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L'ALT CAMP NET 

L'Alt Camp i la Conca de Barberà 
diuen NO als residus industrials 

Una assemblea popular a la 
qual hi assistiren més de mil 
persones; una manifestació diu
menge, a conseqüència de la 
qual es va tallar l'autopista A-7 
durantmésd'una hora;la reunió 
de diversos alcaldes de r Alt 
Camp i la Conca de Barberà amb 
el Delegat de.l Govern de la 
Generalitat, Josep Maldonado; 
la resposta dels municipis de

Sarral, Rocafort de Queralt, el 
Pla de Santa Maria ... ; la recollida 
massiva de signatures, i 
l'oposició de desenes d'entitats 
a la instal.lació de l'abocador a 
Forès i de la incineradora de 
residus industrials al Pla de 
Santa Maria són algunes de les 
pàgines de la curta però intensa 
lluita de les comarques de l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà per 
oposar-se a l'aplicació del Pla 
Director per a la Gestió de Resi
dus Industrials. 

La història començà el pas
sat dimarts, dia 9 de gener,quan 
Magí Fcrré, alcalde del Pla de 
Santa Maria, i Josep Vilanova, 
president del Consell Comarcal 
de l'Alt Camp,es rcunicn ambel 
conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generali
:at de Catalunya, Joaquim Mo
hns, l el dinxtor general del 
Medi Ambient,Jacint Mateu. En 
el decurs de la reunió es va 
comunicar als dos polítics de

l'Alt Camp que la Generalitat de 
Catalunya havia elaborat un Pla 
de Residus Industrials de Cata
lunya, segons el qual a la locali
tat del Pla s'hi havia d'ubicar 
una planta incineradora de resi
dus industrials, l'única que es 
contempla dins aquest pla, pro
jectat per la Junta de Residus, 
anomenat Pla Director per a la 
Gestió dels Residus Industrials a 
Catalunya. 

Segons la informació que els 
va ser facilitada en aquells 

moments, l'única que fins al 
moment hanrebutsobreel tema, 
aquesta incineradora tindria un 
cost de 6.000 milions de pessetes 
i en aquesta s'hi cremarien, 
anualment, al voltant de les 
60.000 tones de residus indus• 
tria.Is, un 70% dels quals provin
drien d'empreses ubicades a l'à
rea barcelonina. Aquest projecte 
suposaria la creació d'uns 50

llocs de treball. D'altra banda, el 
conseller Molins els va comuní• 
car que aquest Pla s'aprovaria el 
dia 22 de gener, deixant entre
veure la impossibilitat de modi• 
ficar-lo. 

Primeres reaccions 

La primera reacció de l'alcal
de del Pla, Magí Fe.rré, fou la de 
notificar aquest fet als regidors 
municipals i convocar una reu
nió amb representants de les 
diferents entitats de la vila, el 
dijous dia 11, en el decurs de la 
qual informà als representants 
de Ics entitats del tema i es va 
procedir a la creació d'una co• 
missió de seguiment, que poste
riorment ha passat a anomenar
se Comissió Anti-lncincradora i 
Abocador. La negativa a la cons
trucció de la planta incincradora 
al Pla de Sta. Maria se suma a la 
de la construcció d'un abocador 
de residus industrials a la locali
tat de Forès, a la Conca de Barbe
rà, també prevista dins el Pla de

Residus de la  Generalitat. 
En la mateixa reunió es va 

decidir la convocatòria d'una as
semblea general de la població 
per al dissabte, dia 13 de gener. 

