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7 de febrer de 1990 

Els batlles i els regidors de Montblanc i l'Espluga de Francolí presenten la dimissió 

Els alcaldes de la Conca de Barberà se 
senten desbordats per la pressió popular 

Molins diu que "és perillós que decideixi el carrer i no els vots" 
Els incidents de dilluns a la nit 
a la seu del Consell Comarcal 
de Montblanc, on un grup de 
mil manifestants va assetjar i 
retenir unes hores el conseller 
M o l i n s , han provocat dures 
condemnes de diversos sectors. 
Ahir , el governador civil de 
Tarragona es va reunir amb els 
alcaldes i va criticar durament 
el comportament dels manifes-
tants. 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
TARRAGONA - Els alcaldes de la 
Conca de Barberà van expressar ahir 
al governador civil de Tarragona, Ra-
mon Sánchez, la seva impotència per 
garantir la pau en el transcurs de les 
protestes que últimament s'estan pro-
duint en aquesta zona de Catalunya 
per manifestar-se en contra del pla di-
rector de residus industrials, inicial-
ment aprovat pel Consell Executiu de 
la Generalitat. Els alcaldes, que es van 
reunir ahir al migdia amb el represen-
tant del Govern Civil a Tanagona, as-
seguren que se senten desbordats per 
la pressió popular i es veuen incapaços 
de tranquil·litzar la població, 

L'alcalde de Montblanc, Maties Sa-
nahuja, concretament va explicar que 
dilluns a la nit va sortir diverses vega-
des al carrer per cahnar els manifes-
tants que s'havien congregat davant la 
seu del Consell Comarcal de Mont-
blanc, però no li van fer cas. Entre els 
manifestants es veien pancartes on es 
llegia "Poble armat, poble respectat" o 
"Desperta Ferro", que fan pensar en 
la presència de membres independen-
tistes. 

La reunió d'ahir, que va durar dues 
hores, va ser convocada prèviament 
als aldarulls que dilluns a la nit van te-
nir lloc a Montblanc amb motiu de la 
visita que el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, Joaquim 
Molins, va fer a la vila per explicar als 
alcaldes de la Conca de Barberà les 
principals característiques del pla de 
residus industrials i, especialment, de 
l'abocador que es preveu instal·lar a 
Forès. 

Maties Sanahuja i tots els regidors 
de Montblanc van presentar anit la di-
missió formal per escrit com a protesta 
per la ubicació de l'abocador. La cor-
poració municipal estava formada per 
7 regidors independents, 4 de CiU, 1 
del PSC-PSOE i 1 UPM. Igualment 
van presentar anit la dimissió l'alcalde 
de l'Espluga de Francolí, la segona lo-
calitat de la comarca, Josep Maria Va-
llès (CiU) i 8 dels 10 regidors de la lo-
calitat (un de CiU no ho va fer i un al-
tre del PP no va assistir a la reunió). 

A conseqüència d'aquesta trobada, 
es van arribar a concentrar un miler 
de persones davant la seu del Consell 
Comarcal i van aconseguir retenir-hi, 
durant més de set hores, el conseller 
Molins; Durant la nit, els manifes-
tants van fer barricades de foc, van 
bloquejar l'entrada a l'edifici on es tro-
bava el conseller, van tombar el seu 
cotxe oficial, amb el xofer i un guarda-
espatlles a dins, i van tallar la comuni-
cació telefònica amb la seu del Consell 
Comarcal. Finalment, van tallar el 
trànsit de la carretera N-240 i la co-
marcal 240, al seu pas per Montblanc. 

