
Prou! 
Des de fa molts anys, al nostre 

pafs dóna la impressió que els de 
les comarques tarragonines som 
ciutadans de segona. 

Primer, ens munten una refi
neria fent-nos veure que fóra la 
solució als problemes econòmics 
de les nostres contrades. l l'únic 
que n'hem tret és un grau de 
contaminació molt alt, que de cap 
manera compensa amb els reduïts 
llocs de treball que la mateixa ens 
ha proporcionat; amb l'agreujant 
del risc al qual estem exposats, 
com es va demostrar no fa gaire 
quan uns desaprensius varen fer 
volar un tub de gasos inflamables 
que passa pel costat de la carrete
ra (Punt número 1 ). 

Posteriorment, ens van 
instal.lar quatre centrals nuclears 
(no una, quatre). Tot i que som 
conscients de la necessitat de l'e
nergia elèctrica, els greus perills 
que comporten aquestes 
instal.lacions, agreujant amb la 
poca seguretat i l'alt risc, com ens 
ha vingut demostrant últimament 
sobretot Vandellòs. l, ens fan viu
re als habitants de les comarques 
properes amb el cor en un puny. 

Si això no fos prou, ara resulta 
que el Pla Director per a la Gestió 
dels Residus Industrials de Cata
lunya preveu la instal.lació d'una 
incineradora i un abocador al Pla 
de Santa Maria (Alt Camp) i Forès 
(Conca de Barberà), respectiva
ment. 

També som conscients, com 
en el cas de les nuclears, que per 
evitar l'alt grau de contaminació 
en els grans complexos industrials 

a Catalunya són necessàries 
aquests tipus d'instal.lacions. 

Però també som conscients 
de tots aquests greus riscs de con
taminació que això comporta 
(encara que ens diguin N això no 
fa fum", tothom sap que sense 
fum no es pot fer foc). No és just 
que tot això ens ho hàgim de 
carregar sempre els soferts ciuta
dans de les comarques tarragoni
nes. 

A més, tenint en compte que 
quan es parla que el nostre país 
creix i va endavant perquè vénen 
noves indústries i es munten 
centres de tecnologia, a les nos
tres comarques tol això només ho 
llegim alsdiaris o ho podem veure 
als espais informatius de la petita 
pantalla. Perquè de positiu no en 
gaudim res. 

Per tol això i amb el degut 
respecte als nostres governants i a 
totes les institucions que admi
nistren el desenvolupament del 
nostre pals. 

DIEM PROU! 
No volem més plantes conta

minants a les nostres comarques. 
Contaminació que nosaltres no 
produïm. l per favo,r deixeu-nos 
viure tranquils, ja que hem de
mostrat que som una gent labo
riosa i pacífica. Però de cap 
manera volem que se'ns tracti 
com a catalans de segona. 

Amb tots els respectes i molt 
atentament 

Fcesc. Xavier Aritzeta 
Defensor del Ciutadà 

Comunicat del Partit dels 

Socialistes de Catalunya 
Davant la informació que el pla 

directori pel tractament dels residus 
industrials, proposat pel govern de 
la GeneralitatdeCatalunya,preveu 
que la instal.lació de l'única planta 
incineradora, estigui ubicada al 
terme municipal del Pla de Santa 
Maria, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, tot i ser coneixedor de la 
necessitat i convenienciència d'es
tablir les mesures imprescindibles 
per l'eliminació dels residus indus
trials de Catalunya, fem públiques 
les següents consideracions: 

- Les comarques tarragonines 
han sofert històricament la implan
tació d'insústries altament conta
minants i perilloses. No es pot 
acusar, doncs, d'insolidaris els seus 
habitants. 

- El simple fet de tenir bones
comunicacions viàries no pot ser 
considerat un element decisiu per a 
la ubicació de la planta incinerada-
ra. 

- Es necessari i imprescindible 
tenir estudis i solucions alternatives 
per al tractament i l'eliminació dels 
residus industrials. 

-Si s'opta per la incineradora,
abans de decidir la localització s'ha 
de fer l'estudi i l'avaluació de l'im
pacte ambiental que una instal. lació 
d'aquest tipus produeix a la zona 
afectada. 

-S'ha de donar a conèixer, amb
detall, quins productes es poden 
tractar en una planta d'aquest tipus. 

Per tant, el Partit dels Socialistes 
deCatalunya,expressapúblicament 

el seu rebuig a la implantació de la 
planta incineradora al terme muni
cipal del Pla de Santa Maria, i en 
qualsevol altre indret de Catalun
ya, i exigeix a la Junta de Residus 
de Catalunya i al consell executiu 
l'ajornament de la resolució sobre 
aquest pla, fins que no s'hagin fet 
els estudis necessaris per conèixer 
l'impacte ambiental i les repercus
sions irreversibles en les persones, 
així com els estadis sobre sistemes 
alternatius d'el i m i nació de residus 
industrials. 

Partit dfls Socialistes de 
Catalunya 

::::.:.:::::.:,:,:::::::::::::::: 

la resposta mobilitzadora de la 
població. 

NOAL'INCINERAOORA, NO 
A L'ABOCADOR. 

CC OO 

L'executiva del 

CDC de Valls es 

manifesta en contra 

de la incineradora 

L'executiva de Valls de Con
vergència Democràtica de Cata
lunya, reunida amb caràcter d'ur
gència, compartint la preocupa
ció que ha generat a la nostra 
població la noticia de la imminent 
decisió sobre la ubicació a la 
comarca de l'Alt Camp d'una 
planta inci_neradora de residus in
dustrials, 

MANIFESTA, la seva total 
oposició a la instal.lació de qual
sevol indústria contaminant i peri
llosa. Davant la manca d'informa
ció sobre la projectada planta, 

DEMANEN: a) que s'ajorni la 
decisió del consell executiu de la 
Generalitat del proper 22 de ge
ner. 

b) Que es faciliti un detallat
estudi d'impacte ambiental al seu 
entorn. 

c) Que s'exposin els motius 
pelsqualss'ha proposat l'Alt Camp 
per la ubicació d'aquesta planta, 
tan lluny d'on es generen les dei
xalles i d'on es troben els llocs de 
treball. 

d) l per últim, demanem quins
altres projectes alternatius han 
estat considerats. 

Convergència Democràtica 
· de Catalunya 


