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PÀGI.NA3 

Set partits consensuen una proposició no de llei, a presentar 
davant el Parlament de Catalunya, contra el Pla de Residus. 

Dijous, concentració de 
protesta al Parlament 

A!'ITONl GUASCH 
U 

na corrua d'autocars i vehicles particulars sorlirà, de bon mati del dijous vincnL, de Ics diferents viles de la Conca de Barberà i delPla de Sanla Maria per dur lapro1e�ta, dels vilatans d'aquestes conLrades davant el Parlamem català, comra el Pla per ala Gestió dels Residus Industrials de Catalunya. La mesura ha esuu decidida conjuntamentper la Plalllfonna d 'Ex-alcaldesi Ex-regidors de la Conca deBarberà i la Coordinadora Anli-Pla de Residus Conca de Bar•berà-Ah Camp, com a suport aIcs in1erpcl.lacioos parlamentànes sobre el Pla de Residus, quefaran diferents partits de l'oposició al govern de CiU, i quecontestarà cl conseller de Políúca Territorial i Obres Públique� de la Gencralital, JoaquimMolins, en la sessió plenària del Parlament prevista per al dimecres i dijous vinents. La preparació del viatge reivindic<ttiu jas'ha posat en marxa i, en aquestsen,ir, descaca el supon de lavila conquenca de Sarral on.ahir, unes 350 persones ja havien sol.licitat una plaça en cisautocars i molls dels comerços.indústries i altres establimentsno obrira!> les portes en solidari1n1 amb els manifestants. 
D'alLra banda. els actes infonnaLius contraris al Pla deResidus i. en especial, a la ubi• cació de l'abocador de Forès ila incincradora del Pla de SantaMaria continuen. Val a dir queahir a la nit. en una reunió alMuseu-Arxiu de Montblanc, laPlataforma d'Ex-alcaldes i Ex•regidors de la Conca va decidir enviar una invitació als f':'rlamentaris de la Federació deMunicipis de Catalunya i nl'Associació Catalana de Municipis per reunir•se conjuntamcnri 1ractar cl Pla de Residu$. D'altra banda. un del, capdavantersde la Plataforn1a. l ex-diputat socialista Antoni Sinchez, conlinnà al Diari la presència aMontblanc. dcm1t dimecres a le,vuit dcJ ve,prc, de repre.sentnntsdel grup socialistn a la Diputació de Tarragona per donar aconèixer Iu moció sobre cl Plade Residus que aquest ponit polític prc�cn1arà al proper ple derens provincial. •Aquesta iniciativa és extraordinària quant ala fom,a i s'ha decidit com omostra de solidaritat amb els

A In rnula unilària nolñ era present el CDS,eocara que JosepMari8 Buqueras,assistent a l'acte. �,-amanifesl.&r pe.r cartala provocadó quesuposa d Pla deResidus. A la dn:la.alguns dels 2.000vllat.Jlns què omplirenel pavelló del Ca.salMontblanquí. 
Ajuntament, d1m11i1s de la Conca•. afcgf Antoni Sanchcz. Pera avui, a dos quans de deu delvespre I ah locals de la Cooperativa de SarraJ, el secretari general d. ERC. Angcl Colom. 1 clsecretari adjunt de la Comissióde l'v'ed1 A:ttbient d'uques1 par•tit. Jordi Portabella. debatran elPla de Residus amb Iu Coordinadora local ControAhocador. 

O'ahra banda. com s'evidencià a l'acte inforrnauu. convocat a Montblanc el proppassatdissabte per la Plataforma i la Coordinadora. la coalició CiU. 

que va excu,ar la seva presèn•cia en una carta signada perJoan Maria Pujals (COC) i Sal•·vador Sedó (UDC), ha quedat sola en l:1 defen.sa del Pla de Residus <:laborat per la Generalitat de Camlunya. L.a resta de par• tils polítics al Parlament, presents dissabte a la Vila Ducal, mani fe.taren la seva oposició al Pla actual, per defectes de for· ma i de fons. i el redactat d'unPla alternatiu que comptés ambcl consens de iotes Ics forcespolítiques i dels afectats. 

Oposició parlamentària 
To1 els partits polítics pre;,ent;, a Montblanc di;,sabte pas•;,at (PSC. lC. PP, ERC. EntesaCatalana. PCC i COS) han acceptat la proposta de Josep Cur• to (PP) de coru.cnsuar una proposició no de llei davant el Parlament català contrària al Pla de Residus. Encara que en un erincipi la proposició no de lle, havia d'entrar-hi el proper d,a 21i d1scuLir-Ja-hi el n d'aquestmes, segons fonts consultades pel Diari els promotors de Ja 

mateixa volien avançar-la per•què es discutís el proper diJOUSamb Ics intcrpel.lacions al conseller Molins. Quant a les opinions sobre elPla de Residus per part dels di·ferents parlamentaris. CelestíSruichez. del PCC. va manifestar 9ue «el Pla director és un negoci de la brutlcia. ja que el paguem entre tots, la gestió és enmans pnvades i la riquesa se l'cmponen uns �uanL<•. JoanMaria Sabanza, d Emesa Cata•Jana. -demanà un Pla alternaúuque prioritzi t tractament delsresidus on es ¡,. oduelxin• i qualificà •de fet sospitós que les CO· marques més desfavorides si•guin la zona de concentració de 101 allò que no es vol en altresllocs•. Per la seva pan. Josep-Lluís Carod Rovira, d'ERC, va dir que el que ha elaborat la Gene ralitat «és el pla dels abocadors, 
* de les deixalles. però no el pla l!f del reciclat�• que es necessita,

! � va demanar justlcia territorial i" fou molt aplaudit quan deixà anar «que Catalunya no és no
més Barcelona, Catalunya som tots,. Josep Cuno, del PP, esreferí directament a Ja incompareixença de CiU amb la cartaenviada per Pujals i Sedó, totdient que •jo no em fixo si cispolítics són de drctc.< o d'es· querres. Per a mi, hi ha dosconcepcions polítiques, la de Ics bones persones i la dels indescablcs•. Cuno va lamentar les dimissions dels alcaldes de laConca, encara que afegí que •Ics companeixo eerquè la GcneraUtat s'ha imnuscit en la voluntat dels pobles i dels gover•nants de les comarques,. Víctor Gimcno, d'IC, va de•nunciar •els més de 600 abocadors incontrolats que hi ha avuia Catalunya. i Iu passivitat de laGeneralitat en enfrontar-se alproblema «després de deu anysde oompcrències exclusives enMedi Ambient•. Gimeno rebut•Jà la dim -Qui contamina paga, i defensà •la prioritat de la salut als beneficis,. Finalment,Joan Maria Abelló, del PSC. in•cidi especialment· en cl fet que«la solidaritat demanada nomé,és possible amb una políticacorrecta d'inversions. per tald'apropar les comarques méspobres a les més riques-. Abe·tió denuncià Ja prepotència de laGeneralitat. tot afegint que •ungovern que imposa un pla noestà al servei dels ciutadans•.


