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Els manifestants van expressar el seu desacord amb el pla de residus ahir a Montblanc 

18 

del conseller Molins del Consell Comarcal 
La reunió amb els vint-i-dos alcaldes acaba sense cap acord 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
MONTBLANC - Prop d'un miler de 
persones es van manifestar ahir a la 
tarda davant la seu del Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà, a 
Montblanc, per protestar iradament 
contra el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Generali;, 
tat, Joaquim Molins, i expressar el seu 
rebuig al pla director de residus indus-
trials de Catalunya. Els manifestants 
van bloquejar durant unes hores la 
sortida del conseller Molins de la seu 
del Consell Comarcal. En el moment 
de tancar aquesta edició unes tres^cen-
tes persones continuaven davant la 
seu del Consell Comarcal. La porta es-
tava bloquejada per contenidors i 
taüts i els mossos d'esquadra estudia-
ven la possibilitat d*obrir un passadís 
per evacuar les persones aïllades a l'in-
terior de l'edifici. 

Joaquim Molins va anar a Mont-
blanc per mantenir una reunió infor-
mativa amb els representants dels 
vint-i-dos Ajuntaments que configu-
ren aquesta comarca i que estan en. 
contra de la instal·lació d'un abocador 
a Forès. 

Molins va recordar als alcaldes que 
aquest pla "és una.manera de tractar 
un problema que té qualsevol país in-
dustrial, i aquest és la producció de re-
sidus. A Catalunya es generen tres mi-
lions de tones de residus cada any, que 
es dissimulen a través de diversos me-
canismes". I va assenyalar que "el pla 
aprovat inicialment pretén reduir els 
sobrants que no es poden incorporar 
al producte i intenta que aquests so-
brants siguin el menys contaminants 
possible". 

Finalment, Joaquim Molins es va 
dirigir especialment a l'alcalde de Fo-
rés i, dierlt-li que ho sentia molt, h va 
explicar que la seva localitat reuneix 
totes les característiques que donen les 
màximes garanties a la instal·lació 
d'un abocador d'aquest tipus. 

L'alcalde de Solivella va ser un dels 
que va interrompre un tècnic de la 
Generalitat que acoinpanyava Joa-
quim Molins per dir al conseller que 
"la xerrada està molt ben preparada, 
però això no treu que la Generalitat 
ha actuat d'una manera prepotent en 
tot aquest afer", afirmació que va 
coiñptar amb l'assentiment d'altres al-
caldes. 

A partir d'aquest moment, la re-
unió es va començar a transformar 

TJna de les manifestacions que s'han fet contra el pla de residus industrials 

en una batalla de preguntes dirigides 
al conseller. Aleshores es va fer sor-
tir els periodistes de la sala. 

Durant el transcurs de tota la xer-
rada, prop de 500 persones es van 
manifestar al carrer per protestar 
contra el pla de residus. Els manifes-
tants van llançar ous a les finestres 
del Consell Comarcal, no paraven de 
cridar insistentment contra el conse-
ller Joaquim Molins i el pla de resi-
dus i demanaven alhora la dimissió 
dels alcaldes. 

L'alcalde de Montblanc,; Maties 
Sanahuja, va sortir poc abans d'aca-
bar la reunió per tranquil·litzar els 
manifestants, que cridaven "no mar-
xarem fins que el conseller Molins 
doni la cara". 

Sanahuja va dir que el conseller 
Molins havia de marxar i què havia 
vingut a Montblanc per dialogar. "Sóc 
el primer que dimitiré", va dir, i va in-
sistir que "la comarca ha de seguir llui-
tant perquè l'abocador no es faci a Fo-
rès". 

Els manifestants portaven nombro-
ses pancartes amb lemes com "El po-
ble no s'equivoca", "Contra l'agressió. 
Desperta Ferro", "Senyor Mateu, di-

gueu adéu" i "Més val morir de Cop 
que a poc a-poc". Davant el Consell 
Comarcal van col·locar tres taüts com 
-a símbol de la mort de la Conca de 
Barberà si es du a terme l'abocador a 
Forès. Al mateix temps, molts edificis 
de Montblant tenien, penjades senye-
res amb crespons negres com a senyal 
de dol. 

