no entri en fun
cionament tal i com està previst. 
Després de parar el projecte, 
realitzar un estudi d'impacte 

ambiental, amb les conseqüents 
repercussions ecològiques que 
comporta;estudis alternatius, per 
tractar desolucionarel problema 
dels residus industrials per una 
altra via; un iníormesobreel propi 
projecte, <lel qual se saben ben 
poques coses, perquè tota la in
formació que s'ha donat no és 
gaire considerable; i va exigir la 
realització d'un debat públic 
sobre el tema per veure realment 
el que pensa l'opinió pública en 
general, i actuar en conseqüèn
cia a partirdelesconclusionsque 
s'hi puguin treure. 

la reunió, que es va allargar 
durant dues hores, aproximada
ment, va constituir realment una 
entrevista informativa, tot i que 
es presentessin propostes d'ac
tuació. 

Posteriorment, a 2/4 de 1 O del 
vespre i a la seu del Consell 
Comarcal, es va convocar una 
altra reunió amb tots els alcaldes 
de l'Alt Camp per informar-los 
del desenvolupament que havia 
pres la primera, realitzada a la 
delegació del Govern. 

Els alcaldes es reuneixen al 

Consell Comarcal 
VALLS.- Després de l'entre

vista que mantingue,en diversos 
alcaldes de la comarca a la dele
gació del Govern a Tarragona 
amb Josep Maldonado, es convo
cà una reunió extraordinària a la 
seu del Consell Comarcal per tal 
d'informar la totalitat dels alcal
des de l'Alt Camp sobre la ferma 
voluntat de la Generalitat a 
instal.lar la planta incineradora. 

Als volts de 2/4 de l O del 
vespre de dimarts, començava la 
reunió, amb la presència dels 
alcaldes i el president del Con
sell, Josep Vilanova. Entre altres 
coses, es va comentar la proposta 
que Pau Nuet va for al mati a 
Tarragona d'ajornar el Pla Direc
tor de Residus Industrials, en base 
a diversos punts, com ara fer un 
previ estudi d'impacte ecològic i 
de repercussions sobre el medi 
ambient de la planta i la realitza
ció d'un debat públic amb res
ponsables de l'administració de 
la Generalitat, alcaldes de les 
poblacions afectades i una repre
sentació de la població. 

Una de les possibilitats que es 
va argumentar per tal d'exercir 

MODA 

EN 

LLENCERIA 

I 

COTILLERIA 

pressió en aquest tema, va ser la 
de tenir la possibilitat de dimitir 
tots els batlles dels municipis de 
la comarca si el consell executiu 
de la Cieneralitat aprovés el pla 
director el dia 22, que es quan 
està prevista l'aprovació. Al con
trari que la Conca de Barbera, on 
els alcades ja han confirmat que 
presentaran les dimissions si s'a
prova la instal.lació, els de l'Alt 
Camp es van mantenir en una 
postura més conservadora i s'a
jornà aquesta proposta fins que el 
consell executiu no s'hagi pfo• 
nunciat 

D'aquesta manera, la reunió 
va acabar sent gairebé informati
va i no es van prendre acords 
respecte a les línies d'actuació 
dels propers dies. Posteriorment, 
i en un plenari celebrat al Pla de
Santa Maria, Magí Ferrer va de-· 
clara.r que també presentaria la 
dimissió del consistori en ple si 
s'aprovava la proposta. D'aques
ta manera, l'alcalde del Pla resta
rà sol si aquesta possibilitat suc
ceeiix, al contrari que els alcal
des dels municipis de la Conca 
de Barberà. 
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