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MEDI AMBIENT 

£1 Pla de Residus provoca la dimissió de 
set alcaldes de la Conca de Barberà 

La major part dels consistoris convergents ajornen els plens en què han de decidir-se 
PEPA MASO/PEP MONTES 

• Barcelona.— Els alcaldes i regidors de set dels 
vint-i-dos municipis de la Conca de Barberà van 
dimitir dijous a la nit els seus càrrecs en senyal 
de protesta per l'aprovació del Pla de Residus 
Industrials, en què es preveu la instal·lació a Fo-

Les primeres dimissions d'alcal
des i regidors van tenir lloc als mu
nicipis de Barberà de la Conca 
(PSC), Montblanc (independent), 
Pira (CiU), Blancafort (CiU), Soli
vella (independent), Rocafort de 
Queralt (CiU) i Forès (CiU). Pre
cisament és en aquest municipi, de 
64 habitants, on s'instal·larà l'abo
cador controlat de residus indus
trials que ha provocat la dimissió 
dels alcaldes. L'alcalde de Forès, 
Josep Maria Llorach, i els regidors 
no podran, però, fer efectiva la seva 
dimissió fins que es presenti al mu
nicipi el secretari de l'Ajuntament. 
Les dimissions comportaran, se
gons va manifestar l'alcalde de 
Montblanc, Maties Sanahuja, la re-
niincia dels substituts segons les 
llistes electorals a acceptar els nous 
nomenaments de regidors, de ma
nera que el Departament de Go
vernació haurà de nomenar les jun
tes gestores dels municipis. Aquest 
tràmit es pot allargar uns quatre 
mesos, i en aquest cas serien els al
caldes i regidors dimissionaris els 
qui governarien en funcions. 

Ahir a la nit es van celebrar com 
a mínim tres plens, a les localitats 
de Santa Perpètua de Gaià (CiU), 
Vimbodí (PSC) i Sarral (CiU), on 
s'havia de decidir la dimissió o no 
dels alcaldes i els regidors. A la res-

M'I-' 

rès d'un abocador. Ahir a la nit era previst que 
se celebressin plens a la resta dels municipis per 
decidir si s'afegien a aquesta dimissió en bloc 
amb què van amenaçar la Generalitat, però al
guns dels consistoris governats per Convergèn
cia i Unió (CiU) van decidir ajornar els plens 

ta de municipis, la majoria gover
nats per CiU —dels 22 de la comar
ca, a 16 governa la coalició nacio
nalista—, s'han ajornat els plens on 
s'havien de decidir les dimissions. 
Segons va explicar l'alcalde de Vi
lanova de Prades, Josep Maria Es
pasa, «aquesta és una decisió deli
cada i volem tenir més informació 
sobre el pla». 

Precisament el secretari general 
de Convergència Democràtica de 
Catalunya, Miquel Roca, va apel·lar 
dijous, coincidint amb la reunió del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, al sentit de la responsabi
litat ciutadana respecte a les ins
tal·lacions destinades a residus in
dustrials. Per la seva part, IC ha de
manat la retirada immediata del 
pla, atès que considera que s'havia 
d'haver redactat amb la col·labora
ció dels ajuntaments i els consells 
comarcals, i ha qualificat de greu la 
situació creada amb la dimissió dels 
alcaldes de la Conca de Barberà. 

El secretari nacional de Medi 
Ambient del PSC, Rafael Madue-
no, va dir ahir que el seu partit no 
és partidari de la dimissió dels al
caldes de les poblacions de la Con
ca de Barberà com a protesta con
tra el Pla Director del Tractament 
de Residus Industrials que ha apro
vat recentment el Consell Executiu 
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Josep Maria Llorach 

de la Generalitat. Madueno va ex
plicar que els ajuntaments que han 
amenaçat amb aquesta mesura 
«deuen tenir raons greus per fer-
ho», però que en principi el PSC no 
és partidari d'aquesta mesura tan 