Jacint Mateu, director gene
ral del Medi Ambient, es va 
reunir, el divendres dia 12, a la 
tarda, amb l'alcalde del Pla, el 
president del Consell i altres 
representants comarcals i pla
nencs, així com amb membres 

Diu111enge, es va tallar l'autopista co111 a 11cte de protesta 

del Col.lectiu 1714, del Pla, que que la Generalitat no projectava l'autopista A-7 l'endemà diu
havien demanat també una ma• incineradorcs que fossin perju- menge, a Ics quatre de la tarda 
jor informació. Jacint Mateu no dicials per a la salut. aproximadament. Més de 1.500 
va aportar cap dada significati- En l'assemblea general del persones varen respondre a la 
va sobre la inoineradora, tot dissabte a la nit,a la qual hi assis• crida fota per la Coordinadora i 
indicantque cs tractavad'un Pla tiren més de mil persones, s'a- l'Ajuntament del l'la i van tallar 
que havia de se-r aprovat pel cordaren diferents propostes i l'autopista durant més d'una 
Consell Rector de la Junta de accíons, així com s'inform� hora; entre aquestes s'hi troba-
Residus el dia 22 de gener. abastament de Ics gestions rea- vcngrupsdc gentdeSantaColo
Mateu també va assenyalar que litzadesfinsal moment per talde ma deQueral t, Morell, Valls, Ro
es demanaria un ¡permís d'obres mostrar l'oposició a la cons truc- ca fort de Queralt, Sarral, Cabra i 
a l'Ajuntament planenc per ció de la incineradora de resi- un llarg etcètera, així com alcal
construir la incineradora, dei• dius industrials i de l'abocador des i regidors dels municipis de 
xant clar, però,queen casque es de Forés. Així mateix, es va ini- l'Alt Camp i la Conca de Barbe
denegués, la Generalitat tenia la ciar una campanya de recollida rà. 
capacitat de poder subrogar les dé signatures i d'adhesions 
competències municipals i cons- d'entitats culturals, esportives i 

A l'hora de tancar aquesta 
edició, està previst que els dife
rents consistoris de les dues 
comarques afectades (Alt Camp 
i la Conca de Barberà) manifes
tin la seva oposició a la incinera
dora i a l'abocador i que els 
consells comarcals s'expressin 
en aquest sentit; tambê cal dei
xar constància de l'oposició de 
més d'un centenar d'entitats a 
aquests projectes. 

truir la incineradora malgrat recreatives contra el Pla Director 
l'oposició municipal. El director per a la Gestió de Residus lndus-
gcneral del Medi Ambient no va trials. L'assemblea fou presidida 
assenyalar cap estudi sobre el per l'alcalde del Pla de Santa 
possible impacte ambiental ni va Maria, Magí Ferré; Marcel Estra
especificar quin tipus de pro- da,membredelaCoordinadora; 
ductes passarien a l'atmosfera Núria Ferré, química, i Josep 
des de la incineradora, tal com li Lluís Montsà, membre del grup 
demanaren representants del ecologista CEPA. En el decurs 
Col.lectiu 1714, tot i que afirmà de l'assemblea s'acordà tallar 

=================EDITORIAL.=================
La recollida de milersdesig

natures i l'oposició de més de 
dues-centes entitats de l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà a la 
instal .lacióde la incineradora de 
residus industrials al Pla de 

Santa Maria i d'un abocador a 
Forès són algunes de les dades 
deia ferma oposició al Pla Direc
tor per a la Gestió dels Residus 
Industrials de Catalunya a les 
nostres comarques. 

Als ciutadans de l'Alt Camp 
i de la Conca se'ls fa difícil en ten• 
dre els criteris d'ubicació d'una 
incineradora de residus indus
trials i d'un abocador a les nos
tres comarques. Uns residus 
que, tot sigui dit de pas, les 
comarques no produeixen. Es 
parla de solidaritat quan es vol 
instal.lar a la nostra comarca la 

incineradora, però cal tenir en 
compte que la major concentra• 
ció de places universitàries es 
dona a Barcelona, que és on 
s'instal.larà la IV Universitat de 
Catalunya, i que la pista de pro• 
ves de vehicles se'n va al Baix 
Penendès, tot arrencant hectà
rees de vinya, malgrat que es

disposa d'una notable especia-
1 ització en el sector de 
l'automòbil a la comarca del' Alt 
Camp, l'altra emplaçament pos
sible. Tambeens passa pel mig la 
línia de molt alta tensió, perquè 
hemde sersolidaris. Això és una 
interessada manera d'entendre 
l'equilibri terri torial. També, per 
solidaritat, a les comarques de 

