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Els jutges de pau també 

podrien dimitir si el projecte 

tirés endavant 
EL PLA DE SANT A MARIA.

Para l. l el ament al ple11ari 
extraordinari que el consistori del 
Pla de Santa Maria va convocar 
dimecres a les 1 O del vespre, per 
acapar de tractar el tema de la 
incineradora de residus, es van 
reunir, en una convocatòria 
especial, una àmplia majoria de 
jutges de pau de la comarca de 
'l'Alt Camp. 

A les dependències del jutjat 
de pau del Pla s'aplegaren 13 
dels 21 jutges de la comarca, per 
tal de donar suport a les iniciatives 
que s'han creat en contra de la 
incineradora i l'abocador de 
Forès. En tot moment, es va deixar 
ben clara la postura de donar 
suport, totalment, als alcaldes dels 
respectius municipis. 

Durant el transcurs de la 
reunió varen sortir diverses 
op1n,ons, però la idea 
generalitzada fou el desacord total 
amb el tema de fer-se càrrec dels 
residus d'altres comarques que 
tenen un major índex 
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d'industrialització i generen més 
deixa l les. Segons comentaris dels 
presents, tothom va voler deixar 
ben clar que "més o menys hi 
estem tots afectats: no és una 
cosa del Pla de Santa Maria 
només, perquè la contaminació 
diuen que arriba fins a 50 
quilòmetres de la incineradora. 
Sota el meu punt de vista, s'ha de 
fer tot el que calgui". 

Finalment, s'arribà a la 
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conclusió de fer i signar 
conjuntament un manifest on 
s'especifica que "si s'aprova 
aquesta proposta, ens adherirem 
totalment a les decisions que els 
nostres consistoris prenguin i, si 
fos el cas, posarem el càrrec a 
disposició del Tribunal de Justícia 
de Catalunya". Per altra banda, 
també s'acordà enviar una carta 
al conseller de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

L'Ajuntament en ple aprovà 

la proposta de rebuig 

El consistori planenc podria 

dimitir en cas que s'aprovés 

la instal.lació de la 

incineradora 

PLA STA MARIA.- En la sessió 
plenària celebrada al Pla de Santa 
Maria, l'alcalde donà compte de 
totes les actuacions que s'havien 
dut a terme fins al moment refe
rents a la implantació de la inci
neradora. 

D'altra banda, es presentà la 
proposta que el consistori dimitís 
en cas que el proper dia 22 de 
gener el consell executiu aprovés 
el Pla Director per la Gestió de 
Residus lndustri als de Catalunya, 
la qual cosa significaria la 
instal.lació de la incineradora i 
l'abocador al Pla de Santa Maria 
i a Forès (Conca de Barberà), 
respectivament. 

Entre d'altres coses, també es 
féu un breu comentari sobre la 

manifestació que s'havia dut a 
terme a la tarda. Magí Ferré, al
calde del Pla de Santa Maria, la 
va qualificar "d'èxit de civisme i 
comportament, com en tots els 
actes que hem estat realitzant fins 
ara". L'única nota negativa que 
destacava Magí Ferré fou la pin
tada d'un furtiu,que no van poder 
identificar, fent al.lusió a Josep 
Maldonado, delegat de Govern a 
Tarragona. 

Cal esmentar que també es 
féu una proposta de demanar la 
dimissió del director general de 
Medi Ambient Jacint Mateu per 
la manera que ha dut a terme tot 
el procés, sense cap tipus de 
consideració per a la ciutadania. 