«perquè és una decisió que cal estudiar amb de
teniment». CiU ha apel·lat a la responsabilitat 
dels ciutadans respecte als residus industrials, 
mentre que el Partit dels Socialistes de Catalu
nya (PSC) considera que la dimissió no és la mi
llor manera de protestar contra el pla. 

dràstica. 
El responsable de Medi Ambient 

del PSC va declarar que el seu par
tit demana la paralització dels pro
grames previstos en el pla i la deci
sió de les ubicacions de les plantes 
de tractament. Segons Madueüo, 
però, els socialistes «no qüestionem 
globahnent la posada en marxa del 
pla, sinó el procés que s'ha seguit 
per aprovar-lo». El dirigent socia
lista va manifestar que ni les forces 
polítiques ni els alcaldes no co
neixen els estudis tècnics que acon
sellen la ubicació decidida per la 
Generalitat ni els d'impactes sobre 
el medi ambient. Madueno va pun
tualitzar que «potser existeixen, 
però no els coneixem». 

El PSC reclama un procés de ne
gociació i consulta amb les admi
nistracions locals afectades i les for
ces socials abans de decidir la ubi
cació definitiva de les plantes de 
tractament de residus. El director 
general del Medi Ambient del 
MOPU, Fernando Martínez Salce-
do, que era ahir a Barcelona per as
sistir a un seminari sobre residus in
dustrials organitzat pel PSC, va dir 
que en aquesta mena de projectes 
gairebé sempre es produirà l'oposi
ció dels municipis, però que la so
lució és «una bona negociació i un 
acord amb l'administració local». 

Barrera creu que és 
inoportú fer una 
manifestació per 
rautodeterminació 

JORDI PANYELLA 

• Barcelona.— El president d'Es
querra Republicana de Catalunya 
(ERC), Heribert Barrera, va quali
ficar ahir d'inoportuna la manifes
tació a favor del dret a l'autodeter
minació convocada per la Crida a 
la Solidaritat. Segons l'històric diri
gent d'ERC —partit que ja ha 
anunciat la seva renúncia a prendre 
part en aquesta mobilització^, la 
manifestació «s'ha convocat amb 
molta precipitació, l'autodetermi
nació és una qüestió massa impor
tant per relegar-la a una manifesta
ció que no sigui suficientment mas-
siva». La direcció d'Esquerra con
sidera que aquesta mobilització de 
suport al dret a l'autodeterminació 
s'ha de dur a terme quan hi hagi 
una conscienciació suficient entre 
els ciutadans que permeti dur a ter
me una manifestació massiva. 

De moment. Esquerra Republi
cana durà a terme una extensa 
campanya de pedagogia entre la so
cietat catalana per explicar el signi
ficat del dret a l'autodeterminació. 
Com a suport d'aquesta acció, el 
partit que encapçala Colom ha edi
tat 55 mil adhesius —dissenyats pel 
poeta Joan Brossa— i quaranta mil 
cartells on es recorda que «El Par
lament de Catalunya proclama el 
dret a rautodeterminació». El pre
sident del Consell Nacional d'ERC, 
Josep Maria Reguant, no va dubtar 
a afirmar que des d'ERC «intentem 
fer el màxim de rendible la campa
nya sobre l'autodeterminació ja 
que la iniciativa va sorgir del nos
tre partit». Reguant va afegir que 
Esquerra Republicana no vol fer un 
abús del tema, però sí un «ús peda
gògic». Els adhesius seran distri
buïts a tots els centres docents de 
Catalunya. 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 