Un malson 
Tarragona tenim quatre centrals 
nuclears i una monstruosa refi

neria. Es destinen milions per 
renovar tones de pedra a l'estret 
de la Riba, però és impossible 
resoldre els punts negres a la 
carretera de Valls a Alcover,oel 
perill que suposarà l a  
instal.lació de l a  incineradora al 
Pla per al futur parc ldentirama, 
un projecte en què tothom té 
posades las seves esperances, 
que ja compta amb un conveni 
signat amb la propia Generalitat 
i que ara pot deixar de cvnstruir
se. 

La protesta ha estat massiva. 
S'ha produït un fenomen insòlit: 
unanimitat absoluta en el re-
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buig. Sense protagonismes in· 
útils, treballant tots junts, enti
tats, institucions i persones, 
davant una ideaconjunta:l'opo
sició a la planta incineradora de 
residus industrials i a 
l'abocador. Cal continuar su
mant esforços, amb la mateixa 
serenitat i respecte capa totes les 
nostres institucions i els seus 
representants, però amb ferme
sa i sense defalliments. No es pot 
permetre en cap cas que es perdi 
el seny, mantenint una enèrgica 
però pacifica oposició contra la 
instal.lació de la incineradora. 
Aquesta actitud ha de beneficiar 
la valoració que es farà de la 
protesta, garantint també, així, 

el manteniment de la necessària 
unitat d'aquesta actuació con• 
junta. 

Potser en el fons hi ha un 
debat sobre el fet comarcal, so
bre la mateixa concepció de les 
comarques i la seva relació amb 
Barcelona i s'observa la centrali• 
tat progressiva que s'exerceix 
des de Barcelona, sense la neces
sària desconcentració cap a 
aquestes grans desconegudes 
que són les comarques. 

Confiem que tot això hagi 
estat, tan sols, un malson per als 
ciutadans de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà, i que defini ti• 
vament i amb urgència es retiri i 
no es parli més de la proposta 
d'implantació d'una incinera
dora i un abocador a les nostres 
comarques. 



L'ALT CAMP NET 

La implantació a la localitat del Pla de Sta. planenca sinó que implica la globalitat de la 
comarca de l'Alt Camp. Josep Vilanova va  ser 
informat, el dia 9 de gener, j untament amb Magí 

Ferré, alcalde del Pla, de la intenció de la  Genera
litat d'ubicar la instal.lació a què hem fet referèn
cia a la comarca de l'Alt Camp. 

Maria d'una incineradora de residus industrials 
és un tema que no tan sols afecta la població 

Josep Vilanova: "Els ciutadans han estat els protagonistes 
de la resposta serena contra la incineradora i l'abocaq2r.::ºº· 
Al llarg dels darrers dies els 

mitjans de comunicació han in
format abastament sobre la posi
ció del Consell. Amb tot, Vila no• 
va indicava: "el posicionament 
que jo vaig expressar era d'abso
luta contundència, però en cap 
moment vaig indicar que fos 
contra la Generalitat de Cata
lunya ni cap altra institució, tal 
com va aparèixer en algun mitjà 
de comu.nicació. La meva acti· 
tud personal, de sempre, ha es• 
tat d'un profund respecte cap a 
les institucions i les persones 
que les representen. No s'ha de 
perdre el temps intentant bus
car culpables o atribuïnt res
ponsabilitats.H 

Sobre la resposta que s'ha 
produït en contra de la implanta
ció de la incineradora al Pla i de 
l'abocador de residus a Forès, 
Vilanova assenyalava que "era 
previsible i calia esperar-la, 
perquè és un tema que ha des
pertat la inquietud dels ciuta• 

dans. Els c.iutadans han estat els 
veritables protagonistes d'a• 
questa resposta serena, demo· 
cràtica, pacifica i massiva, per 
damunt de cap persona o insti
tució". l continuà manifestant 
que "voldria recalcar la necessi• 
tat de continuar en la línia 
d'unitat de totes les persones de 
l'Alt Camp, com s'ha fet fins 
ara. Entenc que ni persones, ni 
grups hau.rien de voler-ne treu
re cap partit particular. És un 
problema comarcal, que ens 
afecta a tots. Després, si es vol, 
podrem continuar amb les nos
tres naturals discrepàncies". 

