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La Junta Electoral insta la Generalitat a formar juntes gestores als pobles sense alcalde 

La Conca de Barberà respon massivament 
a l'aturada general contra el pla de residus 
Unes 4.000 persones es van manifestar davant del Parlament 

Virgínia Mascaró 
MONTBLANC/BARCELONA -
Els pobles de la Conca de Barberà van 
respondre ahir massivament, a l'atura- • 
da general que havia convocat la Co-
ordinadora Antiabocador de Forès, 
conjuntament amb la plataforma i re-
gidors dimitits per protestar contra el 
pla director de residus industrials. 

Tot i que dimarts el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Joaquim Molins, va 
anunciar que aquest pla es portaria al 
Parlament en forma de projecte de llei 
perquè els partits de la Cambra po-
guessin dir la seva sobre aquest afer, 

. els 22 pobles de la Conca de Barberà 
segueixen en peu de guerra i assegu-
ren que no pararan les mobilitzacions 
fins que el govern retiri el pla. 

En aquest ambient de rebel·lia co-
marcal, els pobles de la Conca van 
aparèixer ahir desèrtics, més paralit-
zats fins i tot que en un dia festiu 
qualsevol. Ni bars, ni restaurants, ni 
empreses, ni botigues, ni centres ofi-
cials van obrir al públic, i tampoc es 
van fer classes a les escoles ni als insti-
-tuts. Com a mostra de^ol, el& pobles, 
segueixen amb nombroses senyeres 
amb crespons negres penjades als bal-
cons. 

D'altra banda, també ahir, la Junta 
Electoral Central va instar el conseller 
de Governació, Josep Gomis, perquè 
es constitueixin- comissions gestores 
als municipis de-Barberà de la Conca, 
Conesa i Passanant", poblacions-els al-
caldes de les quals va'B-dimitir. 

Protesta a Barcelona 

D'altra banda, prop de 4.000 persones 
procedents de la Conca de Barberà, 
Alt Camp, Vallès Occidental (Castel·l-
bisbal) i l'Anoia es van manifestar a 
primera hora de la tarda d'ahir davant 
el Parlament de Catalunya per dema-
nar la retirada del pla de residus indus-
trials de la Generalitat. Aquest és el 
segon acte que es fa durant la setmana 
contra el pla de residus davant el Par-
lament. Joan Farré, portaveu de la 
plataforma d'Ajuntaments dimissiona-
ris, va dir a l'AVUI que "el govern 
serà intel.ligent i el retirarà, perquè hi 
estan en contra els municipis afectats i 
els grups parlamentaris de l'oposició". 

R O B E R T 

Veïns de Forès i Santa Coloma es manifesten davant el Parlament 

Els manifestants es van concentrar 
davant la Cambra alta abans de les 
quatre de la tarda. Van arribar a Bar-
celona 45 autocars de la Conca de 
Barberà i l'Alt Camp, 18 fnés de Cas-
tellbisbal i 2 de l'Anoia, que fins ara 
no s'havien sumat als actes reivindica-
tius, a més d'uns centenafs de vehicles 
privats. "És un acte de protesta, no de 
negociació. No volem el pla ni els resi-
dus, perquè no som els focus produc-
tors. Tampoc no se'ns pot dir que no 
som solidaris, perquè Tarragona té 
quatre centrals nuclears i ja hem pa-
gat un preu molt alt pel progrés", se-
gons el portaveu de la coordinadora 
del Port d'Armentera, Joan Foguet. 

Un centenar de mossos d'esquadra 
controlaven el Parc de la Ciutadella, 
que des d'ahir al matí tenia tots els ac-
cessos tancats, tret de la porta d'entra-
da que dóna al carrer Marquès d'Ar-
gentera i el passeig Picasso. La policia 
autònoma va instal·lar al matí una 
tanca a gran distància per evitar l'a-

proximació de la gent a l'entrada del 
Parlament. A la tarda, els manifes-
tants van xiular , a distància els conse-
llers que arribaven a la Cambra alta. 
Alguns mossos van filmar i fotografiar 
els manifestants, que feien crits con-
traris al pla de residus acompanyats 
per tambors i altres instruments. 