Ahir a la nit es van celebrar tres 
plens extraordinaris als Ajuntaments 
de Montblanc, Rocafort i Pira. I 
aquesta setmana se'n faran a d'altres 
deu municipis de la Conca, amb l'ob-
jectiu de fer efectiva la dimissió d'al-
caldes i regidors. Els alcaldes de Pira, 
Conesa, Vimbodí, Sarral, l'Espluga de 
Francolí, Montblanc, Forès, Blanca-
fort, Barberà de la Conca, Vallfogona 
de Riucorb, Passanant, Santa Perpè-
tua de Mogoda, Solivella i Rocafort 
mantenen la seva decisió de dimitir, 
que ja han comunicat a la Junta Elec-
toral Central. 

La reunió d'ahir a Montblanc es va 
fer després que divendres passat no-
més set alcaldes de la comarca assistis-
sin a una reunió convocada pel conse-
ller a Barcelona, per explicar el pla de 
residus industrials. 

El poble de l'Albi 
convoca un 
referèndum 

• L'ialcalde socialista de l'Albi ha 
convocat un referèndum al munici-
pi de les Garrigues per dScidir la 
instal·lació d'una planta de tracta-
ment i reciclatge de brossa provi-
nent de ía comarca del Maresme, 
ja que la població s'oposa total-
ment a la instal·lació d'aquest tipus 
de factories en el seu terme, segons 
informa la nostra corresponsal 
Anna Gómez. 

Ramon Llauradó, alcalde dt 
l'Albi, per il·lustrar la seva propos-
ta als veïns va projectar una pel·lí-
cula en la qual es detallaven el tipus 
de productes que tracta aquest or-
ganisme. La Instal·lació reconver-
teix tot tipus de brossa domèstica, 
cartrons, plàstics i papers, i els re-
dueix mitjançant un tractament fí-
sico-quimic a adobs i productes fi-
tosanitaris, el que es coneix nor-
malment com a humus. Segons 
Llauradó, l'avantatge que té "és 
que crearia llocs de treball". 

Els veïns han mostrat el seu 
desacord des d'un primer moment 
a la instal·lació de la planta, ja 
que creuen que portarà tot tipus 
de molèsties, com ara pudors i 
fums: Els veïns creuen que el con-
sum d'aigua que necessiten aques-
tes instal·lacions és intolerable en 
una població com l'Albi, on preci-
sament l'aigua és una de les man-
cances principals· 

El Consorci de Tractament i Re-
conversió de Brosses del Maresme, 
que és qui ha cursat la demanda 
per obrir una planta de reconversió 
de deixalles domèstiques a la locali-
tat, agrupa 17 poblacions d'aques-
ta comarca. També integra l'Ajun-
tament de Mataró i la Diputació de 
Barcelona. La intenció de l'entitat 
és obrir aquesta planta a les Garri-
gues, ja que el sòl apte a la comar-
ca del Maresme està pràcticament 
esgotat. L'empresa que executa els 
treballs concrets d'eliminació de 
residus és Enginyeria de Tracta-
ment i Residus S.A. • TVR 

Tres-cents veïns busquen 
una jove de Lleida 

desapareguda fa vuit dies 
Anna Gómez, corresponsal 

LLEIDA — Més de tres-cents veïns 
debbarri del Secà de Sant Pere de Llei-
da van realitzar aquest , cap de setma-
na una batuda per la rodalia del barri 
per trobar algun rastre d'Isabel Are-
nas Pulido, de 25 anys d'edat, que va 
desaparèixer el 28 de gener, quan ana-
va a treballar. 

La recerca, en la qual també van in-
tervenir quinze membres de la Guàr-
dia Civil, va resultar infructuosa, tot i 
la minuciositat amb què es va dur a 
terme. Els veïns anaven dividits en 
cinc grups de vint-i-cinc persones ca-
dascun, i en els quals també hi havia 
dos guàrdies civils i un familiar de la 
desapareguda. Les zones de Balafia, 
Marimunt, Llívia i la Mitjana van ser 
rastrejades de forma exhaustiva,~ se-
gons el tinent de la Guàrdia Civil que 

va coordinar la recerca. Diumenge al 
migdia van tornar al punt de partida 
sense èxit. 

En una de les batudes es van trobar 
dos manyocs de cabells, un amb una 
trena, a l'interior d'una masia abando-
nada. Aquestes mostres han estat re-
collides per a una posterior anàlisi per 
determinar-si és cabell natural o sintè-
tic. 