Sobre el paper del Consell 
Comarcal en aquest problema 
Vilanova indicava que "la insti• 
tució que presideixo no pot fer 
altra cosa que va transmetre al 
govern de la Generalitat aques• 
ta profunda i extraordinària 
inquietud que s'ha generat a 
l'Alt Camp". 

Josep Vilanova afirmava 

també que "a hores d'ara encara 
desconec exacta.ment l'a bast 
real del que ens cau al damunt". 
Així mateix, deia: "voldria el 
millor per a l'Alt Camp i no 
m'agradaria que es convertís en 
un degradat suburbi industrial, 
en l'aspecte més negatiu del 
terme . Els que han seguit la 
línia d'actuació del Consell Co· 
mareal de l'Alt Camp, durant 
aquest curt temps de vida, co
neixen la nostra preocu pac.ió i 
esforços esmerça IS en aquest 
senti L" 

Finalment, el President del 
Consell Comarcal <le l'Alt Camp 
manifestava la seva confiança i 
esperança en una resolució posi
tiva del tema: "hem de ser cons• 
cients que, malgrat tot, la  inci• 
neradora podria acabar 
instal.lant-se a la nostra comar· 
ca. Però els ciutadans de l'Alt 
Camp tenim tots l'íntima con• 
fianç.a que el Consell Executiu 
serà sensible a aquest clam 

popular i tindrà en compte la 
situació creada abans d'adoptar 

una decisió definitiva." 

Magí Ferré: "Està clar que la incineradora 
és incompatible amb el parc ldentirama" 
La posició de l'alcalde del 

Pla, Magí Ferré, respecte a la 
instal.lació de la incíneradora a la 
seva localitat ha estat ben clara 
des de bon començament: s'hi ha 
mostrat absolutament contrari. 
Després de l'entrevista amb el 
conseller Molins, en el decurs de 
la qual aquest va comunicar la 
intenció de la Generalitat, Ferré 
va convocar els representants de 
les entitats de la vila i va propo• 
sar la creació d'unacomissió,que 
ha esdevingut la Coordinadora 
antl·lncineradora i abocador. 

Posteriorment, es convocava 
una reunió general en el decurs 
de la qual es va decidir tallar 
l'autopista A-2. El dimarts, dia 

16, l'alcalde del Pla, juntament 
amb els de la majoria de pobles 
de l'Alt Camp i la Conca , una 
trentena en total, s'entrevistava 
amb el delegat del Govern de la 
Generalitat a Tarragona, Josep 
Maldonado. Segons Ferré, Mal
donado primer va escoltar les 
nostres propostes, que eren les 
de demanar un estudi sobre 
l'impacte ambienta.l de la inci• 
nerador.1, així com l'ajornament 
de l'aprovació del Consell Exe
cutiu, el pròxim dilluns dia 22. 
Per la seva part, el delegat del 
govern va manifestar la necessi
tat que existís un Pla de Residus 
i va assenyalar que en algun lloc 
s'havien d'ubicar.Amb tot, es va 

comprometre a fer arribar les 
nostres propostes als estaments 
responsables." 

Segons Magí Ferré, però, hi 
ha diferents punts que cal tenir 
en compte: "no té sentit que ens 
diguin que per fer aquest pla 
s'han estudiat bé els emplaça• 
ments;estàclarque al Pla de Sta. 
Maria hi volen posar la incine• 
radora per les seves bones co
municacions. Aquesta és una 
resposta barata, que no implica 
que s'hagi fet cap estudi.H 

Segons Magí Ferré, "està clar 
que la construcció de la incine• 
radora al Pla de Santa Maria i el 
Parc Identirama són incompati· 
bles." 