Alcaldes i oposició 

Els 18 alcaldes dimissionaris de la 
Conca de Barberà van entrar ahir al 
Parlament per reunir-se amb els dipu-
tats de l'oposició i contrastar les postu-
res dels partits polítics després de l'a-
nunci dimarts passat de la presentació 
del projecte de llei de residus. 

"El Consell Executiu de la Genera-
litat ha decidit dur el pla de residus in-
dustrials al Parlament, i això és un pas 
endavant perquè sigui retirat definiti-
vament. No volem el pla i els partits 
de l'oposició ens han dit que demana-
ran que es retiri", va dir Joan Farré a 

la sortida de la reunió que van mante-
nir els representants polítics abans de 
la sessió plenària d'ahir. 

"L'abocador de Forès significarà la 
pèrdua del poble", assegura l'ex-alcalde, 
Josep Maria Llorch. "Segons s'ha pogut 
constatar en un mapa cadastral facilitat 
per la Generalitat al Consistori, l'aboca-
dor ocuparà una zona d'unes 40 hectà-
rees i el límit d'aquesta àrea està a no-
més 500 metres de les cases del poble", 
va dir Josep Maria Llorch. 

Lluís Estrada, portaveu de la Coor-
dinadora Ant iabocador de l 'Alt 
Camp, va dir que han enviat una car-
ta als partits de l'oposició en la qual 
expliquen que els municipis afectats 
no volen rebre compensacions econò-
miques a canvi dels abocadors i on els 
demanen que ofereixin plans alterna-
tius al de la Generalitat. 

Pi Joan Giné, un comerciant de Sar-
ral, va manifestar ahir que els veïns 

. afectats "estan disposats a lluitar fins a 
la mort, perquè la mort ja la tenim". 

CiU atura al Parlament una modó en què es demana la retirada del pla 
• El pla director per a la gestió dels 
residus industrials no serà retirat des-
prés que ahir al vespre no va prospe-
rar la moció transaccional en què es 
sol·licitava. La moció va rebre 64 vots 
en contra, corresponents al grup de 
CiU, i 48 vots a favor, que engloÍ)ava 
la resta de partits de la Cambra, és a 
dir PSC, IC, PP, Grup Mixt i les 
agrupacions del CDS i ERC. 

Aquesta transaccional es va con-
sensuar a partir de dues mocions, una 
d'IC i una segona del grup socialista, 
a més de les esmenes presentades pel 
Grup Mixt i el PP. El text demanava 
al Consell Executiu la retirada del pla 
"per tal d'obrir simultàniament i amb 
tota la urgència possible una via de 
diàleg, participació i negociació amb 
les Administracions locals i les orga-
nitzacions implicades". 

Víctor Gimeno es va encarregar de 
defensar la moció d'IC, tot qualifi-
cant l'afer al voltant del pla director 
de residus de "espècie de novella 
d'intriga mal portada". Gimeno va 
manifestar que "si es busca el con-
sens es qüestiona tot" i per aquesta 
raó va demanar el compromís de CiU 

que el pla seria retirat i sotmès a dis-
cussió. 

En nom del grup socialista va inter-
venir Antoni Dalmau, que va destacar 
com un dels perills de la nova via la 
possibilitat de confondre els concep-
tes. Dalmau va recordar que al Parla-
ment li correspon "fer i habilitar els 
mecanismes" i al govern decidir "on 
cal fer-ho", i per tant "fóra un error i 
un mal sistema confondre responsabi-
litats i pretendre que el Parlament 
faci la feina del Consell Executiu". 

En defensar les esmenes, Josep 
Curto, pel grup popular va manifes-
tar que, "si el govern no té la valentia 
de retirar el pla, es qúedarà una vega-
da més tot sol davant l'oposició de la 
resta dels partits". Joan Sabanza del 
Grup Mixt va demanar la retirada 
del pla, igual com ho va fer Celestino 
Sánchez, també del Grup Mixt. 

En l'explicació de vot Xavier La-
torre per l'agrupació del CDS va ma-
nifestar que la decisió del govern de 
convertir el pla en projecte de llei "és 
una trampa", mentre que Miquel 
Pueyo, d'ERC, va afirmar que el pla 
havia estat "aprovat unilateralment 

ROBERT 

Els inossos d'esquadra van vigilar al llarg de la tarda els manifestants davant 
el Parlament 

pel govern de la Generalitat" i que 
calia la seva retirada. 