Alliberament policial dels retinguts 

A dos quarts de tres de la matinada, 
amb el consentiment del conseller de 
Governació, Josep Gomis, i a petició de 

Joaquim Molins, una operació combi-
nada entre els Mossos d'Esquadra, la 
Guàrdia Civil i una brigada antiavalots, 
que va venir des de la reserva de Sara-
gossa, va procedir a treure del Consell 
Comarcal les diverses autoritats retin-
gudes. El conseller de Política Territori-
al i Obres Públiques de la Generalitat, 
el director general de Medi Ambient, 
Jacint Mateu, el gerent del pla de resi-
dus industrials, Ferran Relea, i gairebé 
tots els alcaldes de la Conca de Barberà 
eren a la seu del Consell des de dos 
quarts de cinc de la tarda. 

L'actuació policial va durar pocs 
minuts i es va desenvolupar sense inci-
dents. Va ser després de ser evacuat el 
conseller quan hi va haver un petit en-
f rontament entre membres de la 
Guàrdia Civil i alguns dels manifes-
tants, principalment gent molt jove de 
fora de Montblanc i alpnes persones 
amb símptomes d'embriaguesa que ha-
vien aguantat tota la nit pels voltants 
de la seu del Consell Comarcal. Un 
d'aquests va haver de ser traslladat a 
l'hospital, perquè a causa del seu estat 
d'embriaguesa va caure contra un 
contenidor i es va obrir el cap. 

L'alcalde de Rocafort de Queralt, 
Joan Ferrer, va comentar que el que 
ha passat és que "els representants de 
la Generalitat no han volgut entendre 
que la gent de la Conca no vol l'aboca-
dor. En aquesta reunió no es tractava 
d'explicar què és un abocador, sinó 
dir: abocador sí o abocador no. I la 
Conca de Barberà diu no". 

Per la seva banda, el conseller Mo-
lins va declarar ahir en el programa El 
matí de Josep Cuní de Catalunya Rà-
dio que darrere d'aquestes actuacions 
dels manifestants hi ha sectors d'in-
controlats que exerceixen una pressió 
constant en la població, sobretot en 
els Ajuntaments. "És extremadament 
perillós que ja no siguin els votants els 
que decideixen el que fan els alcaldes, 
sinó la pressió del carrer", va dir el 
conseller Molins. El conseller va afir-
mar que continuarà visitant les co-
marques afectades pel pla i que estarà 
obert al diàleg. 

El governador civil de Tarragona 
ha considerat molt greus els incidents 
succeïts a Montblanc i ha dit que te-
nien un caràcter anticonstitucional. 
Ramon Sánchez ha comunicat que el 
Govern Civil ja ha traslladat al jutjat 
totes les diligències corresponents als 
incidents de dilluns a la nit. 

Joaquim Molins i Maties Sanahuja. A sota, l'entrada bloquejada del Consell 
Comarcal de Montblanc 

Acusacions contra l'MDT 
• El delegat territorial de la Gene-
ralitat, Josep Maldonado, va dir 
ahir a la ciutat alemanya de Munic 
que alguna de les persones que van 
incitar els incidents de Montblanc 
estaven vinculades a l'MDT i Terra 
Lliure. Maldonado va assegurar 
també que entre la gent congregada 
a Montblanc hi havia persones d'al-
tres comarques però no va voler dir 
de quines. 

Maldonado es troba a la República 
Federal Alemanya en un viatge que ha 
organitzat el departament de Política 
Territorial i Obres per ensenyar a un 
grup de periodistes catalans les garan-
ties mediambientals de les plantes inci-
neradores i de tractament de residus 
d'Alemanya. El conseller Molins, que 
havia d'encapçalar la representació 
oficial d'aquest viatge, no va anar ahir 
a la República Federal d'Alemanya 

(RFA). La comitiva està presidida pel 
director general de Medi Ambient, 
Jacint Mateu. 

Per respondre a les acusacions de 
Maldonado, Catalunya Lliure va fer 
un comunicat de premsa en què do-
nava "ple suport als veïns afectats i a 
totes les mobilitzacions de la pobla-
ció". Catalunya Lliure també denun-
cia l'actuació policial i "l'intent de 
criminalització dels manifestants per 
part de la Generalitat i de l'Adminis-
tració ocupant". 