Segons diferents tècnics, la incineradora 
i l'abocador són altament contaminants 

Valls.- L'abocador de resi· 
dus industrials i la incineradora, 
segons els diferents tècnics con
sultats per Alt Camp net, són 
instal.lacions altament contami• 
nants. Segons Oriol de Bolos, 
biòleg i responsable de l "àrea de 
Terra i Natura del futur parc 
ldentirama, on s'hi preveu 
instal.lar un jardí botànic, així 
com cultivar una mostra dels 
arbres autòctons de Catalunya, 
la instal.lació de la planta incine
radora del Pla "és incompatible 
amb el futur parc, especialment 
per a l'àmbitde la Natura, ja que 
afectaria greumentaquesta àrea 
temàtica així com la vegetació 

de la zona, tant la que es preveu 
instal.lar al parc com la pròpia 
de les terres del Pla i comarcaH. 

Per la seva part, Núria Ferré, 
professora dequímica,que parli· 
cipà en l'assemblea de dissabte a 
la nit al Pla, "la incineradora i 
l'abocador cal considerar-les 
indústries altament contami
nants, amb efectes en la pobla
ció, la vegetació i conreus de la 
zona, la possibilitat de contami• 
nació de les aigües ... en un radi 
d'acció d'uns 50 quilòmetres, ja 
que no s'ha aconseguit, des del 
punt de vista tècnic, controlar 
els efectes que produeix la 
combustió dels productes que 

s'han de crema�. 
Membres de la Coordinado

ra anti-incinerador.a i abocadors 
han assenyalat que "als països 1\ 
altament industri:alitzats, com : 
Alemanya i Dinamarca, no es � 
permet la construcció d'aques- ¡;¿

tes plantes, perquè han consta- S'L.. ____________ ...,¡¡:;.;¡¡:¡,;...;;,,;;;...;_....=:.... ____ .J 
tat els efectes negatius que pro· 
voguen sobre l 'entom. Els fums 
que emeten porten una gran 
quantitat de substàncies peri• 
lloses per a la salut de les perso
nes, que poden ocasionar greus 
malalties. També: afecten el 
medi ambient les collites, les 
aigües, el paisatge ... " 

Per últim cal indicar que una 
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El Pla de Santa Maria no vol i,na incineradora al seu terme 

planta de residus industrials ser
veix per fer desaparèixer els resi
dus industrials i que el procés 
més habitual és el de la incinera
ció, i els fums i gasos que es pro
dueixen són abocats a l'atmos
fera. 

En general aquests produc• 
tes no formen part del cicle vital 

de l'home i, per tant, poden ser 
tòxics, verinosos, cancerigens ... 

Hi ha substàncies, per exem

ple la dioxina, que no es poden 
controlar perquè en tot Catalun
ya no hi ha cap laboratori prepa
rat per mesurar aquesta substàn
cia. 



L'ALT CAMP NET 

L'ALT CAMP NET ha volgut copsar l'opinió de 
diverses persones representatives de la comarca, les 
quals han mostrat unànimement en contra de la 

instal.lació de la incineradora i de l'abocador. Els 
enquestats estan totalment d'acord amb el moviment 
que s'ha generat de rebuig a la incineradora i, per altra 

banda, denuncien la manca d'informació que ha faci li• 
tat la Generalitat de Catalunya i la precipitació dels es
deveniments. 

Opinió unànim en contra de 

la incineradora i l'abocador 
Àngel Ramon Torres, 
president de l'AAEET. 
uEstic d'acord amb tot el 

moviment que s'ha crNt en 
contra de la ubicació de la planta 
incineradora; la gent, em sem
bla, està d'acord perquè no es 
faci. Tinc la impressió que, si bé 
com a entitat encara no hem de
cidit res, la resta de la junta és de 
la mateixa opinió que jo. Encara 
ni ens hem reunit, però és proba
ble que realitzem alguna acció". 

