
comar ues 
Oiañ de Tarragona
diumenge, l d'abril de 1990 

A l'esquerra, la Ulula presidencial duran, la constitució de Iu Coordinadora de Valls <ontra el Pla de Residus. A la dreta, la senyeru que es penjà 
al rèlol que hi ha a lènt.ada del Consell rom areal de la Cooca de Barberà, a Montblanc. 

MONTBLANC-VALLS 

Els tancats al Consell reben. el suport 
de veüis de la Conca i l'Alt Camp 

Abans-d'ahir, a la nit, es constituí la Coordinadora Antipla de Residus de la ciutat 
de Valls. Durant l'acte, s'infonnà de la tasca feta fins ara. 

l. RULL / l!. LLORACH

A 
l llarg de la jornada d'a
hir s'anare11 produint els 
primers re.lleus dels com

ponents de la CoortSinadora An
úal:)ocador i lncinemdora Conc:1-
Alt Camp i de la Plaiafonna 
d'ex-batlles i ex-regidors de la 
Conca de Barberà. els quals 
prengueren pacíficament el pas
sa, divendres là seu del Consell 
comarcal a Montblanc. 

Veïns de l a  comarca han pro
veït als tancaL�. aliments i begu
des per fer front a les llargues ho• 
res que ª!luesis han de romandre 
tancats dins la seu comarcal. 
<Ens han dut pastissos, garrapi• 
nyades. entrepans, fruita, i vi 
ranci•. comentà una de les gaire• 
bé trema persones que ocupen les 
dependències del Consell comar
cal. 

Tot sembla indicar que el 1an
camen1 finalitUlril a les sis de la 
tarda d'avui, encara que no es
descarta la possibilita, que es per
llongui alguns díes més. Però 
membres de la Coordinadora as
senyalaren al Diari que -aixó no 
ho sabrem fins al final•. Per la 
seva part, l'ex-<iiputat provincial 
per la Conca, Antoni S:lnchcz, no 
creu que s'allargui el 1ancament. 
Assegurà que, «si és necessari. 
tenjm prou 1emps per fer-ne d'al
tres,... 

D'altra banda, en Toni S:!n
chez punrualitzà que al final de la 
Ulncada es llegiria un manifest als 
nombrosos conqucncs que presu
miblement s'aplegaran davant 
mateix de la seu comarcal, «en
cara que no puc precisar si espon
tàniament es farà una manifesta• 
eió. El que sí aclarirè -continuà 

dient en Silnchcz- és que 9es de 
la Plataforma s 'ha recomena1 que 
no es talli la carretera ni es vagi 
a casa del conseller Gomis•. 

Diàleg 

Tot i que no s'han produït de
claracions oGcíals per part de 
l' Adminisu,1ció autonòmica cata
lana sobre l'ocupació del Consell 
comarcal de Iu Conca de Barberà 
a Montblanc, el delegat territo
rial del Govern de la Generalitat 
a Tarragona, Josep Maldonado, 
lan1enlava els mateixos tot indi• 
cant que «aqueis feis no són gens 
positius per a la comarca. Des de 
el càrrec que exerceixo, ins10 els 
components de la Plataforma 
d'alcaldes i regidors dimitits que 
esgotin iotes les vies de diàleg i, 
si fos necessari, que emprin la 
via judicial. Espero que la gen, 
de la Conca facf ús del seny que 
sempre l'ha carac1cri1zat•, 

Sobre si arran d · aquets fets 
existeix la possibili1a1 d'una ac
ció dels Mossos d'Esquadra en• 
caminada a desallotjar la seu del 
Consell de la Conca, Maldonado 
indicà que, de moment, •des del 
Departament de Governació no 
s'ha contemplat tal possibilitat>. 

Fins i tot, el delegat de la Ge• 
ncralitat a Tarragona manifeslà 
que es mantindria la vigilància de 
la casa que el conseller Gomis té 
a Montblanc i que aquesta vigi• 
lància «seria l'habitual, 101 i què 
hi ha anunciada una concentració 
davant el ConseU•. 

Membres de la Coordinadora i 
la Platafom1a tancats a Mont
blanc indicaren que «sembla que 
a la Generalirot no li preocupa el 
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que succeix en el Consell comar
cal de la Conca. Ni tan sols ens 
han telefona, per conèixer la si
tuació ni per endegar un diàleg al 
qua.l nosaltres t:Stem plenament 
disposats sempre que se'ns assc
¡¡uri que l'abocador de Forés i la 
,ncinemdora del Pla de Santa 
María són r�liralS del Pla Oircc-
1or dels Residus. Industrials•. 

Molles han estat lell! trucades 
d'adhesió que al Llarg de tot el d.la 
d'ahir es reberen al Consell do
nant ànims als t.ancats. La major 
part de les quals provenien de la 
Conca. l' Ah Camp i Barcelona. 

L'All Camp 

A la capital de l'All Camp va 
constituir-se divendres passat, a 
quans d'onze del vespre, una 
coordinadora Amipla de Residus, 
en un acte públic que es va dur a 
terme a la sala d'actes de l'insti
tut de b:uxillcrat Narcís Oller. 

Amb 'tn1portant presència de 
vallencs i comarcans. es va do• 
nar inici a l 'acte, en el qual Lluís 
Dalmau, un dels membres pro• 
motors d'aques<ta Coordinadora, 
va explicar que el motiu pel qual 
es creia convenient constituir 
aquesta associac:ió el"a per iai de 
poder coordinar i informar millor 
a la ciutat de Valls sobre la si1Ua
ció i les acrlviiats que periòdica
ment es van realitzar en protesta 
del Pla Director per la Gestió 
dels Residus lndustrials. 