Per altra banda, el líder de Con-
vergència Democràtica de Catalunya 
(CDC) Miquel Roca va lamentar 
ahir els incidents que es van produir 
ahir a la matinada a Montblanc, que 
'"dificultaran l'ajustament final de 
l'adopció de mesures complementà-
ries, que arrodoniran el projecte 
d'instaLlació dels abocadors." 

Deaet de topònims 

El Tribunal 
Superior de les 
Balears dicta la 

primera sentència 
en català 

Josep Pons, corresponsal 
PALMA DE MALLORCA - Per 
primera vegada a la història, el Tribu-
nal Superior de Justicia de les Illes ha 
dictat una sentència íntegrament en 
català. 

La sala del contenciós administratiu 
del citat tribunal, amb la intervenció 
del magistrat menorquí Gabriel Fiol 
Gomila, ha desestimat un recurs que 
havia interposat l'Ajuntament de Ma-
nacor (Mallorca) contra el decret ofici-
al de topònims que l'abril de 1988 va 
dictar el govern de la comunitat autò-
noma de Balears. 

La sentència rebutja els arguments 
de l'advocat Josep Piña, representant 
de l'Ajuntament de Manacor, i accep-
ta les argumentacions formulades pel 
departament de filologia catalana i lin-
güística generai de la Universitat de 
les Illes, que va donar assessorament 
al govern balear per a la normalització, 
dels topònims. 

L'Ajuntament de Manacor pretenia 
modificar la grafia de tres topònims 
del seu terme municipal: Cala Moreia, 
Estany d'en Mas i Portocristo. L'A-
juntament manacorí va demanar que 
la grafia havia de ser S'illot, S'estany 
d'en Mas i Porto-cristo. 

La decisió judicial diu que els topò-
nims correctes són els elaborats per la 
Universitat, l'ús dels quals està recollit 
en documentació escrita i testimonis 
orals. 

El departament de filologia catala-
na explica que S'illot només designa la 
urbanització d'aquest nom, mentre 
que Cala Moreia inclou tota l'àrea. 
D'altra banda, la Universitat propug-
na l'ús de Portocristo en la mateixa lí-
nia toponímica de Portopi, Portoco-
lom i Portopetro. 

La sentència accepta els arguments 
de l'advocat Gabriel de Oleza, repre-
sentant del govern de les Illes Balears, 
i rebutja que l'Ajuntament de Mana-
cor tingui competències per qüestio-
nar el decret de topònims. 

Cantants catalans 
participaran en un 
lïoncert en favor 
de la insubmissió 

M.J.C. 
BARCELONA - La Plataforma 
d'Objectors i Objectores per la Insub-. 
missió va presentar ahir el concert en 
contra la imposició del servei militar i 
la prestació social substitutòria, La in-
submissió en concert, que se celebrarà 
divendres que ve, dia 9, al Palau dels 
Esports de Barcelona. A l'acte hi van 
assistir els cantants que participaran al 
concert i que donen suport al movi-
ment antimilitarista. Lluís Llach, Joan 
Amèric, Albert Pla i els integrants del 
grup Elètrica Dharma. 

L'objectiu del concert és el de donar 
a conèixer entre els joves, les posicions 
que han adoptat més de 500 insubmis-
sos, que es neguen a fer el servei mili-
tar i la prestació social substitutòria. 
Actuahnent les sentències de tretze 
mesos de càstig a què van ser condem-
nats en consells de guerra dos joves 
objectors no han estat aplicades i el 
moviment s'ha ampliat i enfortit, du-
rant aquest últim any, de movilitza-
cions. 

Els organitzadors, que presentaran 
la setmana que ve el seu segon mani-
fest, esperen amb aquests actes, cons-
cienciar la societat sobre el problema 
d'aquells joves que no volen fer la mili 
ni cap tipus de servei substitutori. 
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