Carles Vidal i Bové, 
alcalde d'Alcover. 
"Estic totalment en contra, ja 

que és un problema que, a. banda 
del Pla de Santa Maria, afecta la 
totalitat de municipis de la co
marca. Per a l'Alt Camp, el fet 
d'instat.lar una incineradora 
aquí, crec que no ens beneficía 
en cap aspecte. Per altra banda, 
s'ha de mirar el tema dels resi
dus s'hauria de controlar aquest 
as¡x_'Cte. Un punt important és la 
manca d'informació a què estem 
subjectes. la gent no està cl sufi
cientment informada". 

Ventura Martí i Dolç, 
alcalde de la Masó. 
"Jo, principalment, a banda 

d'opinar sobre el tema estricte 
de la incineradora, voldria do• 
narsuporti solidaritzar-meamb 
l'alcalde del Pla de Santa Maria. 
En tot moment crec que és im
portant que els diferents batlles 
ens ajudem en el moment que 
sorgeixin problemes. Si a mi, en 
un moment donat, cm passés el 
mateix, voldria que també estes• 
sin amb mi. Jo, abans que res,

dono suport al Pla de Santa 
Maria". 

Josep Ulldemolins 
president de la Cambra de 
Comerç i /,rdústria. 
"Voldria fer pública la meva 

protesta davant de tot aquest 
assumpte, a banda que la Carn• 
bra de Comerç també mostrarà 
la seva disconformitat davant el 
tema. 

De moment, estem esperant 
a veure si ens posem d'acord 
amb la resta d'entitats valien• 
ques per elevar una queixa, a 
veure si l'hem de fer conjunta
ment o cadascuna per separat. 
De tota manera, la Cambra de 
Comerç farà la seva protesta 
formal corresponent". 

Carles Gavaldà, 
alcalde de Vila-rodo11a. 
"Naturalment, jO('Slica favor 

que no es posi la planta incinera-

dora, perquè no serà res de bo, ni 
per al Pla ni per als pobles de la 
resta de la comarca. 

Per altra banda, tots els alcal
des volen que la Generalitat de 
Catalunya doni una explicació 
clara del que volen fer i dels 
problemes que pugui portar. 
Totssabemelquehi volen posar, 
i a ningú no li agrada. 

Jo crec que no s'ha informat 
prou la població en general, i els 
responsables dels municipis, 
com l'alcalde, encara menys. 
Algunacosas'hauràdefer entre 
l'alcalde i el Consell Comarcal". 

Jaume Bonet, 
president de la 
Coordinadora 
d'Associacions de Veïns. 
"Jo trobo totalment incorrec

te el que volen fer al Pla de Santa 
Maria, estic en contra de la ubi
cació de la íncineradora ja que 
només pot portar problemes als 

que vivim a la vora. L'adminis0 

tració de la Generalitat ha infor
mat molt poc, i això ha agafat 
per sorpresa molta gent. 

l a,nbc crec que en algun lloc
o altre s'ha de posar, perquè de
residus n'hi ha i s'han de
col.locar, però no al Pla de Santa
Maria, perquè és un terreny que
es pot aprofitar per altres activi
tats, agricultura, indústria, etc.
A banda, també s'ha de tenir en
compte que està molt a prop
d'un nucli de població molt
important".

Frattcesc Xavier Ari t zeta, 
defe11sor del ciutadà. 
"L'única cosa quecs pot dir a 

això és un no rotund i, pel que 
sembla davant tots aquests te
mes similars, dóna la impressió 
que a la província de Tarragona 
ens estan considerant ciutadans 
de segona categoria. Ja ens van 
instal.lar aquí una refineria que 
només ha dut problemes, quatre 
nuclears, que són moltes, un 
abocador i ara la incineradora. 

Crec que poc a poc ens van 
omplint amb les deixalles de les 
comarques beneficiades per la 
industrialització incipient. Si 
ells tenen les indústries, també, 
haurien de saber-se fer càrrec 
dels residus i les deixalles que 
generen". 