Josep Serratusell del grup parla-
mentari de CiU va destacar que tot-
hom coincideix en la gravetat del pro-
blema dels residus i en la necessitat 
d'un pla gestor i que el que hi ha és 
un . "conflicte metodològic". I va re-

cordar que el pla ha estat elaborat 
per la Junta de Residus "tal i com va 
quedar fixat per la llei" i que en el 
consell rector de la junta hi són repre-
sentats els ens locals. Es tracta, 
doncs, segons ell, "d'un procediment 
basat en la norma", i per tant d'una 
"responsabilitat compartida". 

Estudi científic 

Consells per 
evitar el càncer de 

bufeta als 
treballadors de ia 
indústria del tint 

Enric Sierra, corresponsal 
MATARÓ — Els empresaris i els 
treballadors de la indústria del tint 
del Maresme han rebut un comuni-
cat en el qual es fan diverses recoma-
nacions per evitar el desenvolupa-
ment del càncer de bufeta. Les reco-
manacions provenen d'un estudi què 
ha realitzat un grup de metges i in-
vestigadors de la Universitat de Sara-
gossa. Els científics van decidir fer 
l'estudi davant de l'important nom-
bre de càncers de bufeta que s'havia 
detectat entre els treballadors del 
ram del tint al Maresme. 

Per aquest motiu, l'estiu passat es 
van agafar mostres d'orina i sang d'al· 
guns treballadors del sector, amb la fi-
nalitat de determinar les mesures pre-
ventives de la malaltia. El sindicat 
CCOO al Maresme ha estat el media-
dor entre els treballadors i els investi-
gadors, i alhora ha distribuït per les 
empreses de la comarca el comunicat 
amb les mesures preventives. 

Els científics han acabat l'estudi de 
les mostres d'orina dels treballadors i 
han elaborat les seves conclusions. En 
aquestes es recomana que els treballa-
dors del sector utilitzin roba exclusiva-
ment per a la jornada laboral, que 
mengin fora del recinte de treball i que 
es dutxin diàriament després de la fei-
na. Els investigadors han aconsellat a 
les empreses que adeqüin els locals 
perquè hi hagi ventilació i que els tre-
balladors beguin molta áigtía per dis-
minuir l'acidesa en l'orina. L'informe 
dels metges aconsella que els treballa-
dors no fumin, perquè el tabac poten-
cia l'efecte tòxic de les substàncies uti-
litzades en aquest treball. 

Finalment, els científics recomanen 
revisions periòdiques i que es faci una 
fistoscòpia —visió directa de l'espiteh 
de la bufeta— com a mínim un cop 
l'any. Amb aquestes revisions, els met-
ges podran detectar èl possible procés 
cancerigen i tractar-lo per evitar el seu 
desenvolupament. 

El Telèfon dels 
Veïns rep 600 
trucades en el 
primer mes 

M.J.C. 
BARCELONA — La Federació d'As-
sociacions de Veïns de Barcelona fa 
una valoració positiva de l'experiència 
pilot del Telèfon dels Veïns, que fun-
ciona des del passat dia 2 de febrer ja 
que en menys d'un mes s'han rebut ja 
sis-centes trucades. 

El 310 22 11 és un servei d'informa-
ció i orientació sobre recursos de ser-
veis socials i de benestar social, que 
pretén ajudar la gent més necessitada, 
donant una informació puntual i fent 
un seguiment de cada problema. El 30 
per cent de les trucades estan relacio-
nades amb problemes d'habitatge, un 
20 per cent són sobre urbanisme i una 
xifra similar sobre la vellesa, un 15 per 
cent sobre consum i un 10 per cent so-
bre drogues. L'Eixample és el districte 
que més l'utilitza (14 per cent de tru-
cades) i Les Corts el que menys (9 per 
cent). El fan servir sobretot la gent 
d'edat. 

El projecte pilot, que s'està aplicant 
en sis ciutats més de l'Estat, està sub-
vencionat pel ministeri d'Afers Socials 
amb 52 milions i mig de pessetes, dels 
quals 8 han estat assignats a la Fede-
ració de Barcelona. Aquesta associa-
ció rep també dos milions i mig de l'A-
juntament de Barcelona. 
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