
L'Ajuntament en ple aprovà 

la proposta de rebuig 
VALLS.-L'AjuntamentdeValls 

es va reunir en sessió �lenària 
extraordinària per tal d aprovar 
la proposta de rebuig a la 
instal.laciód'una incineradora de 
residus industrials al Pla de Santa 
Maria. 

Davant la situació creada, 
l'Ajuntament parteix de dues 
raons: la primera d'elles, la soli
daritat amb el poble del Pla de 
SantaM?ria, i la seg<?na, l'!mpac
te negatiu que �na ten,r per a 
Valls i d'altres pobles de la co
marca. 

Per tal.motiu, es presentaren 
diversos acords en els quals es va 
manifestar el rebuig total a la 
planta incineradora que proposa 
el Pla Director de Residus Indus
trials a Catalunya, i es va exigir, 
amb tota energia i contundència, 
la paralització de la proposta 

d'implantació d'una incinerado
ra de residus industrials i d'un 
abocador a l'Alt Camp i a la Conca 
de Barberà, respectivament; fi
nalment, es demanà que s'enca
rregués un estudi d'impacte 
ambiental i repercussions ecolò
giques a un gabinet d'estudi 
competent en aquests temes, a fi 
de disposar d'uns criteris i ele
ments de judici el més clars pos
sibles. 

D'altra banda, la corporació, 
amb l'aprovació de la proposta 
presentada, manifestà que entén 
que plantejaments i solucions 
com els que fa el Pla Director de 
la Gestió dels Residus Industrials 
a Catalunya tenen prou impor
tància com P.E!rquè es promogui 
un debat púl:>lic amb tota la infor
mació i estudis que el cas reque
reixi, així com que la proposta 

Els Pets i els Mitel's, 
aquesta nit al Pla 

EL PLA DE SANT A MARIA.
Avui divendres, a partir de les 11 
deia nit, el conjunt de rock agrí
cola de Constantí Els Pets, acom
panyats dels Mitel's, actuaran al 

pavelló municipal del Pla de Santa 
Maria, en un acte organitzat 
contra la instal.lació de la planta 
incineradora. 

Cal destacar que el concert és 

BAR RESTAURANT 
L'HORITZÓ 

Ctra. Puigpelat, km. 1 
valls Tarragona 

del Pla Director està en contra
dicció amb les paraules que en 
aquest sentit va pronunciar el 
conseller Joaquim Molins a Reus 
el dia 7 de novembre, que deien 
textualment que "els residus in
dustrials s'han de tractar allò on 
s'originin i es generin majorità
riament". 

L'A/. untament en ple pro�sà
de tras l adar els acords i man ifes
tacions recollides en aquesta 
sessió extraòrdinaria que es va 
dur a terme ahir dimecres a les 
nou del vespre, al president de la 
Generalitat, al conseller de Polí
tica Territorial i Obres Públiques 
i al president de la Junta de Resi
dus. 

Després del debat entre els 
diferents representants dels par
tits polítics municipals, es va dur 
a terme l'aprovació. 

totalment gratuït, tot i que a l'en
trada del pavel Ió es demanarà als 
assistents la voluntat per tal de 
poder anar sufragant totes les 
despeses que els diferents actes 
de protesta han anat suposant. 
S'ha de fer esment, també, el gran 
esforç que s'ha estat fent des de 
l'alcaldia d'aquest municipi per 
tal d'anar fent accions en contra 
d'aquest pla director, entre les 
quals s'inclou aquesta. S'espera 
que l'assistència sigui força 
nombrosa, donada l'actualitat del 
tema i l'expectació que Els Pets 
han despertat les últimes setma
nes, amb l'aparició d'un disc 
recopilador de rock català, El Tec
i la Teca, així com pels diversos 
concerts fets a Barcelona. 
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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 

Convocada una 

concentració al 

Pati en protesta 

deia 

incineradora i 

l'abocador 
VALLS.-Totes les forces políti

ques de l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà han, convocat, per diu
menge vinent, dia 21, a les 11 del 
matí, a la plaça del Pati de la 
nostra ciutat, una concentració 
en protesta contra el projectat Pla 

Director de Residus Industrials al 
Pla de Santa Maria, a l' Alt Camp, 
i un abocador de residus, també 
industrials, a Forès, a la Conca de 

. Barberà. 
La convocatòria d'aquesta 

concentració va sorgir dimarts 
passat, en el decurs de la reunió 
que, a iniciativa de l'Institut d'Es
tudis Vallencs i el Centre d'Estu
dis de la Conca de Barberà, van 
m ant en i r el s representants de tots 
els partits polítics amb implanta
ció a les dues comarques amb 
l'objectiu d'expressar, mitjançant 
un manifest conjunt, el rebuig 
unànime a la incineradora i l'a
bocador, tal com esmentem en 
l'apartat que dediquem a aquesta 
trobada. 
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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. 

Nota important 
Les adhesions de les entitats 

de l'Alt Camp i la Conca de Bar
berà es reben al telèfon 600660. 
Recordem a totes les entitats i 
associacions d'aquestes comar
ques, que poden recollir els fulls 
d'acció a ells destinats a l'antic 
hospital de Sant Roc de Valls, a 
causa de la impossibilitat mate
rial de poder garantitzar-los la 
tramesa per correu i per la grave
tat i urgència dels esdeven i ments. 

A part d'aquests fulls d'acció, 
les entitats que no hagin signat 
l'adhesió poden portar el segell 
social i signar als llocs indicats en 
acudir-hi personalment. 

Manifestació a 

Barcelona 
EF E/R ED ACC IO .

Paral. lelament a les activitats que 
s'aniran duent a terme aquests 
dies contra la instal.lació de la 
planta de residus industrials al 
PI a de Santa Maria, diverses asso
ciacions ciutadanes i col.lectius 
ecologistes d'arreu de Catalunya 
han convocat, per a diumenge 
que ve a Barcelona, una manifes
tació de protesta contra la 
rnstal.lació d'abocadors i incine
radors de residus industrials en 
diverses poblacions catalanes. 