Dalmau també va comen1ar 
que la_ idea de crear la Coordina
dora havia nascu• feia u.nes dues 
setmanes aproximadan1ent, per 
part d'un grup de vallencs. 

Acte seguit, Josep Ramon Ló-

pez, repr=mani de Ja coordina• 
dor.1 Antipla de Residus del Pla 
de $anta Maria féu un breu repàs 
dels esdevenimeolS des de la pri• 
mem entrevisw de Mag( l'crré,
alcalde del Pla de Santa Maria, i 
Josep Vilanova, president del 
Consell comarcal, amb el conse
ller Molin�. en la qual se'ls ln
fom:,à de la iostal.lació de la in
cineradora al Pla de Santa Maria. 

Quant a les coordinadores. 
J.R. López explicà que fins al 
moment havien anat a diversos 
pobles, corn Fontscaldes. Cabra 
del Camp, Vallmoll, Vila-rodo
na, etc .• per tal de facilitar-los in
formació i establir un diàleg del 
Pla de Residus i de la manera e,, 
que afecta 101 l'Alt Camp i la 
Conc-J. 

El representant del Pla apuntà 
la possibilitat que a principis del 
mes de tuny es realitzin unes jor
nades 1ccniques, així com � 'ha
vien plan1ejat la continuació de 
les accions en contra del Pla de 
Residus, concreiament el 22 d'a
bril, amb la vinguda del Príncep 
d'Espanya a Montblaoc, les 
Coordinadores s'estan preparant 
per anar-hi totes unides. amb se• 
nyeres catalanes amb crespons i 
escridassar els representants de la 
Generali1111 que acompanyin el 
Príncep per mostrar el seu total 
rebuig d aquest pla. 

Abans de finalitzar la seva in
tervenció, Josep Ramon López 
va acusar tres mitjans de comu• 
nicació (TV3, Catalunya Rbdio i 
el diari Avui) de la manipulació 
de les nolfcies de les accions que 
s 'havien dut a terme per part de 
gent de l' Ah Camp i de la Conca. 
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Comunica a la seva distingida clientela, el canvi 
de gerència l titularitat, la qual serà a càrrec d'En 
Felipe Martínez Rabanal. 
Esperem poder atendre'ls com es mereixen. 
PRÒXIMA OBERTURA EL DIA 2 D'ABRIL 

PÀGINJ\21 

CONCA DE BARBERÀ 
Avui, segueix la 
trobada 
d'intercanvi 
d'agrupaments 
escolta 

REDACCIÓ 
Ahir i avui, Poblet, l'E.r 

pluga de Francolí i Montblanc 
són el marc de la trobada d'in
tercanvi de les branques de 
Llops/daines i rangers/guíes 
dels agrupaments escolta i 
guia de la demarcació dioce
sana de Tllrragona. 

El lema de la convocatòria 
és •Per conèixer-nos millo,.., 
Hi panicipen uns quatre-cents 
nols i noies, d'entre vuit i ca•
tor¿e anys, i uns vuitanta res
ponsables, molts d'ells caps, 
provinents dels agrupamcnis 
X:,loc, Vidal i Barraquer i Al
vema, de Tarragona; Bisbe 
Borràs. de la Canonja; Gent 
de Mar, de Cambrils; Marc 
de Déu del Montsant, de 
Reus; Marc de Déu de la Can
dela, de Valls; Mare de Déu 
de la Mercè, de Montblanc; i 
l'Estornell, de l'Espluga de 
Francolí. 

Segons ha informat Mn. 
Josep Moreno, consilia.ri del 
moviment escolta a la Diòcesi 
de Tarragona, •l'objecúu d'a• 
guesta trobada d'intercanvi és
el foment de la cóneixença en• 
tre els nens i els adolescents 
que són membres dels diver
sos agrupanients•. 

L'acte principal d'avui és 
la celebració de l'eucaristia, a 
Pobiet. Abans, ets partici
pants a l'encontre hauran fet 
el camí cap al mooeslir. tot 
fem jocs i descobertes. 
LA NOU DE GAIÀ 

Avui, segon aplec 
Gran Jardí 

JOAN BORONAT 

Avui se celebra a la Nou de 
Gaià la segona edició de l'a
plec sardanista que duu el 
nom de Gran Jàrdí, a1ès que 
el marc on es desenvolupa és 
el jardí públic del CasteU: 

De l 'organiizació de l 'aplec 
en 16 cura e_l grup de sardanis•
tes de la Nou, que es propo
sen fins i 101 millorar la fita 
conquerida 1 'nny anterior. Per 
aques1 motiu compten amb 
l'ajut de la Generalitat, el su
port de comerciants i particu
lars, tant del poble com de la 
rodalia. 

La diada s'encetarà a dos 
quarts d'ooz.e del matí amb la 
benvinguda al Jardí. A les 
onze s'iniciarà la primera pan 
de la ballada de sardanes. que 
interpretaran les cobles Mari
nada i la Principal d'Olot·. 

Hi haurà 1emps per dina.r i 
a dos quarts de cinc de la tar
da es reprendrà l 'actívítal sar
danista amb la segona i darre
ra ballada, que 81C$a l'expe
riència de l'any passat és, si 
més no, més concorreguda. 
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