Jordi Pineda i Boada, 
alcalde de Nulles. 
"Aquí no hi estem d'acord, 

en absolut. Crec que (-s un tema 
que més aviat ens perjudica que 
no ens beneficia, perquè aques
tes coses són perilloses i poden 

fra11cesc X. Ari t zeta 

portar problemes al Pla de Santa 
Maria i a la resta decomarca". 

Pau Nuet, 
alcalde de Valls. 
"Crec que el lloc que la Cene• 

ralitat ha escollit per instal.lar-hi 
aquesta planta no és el més 
adient. Jo voldria.abans que res, 
donar suport a l'opinió de l' A· 
juntament del Pla de Santa Ma
ria i les actuacions que s'han fet. 

El projecte hauria d'haver 
anat acompanyat d'informes 
que justifiquessin la ubicació de 
la incineradora a la zona. La 
Generalitat ha facilitat molt poca 
informació.Pràcticament en una 
setmana ens hem asseabentat 
que l'haurien de posar aquí i 
que ja, gairebé tot estava apro
vat. 

Un dels punts més impor
tants és que els camions que 
s'enduguin els residus sòlids 
que queden hauran de passar 
forçosament per Valls, ja que és

la ruta més lògica, i això és peri
llós". 

Ramon Se,idra, 
regidor d'esports. 
"Jo crec que cl tema s'ha 

portat una mica ràpid i amb els 
plantejaments ja presentats. Una 
de Ics coses més importants ha 
estat cl poc temps material que 
hi ha hagut per informa r la gent. 
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Ramon Se11dra 

Primerament, el que s'havia 
d'haver fet era un projecte 
ecològic i proveir el públic en 
general de més informació. 

De la manera com s'ha por• 
tat, l'únic que es pot dir és un no 
rotund. El que jo proposaria és 
un ajornament perquè, de mo
ment, noes pugui posar en pràc
tica. Un altre dels fets destacats 
ha estat la important mobilitza• 
ció de la gent, que ha demostrat 
estar preocupada pels afers mu
nicipals i conscienciada davant 
els problemes dels pobles". 

Emi1ia Cuenca Tel/o, 
secretària de premsa d'UGT. 
"Nosaltres estem totalment 

en contra de la ubicació de la 
incineradora i de l'abocador. l hi 
estem en contra per tres raons 
fonamentals: la manera i dinà
mica com s'ha fet i s'ha presentat 
per part de la Generalitat, per
què la província de Tarragona ja 
compta amb el més dolent a 
nivell empresarial: refineries, 
petroquímiques, nuclears ... ; i 
perquè això ens crea una preo
cupació respecte a les indústries 
que.en veure la incineradora, no 
es decidiran a ubicar les seves fà. 
briques en uns polígons com el 
del Pla o cl de Valls. 

A nosaltres, aquesta manera 
de fer Ics coses no ens agrada, ja 
que no vam tenir temps de saber 

l'au Nuet 

res. Tot ha anat molt ràpid". 

Josep Maria Bertran, 
se11ador de CiU. 
"Jo opino que, com tot el que 

potafectarel medi ambient, s'ha 
de tractar amb molta tran
quil.litat i profundament. La 
societat actual està pagant les 
factures d'unes indústries que 
generen residus. l realment 
s'handepagar,però qui? Aquest 
és realment el problema. He sen• 
til diverses opinions al respecte i 
crec que l'opció de voler col.lo• 
car aquesta planta al Pla és inco• 
rrecta. Tot i això, és una qüestió 
que, a nivell general, s'ha de 
consensuar entre totes les forces 
polítiques, entitats i represen
tants d'estaments oficials del 
país. Ens hem de començar a 
plantejar els avantatges i incon• 
venients que ens ofereixen els 
avenços tecnològics". 

A més d'aquestes opi
nions, L .ALT CAMP NET ha 
intentat reunir-ne d'altres, 
però ha estat del tot impossi
ble localitzar Josep M. Riba, 
alcalde de Santa Coloma de 
Queralt; Antoni Sànchez, 
diputat provincial, i Paül 
Gonzàlez, diputat al Parla• 
ment de Catalunya. 
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