Cabells de color diferent 

Un dels germans d'Isabel va opinar que 
el color del cabell no coincidia amb el 
de la seva germana, amb la qual cosa 
sembla descartada la possibilitat que 
existeixi una relació entre aquesta tro-
balla i la desaparició de la jove. 

D'altra banda, alguns amics i veïns 
d'Isabel van recórrer alguns municipis 

Aquesta és la noia desapareguda fa una setmana 

pròxims a Lleida sense obtenir tampoc 
cap explicació de l'absència d'Isabel 
Arenas de casa seva durant els últims 
vuit dies. 

La família d'Isabel va mostrar el 
seu agraïment als veïns del barri i la 
mare va declarar que demana a la per-
sona "que ha raptat" la seva filla que 
la torni a casa. Una germana de la des-
apareguda va explicar també que la 
jove no tenia cap tipus de problema i 

que era molt responsable i seriosa, per 
la qual cosa descarten que pugui ha-
ver estat una fugida voluntària. Del 
mateix parer són la majoria de veïns 
del barri. Durant la setmana en què 
ha faltat de casa Isabel Arenas s'han 
fet tota mena de suposicions sobre l'es-
tranya desaparició, des que es tracta 
d'una fugida voluntària o d'un segres-
tament, del qual, és clar, no es com-
prenen els motius. 

Dos joves moren en un 
accident amb una moto 
robada a Barcelona 

BARCELONA — Els germans Ri-
cardo i Mario Villa Pomes, de 19 i 
17 anys d'edat respectivament, van 
morir ahir a la matinada en un acci-
dent quan la moto en què anaven i 
que havien robat poca estona abans 
va xocar contra uri fanal i uns ar-
brés, al passeig de la Vall d'Hebron. 
(Efe) 

Un incendi destrueix 
1.000 hectàrees d'una 
reservà del Brasil 

RIO DE JANEIRO - Un incendi 
forestal va destruir més de mil hec-
tàrees de la reserva biològica nacio-
nal de Pozo de las Antas, a l'Estat 
de Rio de Janeiro. El sinistre va 
acabar amb la vegetació i va arne-
naçar moltes espècies animals en 
extinció. (Efe) 

Icona rebrà onze 
milions del Banc 
Europeu d'Inversions 

LUXEMBURG - El Banc Europeu 
d'Inversions (BEI) ha concedit a Es-
panya un préstec d'onze milions de 
pessetes per protegir el patrimoni fo-
restal que anirà destinat a l'Institut 
Nacional per a la Conservació de la 
Naturalesa (Icona), per la compra de 
més avions amfibis. (Efe) 

L'ONCE rebutja 
vendre les targetes de 
metro i bus a Barcelona 

BARCELONA - L'Organització 
Nacional de Cecs d'Espai;ya, ONCE, 
va rebut jar l 'oferta de l 'empresa 
Transports Metropolitans de Barce-
lona de gestionar la venda de les tar-
getes multiviatge de metro i autobús 
a les cabines on venen els cupons 
pro-cecs a canvi de vals de transport 
gratuït al metro. (Efe) 

Un nen de 13 anys va 
morir aixafat per una roca 
de tres tones a Alacant 

ALACANT — El nen Víctor Ma-
nuel Hernández, de 13 anys, va mo-
rir per les ferides que va patir quan 
una roca de tres tones li va caure a 
sobre mentre recollia minerals a prop 
del pantà d'Elx. (Europa Press) 

L'ampliació de 
1-aeroport de Barajas 
costarà 100.000 milions 

MADRID — L'ampliació de l'aero-
port de Barajas, que estarà acabada 
aquest any, costarà uns 1.00.000 mi-
lions de pessetes, segons ha declarat 
el director general d'Aviació Civil, 
Carlos Martín Plasència, que ha de-
sestimat l'alternativa de la construc-
ció d'un segon aeroport a la capital 
de l'Estat. (Efe) 

Desmantellat un 
locutori clandestí de 
trucades a Amèrica 

MADRID — Cinc persones van ser 
detingudes pel frau del locutori clan-
destí del carrer Pinos Baja de Ma-
drid, des d'on es feien trucades inter-
nacionals per 1.000 pessetes els 20 
minuts. (Europa Press) 
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