
	

NOTA DE PREMSA

Taula rodona sobre el Pla de Residus de 1990

El passat 7 d’abril va tenir lloc la Taula rodona: El Pla de Residus de 1990, 30 anys 
després. Què vam aprendre?, a l’ajuntament del Pla de Santa Maria. 

L’acte, organitzat per Cultura i Paisatge amb el suport de l’Ajuntament del Pla de 
Santa Maria i la Diputació de Tarragona, era el complement de l’Exposició 
commemorativa dels 30 anys de l’oposició popular al Pla de Residus de 1990, que 
s’exhibeix en l’ajuntament planenc.

EL PLA DE SANTA MARIA, 7 d’abril de 2022.  Aquest dijous, a les 7 de la tarda, va tenir lloc la 
taula rodona sobre el Pla de Residus Industrials de 1990 a l’ajuntament del Pla de Santa Maria.
La taula rodona va estar moderada pel periodista Francesc Domènech, i va comptar amb la 
intervenció de Josep M Tost i Borràs, consultor en Economia Circular i director de l’Agència 
Catalana de Residus entre el 2011 i el 2021; Josep Pijoan i Farré, exalcalde de Pira, i Jaume Espelt i 
Roselló, membres de la Coordinadora Anti Pla de Residus de la Conca de Barberà; Lluís Estrada i 
Milà, membre del Col·lectiu 1714 i exalcalde del Pla de Santa Maria, i Marcel Estrada i Canela i 
Josep Baudés i Boronat, membres de la Coordinadora Anti Pla de Residus del Pla de Santa Maria i 
de l’Alt Camp.

Amb el Pla de Residus Industrials, la Generalitat volia posar una planta incineradora al Pla de Santa 
Maria i un abocador a Forès, i en les intervencions es va posar de manifest la gran mobilització 
ciutadana que va provocar l’oposició popular a aquest Pla a les dues comarques, l’Alt Camp i la 
Conca de Barberà, i que va marcar un abans i un després en el món polític local i comarcal.
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L’Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, alcalde del Pla i president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, va fer 
la clausura de l’acte.

Per a més informació i descàrrega de fotografies i documents, entreu al lloc web del 
projecte https://pladeresidus1990.cat

Contacte:

Cultura i Paisatge

Rafel Fortuny - rafel@tgd.info - Tel. 696 496 571
Mar Calbet - mar@tgd.cat -Tel. 977613326
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