A N U N C I 
Convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat Europeu d'Idio
mes ICC. 
Certificat adreçat al món laboral i no a especialistes en llengües estran
geres. 
Llengües: Alemany, Anglès, Francès, Italià i Espanyol per a estrangers. 
Dates d'examen: 
a) Prova col·lectiva: Alemany 28 d'abril. 
Espanyol per a estrangers: 28 d'abril. 
Anglès 5 de maig. 
Francès 12 de maig. 
Italià 12 de maig. 
b) Prova individual: Segons convocatòria personal feta el dia de la pro
va col·lectiva. 
Llocs d'examen: Escola Oficial d'Idiomes 
Av. Drassanes s/n 
08001 BARCELONA 
Escola Oficial d'Idiomes 
Plaça Hospital, 6 
17002 GIRONA 
Escola Oficial d'Idiomes 
c/Pius XII, 4 
25003 LLEIDA 
Escola Oficial d'Idiomes 
c/ Ervic d'Ussó, s/n 
43002 TARRAGONA 
Patés de matrícula: Del 5 al 8 de febrer ç|e 9,00 a 13,00 hores. 
Condicions per inotrícular-se: * Tenir 16 anys complerts. 
* No ser nadiu i ls Ja Uengua del-Certificat jcpja. es-vot obtenir. 
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^fSàca da niéM6iitiÇ4;>etegàdtó Territorial e n s e n y a m e n t í le Sarcelona 
Xiuiati 'Sarcétbs^Comarc^es - ï > - ; " : : ~ 
C/Casp, 15. Tel. 31)140 08 
08010 BARCELONA 
Delegació Territoriat al Baix Llobregat 
C/. Laureà Miró, 236-238. Tel. 666 91 12 
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Delegació Territorial a Girona 
C/. Ultònia, 13. Tel. 21 40 50 
17002 GIRONA 
Oelegació Territorial a Tarragona 
C/ Sant Francesc, 7. Tel. 23 90 00 
43003 TARRAGONA 
Delegació Territorial a Lleida 
Passatge Pompeio, 2. Tel. 24 53 00 
25006 LLEIDA 
Delegació Territorial al Vallès Occidental 
Av. Marquès de Comillas, 67-69 
Tel. 727 34 68 
08002 SABADELL 
Per a qualsevol altra informació complementària, us podeu adreçar al 
Centre de Recursos de Llengües Estrangeres (Av. Francesc Cambó, 21 . 
08003 BARCELONA. Tel. 310 34 56). 

POLÍTICA 

-"SHíaèr d'Unió Dembèràti;^ Sïab el ptimer ministre polonès, Tadens Maz*oecki-EBï; 
. : Í < « Í . C • ^ ^ • ^ • ^ • ^ • 

UDC iiiícía fIntercanvi de delegacions 
democratacristianes amb Polònia 

NARCÍS GENÍS 
• Girona.— El president del Co
mitè de Govern d'Unió Democrà
tica de Catalunya (UDC), Josep 
Antoni Duran i Lleida, va qualifi
car ahir de satisfactòria la visita que 
ha realitzat a Polònia, en el trans
curs de la qual va mantenir contac
tes amb el president del Govern, 
Tadeus Mazowiecki, i amb els prin
cipals líders polonesos. Unió De
mocràtica de Catalunya i el Partit 
del Treball polonès, que és d'ideo
logia democratacristiana, mantin

dran contactes i intercanvis de 
col·laboració, entre els quals desta
ca la formació de militants i qua
dres polonesos a Catalunya. Duran 
i Lleida, que ahir va tomar de Var
sòvia encapçalant una delegació 
d'UDC, mentre era a Polònia va vi
sitar Gdansk, on es va entrevistar 
amb el líder del sindicat indepen
dent Solidaritat, Lech Walesa. El lí
der democratacristià també es va 
entrevistar amb el president del 
grup parlamentari de Solidaritat, 
Ladislav Geremek, i amb l'arque

bisbe de Varsòvia, Dobrowski, amb 
qui va analitzar el paper que ha tin
gut l'Església en els canvis que 
s'han produït a la societat polone
sa. Amb la delegació catalana hi 
anava un grup d'empresaris que 
van fer diferents contactes i van 
sondejar les possibilitats d'arribar a 
una col·laboració econòmica i d'in
versió amb aquest país. A partir 
d'aquests contactes, tant Duran i 
Lleida com la resta de membres de 
la delegació consideren que s'ha 
obert el camí. 

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 27/1/1990. Pàgina 10


