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Tres mñ veïns de la Conca de Barberà es manifesten en un ambient festiu 

Les poblacions afectades pel pla de residus 
industrials protesten tallant les carreteres 

Aquesta setmana tenen previst coneentrar-se a Barcelona 
C.S. Bellmunt, corresponsall 

P. Orriols, corresponsal 
MONTBLANOCASTELLBISBAL -
Més de tres mil persones van manife-
tar-se ahir a la tarda a Montblanc, a la 
Conca de Barberà, en protesta pel pla 
director per la gestió dels residus in-
dustrials de Catalunya aprovat per la 
Generalitat. També uns mil veïns de 
Castellbisbal van tallar ahir, durant 
un parell d'hores, la carretera nacional 
N-2 entre Sant Andreu de la Barca'i 
Martorell. 

Al llarg de tota la tarda els manifes-
tants de Montblanc van tenir tallades 
totes les vies d'accés i de sortida de la 
comarca, cosa que va provocar un 
caos circulatori i un col·lapse de tota 
la xarxa de comunciacions de la zona. 
Els veïns van tallar l'autopista A-2, la 
carretera nacional N-240 i la comarcal 
C-240. 

El manifestants també van ocupar 
la via del ferrocarril que uneix Barce-
lona amb Lleida i Saragossa al seu pas 
per Montblanc. Aquesta acció va 
afectar tres trens que van haver de ser 
desviats per Móra la Nova. Els tres 
trens afectats van ser el talgo Madrid-
Barcelona, l'Intercity Barcelona-Ma-
drid i l'express Media luna, que fa el 
trajecte entre Portbou i Algesires. 

Odes al 'carnaval d'abocadors' 

Aquesta concentració va provocar 
greus problemes circulatoris perquè els 
vehicles no van ser desviats i van haver 
d'esperar en caravana, passades les set 
de la tarda, per poder continuar circu-
lant. Tot i això, els cotxes que anaven 
per l'autopista eren avisats pel personal 
de servei dels problemes circulatoris a 
causa de la protesta, i molts van sortir 
de la via abans d'arribar a Montblanc. 

També prop de mil veïns del Pla de 
Santamaría, a l'Alt Camp, van concen-
trar-se ahir en protesta pel pla de resi-
dus i van tallar l'autopista A-2 sense 
que hi hagués cap incident. 

Els veïns de Castellbisbal van tallar ahir la nacional N-II en protesta pel pla de residus 
PERE ORRIOLS 

En les dues accions de protesta s'hi 
van barrejar els elements carnavales-
cos, que van estar protagonitzats per 
disfresses i ninots relacionats amb el 
pla de residus i els abocadors. En les 
dues concentracions es va poder veure 
un gran nombre de bosses d'escombra-
ries, tapes de wàter i màscares amb les 
cares de coneguts polítics de la Gene-
ralitat. 

Un portaveu dels manifestants a 
Castellbisbal va llegir, durant la talla-
da de la carretera, una Oda al carna-
val on es feien referències al pla de 
tractament de residus. Els concentrats 
també van cremar un ninot que repre-
sentava el conseller de Política Terri-
torial'i Obres Públiques de la Genera-
litat, Joaquim Molins. 

A causa d'aquesta manifestació, la 
Guàrdia Civil de Trànsit va haver de 
desviar tots els cotxes que circulaven 

t JOSEP VALLS i PLANAS 
Ha mort cristianament el 24. de febrer del 1990 

als 80 anys d'edat 
Els seus: esposa, Pietat; fills, Martí, Empar, Rosa, Pedro i Lola; germana Maria, 
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per la carretera cap a l'autopista, per 
la qual cosa no hi va haver gaires re-
tencions de vehicles. 

Els manifestants de la comarca de 
la Conca de Barberà van dirigir-se, 
després de la concentració, a la plaça 
de l'Ajuntament de Montblanc, on un 
portaveu va llegir un manifest. En el 
document es criticava el grup parla-
mentari de Convergència i Unió per-
què "és l'únic grup que encara defensa 
el pla de residus." 

Tot i el gran nombre de manifes-
tants i el fet qué han col·lapsat durant 
més de dues hores les carreteres no hi 
ha hagut cap incident destacable i tots 
els actes han transcorregut amb nor-
malitat. D'aquesta manera, no hi va 
haver cap acció violenta com havia 
passat en altres concentracions dels 
ve'íns de la zona en protesta pel mateix 
pla i com va passar en l'última visita a 

Montblanc del conseller -de Política 
Territorial i Obres Públiques, Joaquim 
Molins, que va quedar bloquejat a la 
seu del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà. En aquella ocasió es va 
necessitar la intervenció dels Mossos 
d'Esquadra i de la Guàrdia Civil per 
posar ordre als manifestants, mentre 
que ahir no va caldre en cap moment 
l'acció policial. 

Convocatòria a Barcelona 

Els manifestants van convocar tots els 
veïns de les comarques afectades a 
anar a manifestar-se aquesta setmana 
a Barcelona. La manifestació s'ha con-
vocat per al mateix dia que ha de cele-
brar-se, al Parlament de Catalunya, la 
sessió en què es presentaran les dife-
rents mocions dels grups polítics al pla 
de la Generalitat. 

ES NECESSITA NOI. De 17 a 19 anys 
per a BOTIGA D'AIXETES I SANEJAMENT. 
Tel. 447 03 01. 
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Crida'ns i parlarem del Càncer 

(93) 323 44 27 
Un servei anònim de l'Associació Espanyola contra el Càncer 

Junta Provincial de Barcelona 

La polida holandesa 
requisa 45 tones d'haixix 
de gran qualitat 

DORDRECH (HOLANDA) - La 
policia holandesa va localitzar dissab-
te passat un carregament de 45 tònes 
d'haixix de "qualitat excepcional", se-
gons fonts de la mateixa policia, que 
tindria un valor al mercat d'uns 
25.000 milions de pessetes. Aquest de-
comís és "probablement el més impor-
tant que s'ha fet mai als Països Bai-
xos", segons els agents locals de Dor-
drech, una vila al sud de Rotterdam. 
La droga estava dissimulada en dos 
contenidors frigorífics dins l'hangar 
d'una societat de transport internacio-
nal de la qual no s'ha volgut facilitar 
el nom. Quatre contenidors més esta-
ven preparats per ser carregats d'hai-
xix. De moment no se sap quin era el 
destí de la droga requisada. (France 
Presse) 

Un incendi a 
Cantàbria crema 500 
hectàrees de bosc 

SANTANDER — Unes cinc-centes 
hectàrees de bosc han quedat arrasa-
des per un incendi en el terme munici-
pal d'Herrerias, a Cantàbria. Les pèr-
dues es calculen a l'entorn dels 250 
milions de pessetes. El foc, que fa 
afectar sobretot eucaliptus i pins, es va 
escampar amb facilitat per la sequera 
que pateix la zona. (Efe) 

Setanta equips opten al 
premi Thyssen per fer un 
pàrquing d'altura 

BARCELONA — Una setantena d'e-
quips s'han inscrit en la segona edició 
del premi Thyssen d'arquitectura per a 
la recerca de solucions per a aparca-
ments d'altura a Barcelona. El jurat del 
premi valora especialment l'ús de la tec-
nologia més avançada tant en materials 
com en elements que facilitin el movi-
ment de persones i vehicles a l'interior 
del nou edifici. (Europa Press) 

Avui s'inaugura la 
dotzena edició del Saló 
Gaudí-Dona de moda 

BARCELONA — Des d'avui i fins di-
mecres se celebrerà al Dipòsit de les 
Aigües de Barcelona la dotzena edició 
del Saló Gaudí-Dona, en què es mos-
traran les col·leccions de moda de la 
temporada tardor-hivern 1990-1991. 
(Europa Press) 
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METGES S N S E FRONTERES 

ONCE 
Setmana 19 al 23 

Dies Número 
Divendres, 23 37.097 (076) 
Dijous, 22 31.129 
Dimecres, 21 93,361 
Dimarts, 20 21.186 
Dilluns, 19 25.466 

Trio 
Sorteig del diumenge 25- 2-90 

Combinació guanyadora: 

9-9-0 

Dies anteriors Número 
Dissabte, 24 5-1-9 
Divendres, 23 1-3-7 
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Lotto 6/49 
Sorteig del dissabte 24- 2-90 
Combinació guanyadora: 

742-24-27-31-44 
Complementari: 

46 

Bonoloto 
Sorteig del diumenge 25- 2-90 

Combinació guanyadora: 

14-15-19-21-30-42 
Complementari: 
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Premis Premis | 

Número i sàie 100.000.000 Supertrio 750 vegades ! Guanyadors Pessetes Quantitats a repartir 
Número 2.500.000 9-9-0 . 250 vegades „. - - ' l y - 6 0 100.000.000 6 90.575.447 
4 últimes xifres , 50.000 9-9- 5 vegades Pl. Pont Romà, 5 

Tel. (93)891 0786 
SANT SADURNÍ D'ANOIA 

5-H 1 839.994 5-1-1 8.361.092 
3 últimes xifres 5.000 -9-0 5 vegades Pl. Pont Romà, 5 

Tel. (93)891 0786 
SANT SADURNÍ D'ANOIA 

5 25 27.999 5 15.793.174 
2 últimes xifres 500 9--0 5 vegades 

Pl. Pont Romà, 5 
Tel. (93)891 0786 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 4 1.097 1.786 4 18.580.205 
Última xifra 100 --0 1 vegada 

Pl. Pont Romà, 5 
Tel. (93)891 0786 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 3 19.404 367 3 27.870.307 
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