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(Viene de la p�gina 3) 
població• :al como se habfo lle
vado rl tema; •hi ha hagut error 
de càlcul al pensar que en po
bles amb poos habitants, no hi 
hauria oposició•. Rechazó tam• 
bién las manifcstaciones del 
conseller Molins en ttato de ig• 
norantes y de haber r.:cibido 
presioncs. 

Seguidamcnte. Antoni Dal
mau, en nombre del grupo ,o
cialista y conccjal del Ayuma
micnto de lgualadi!. afirmó que 
el Govern ha disimulado mu-

' cbas veces la magnitud del pro
blema y acusó a la Gtncralitat 
de haber hecho uso de su ntayo
ría ea el Parlament. Respecto a 
los empJazamientos, Dalmau 
puso ironía al indicar que ,tan 
perfecte era el Pla que en l'úni
ca reunió del Consell salta la io• 
cíneradora•. Pidió rambién la 
retirada y tcminó con las si
guicotc frase: •No vulguin im
posar-nos In solidaritat►,

Joaquim Molins cicplicó el 
Plan y recordó las difercntes le• 
yes que ha habido y que en su 
redactado del Plan de Residus 
se había tenido en cucnta cl no 
producir unn cootaminación 
subterrfoea •al no poder-ne 
provocar d'atmosfèrica•. Aña
dió que se hab/an fijado, en el 
momcnto de Ja rcdacción, cua
tro objectivos a preservar: mi• 
nimizar el único riesgo (existen• 
cia de aguas subtcrr:íneas), la 
condición hidrológica, la mor• 
foógica y la racionafjdad cconó
mica . .J l'�nic lloc de la zona 
sud que complei_x amb les mlud
mes gfaranties és Forès•, Jo que 
provocó protcsias por parte de 
los ex alcaldes de la Conca de 
Barberà que estaban en la tribu
na del públic<>. Se 'prcgun1ó si 
realmenie había existido una ac
tidud de menosprecio. tal como 
afirmaba Víctor Gimeno y aña
d.ió que si no habfa recibido al 
alcalde de Forès es porque éste, 
dies mioutos antes, había anula
do su visita. 

RépUcas 

Víc1or Gimcno acusó que cl 
plan no resolve-ría la shuación si 
no que scría a partí r de la vo• 
luntad de eliminación de lo� re
siduos cuando se pondria fin al 
problema. Prc¡:untó al conseller 
cuantas sanciones se habinn 
pucsto por basurcros incon1ro
lados y puso de maniliesto que 

MONTBLANC 

A la de.rL"Ch.a, los 
con<:entrsd()."i a prirueras 

hora.s de la lllrde. 
Dcbajo. miembros de la 

Coordjnadora en tl 
n1omento de e.l)lntr al 

Parlament. 

AHGEL JUANPERE 

«se'ns ha fet un curset accelerat 
sobre residus industrials• y vol• 
vió a in.sisúr en que la tfoica so
lución pasa por la retirada del 
Plan y por haccr un debate 
abierto. 

Dalmau. por su parte, in1er
peló sobre cuales habían sido 
los cri1erios de selección y <'<>· 
mentó que una ley similar que 

El PSC insta la Diputació a mantenir les 
subvencions als Ajuntaments dimitits de la Conca 

ANTONI OUASCH 

Cinc membres del grup socia• 
lista • la Diputació de Tarragcma 
-Ramon Biosca. Francesc Gil,
Josep Maria Liasa t. Josep Maria
Maceira i Joan Clavé- donaren
a conèixer. la nit del passat dimc•
eres, al Museu-Arxiu de Mom•
blanc, una moció contra el Pla 
per a la Gestió dels Residus In
dustrials de Catalun)'a. presenta
da dilluns passat al registre de la
Diputació i que aquesta debatrà
en cl ple ordinari del mes de fe
brer, convocat per al proper di·
lluns, dia 26. Els dipuiats foren
presentnts per Antoni Sanchcz,
ex-diputat del PSC. que va dimi
tir del càrrec en aprovar Ja Ge
neralitat el Pla de Residus que
contempla, entre altres. la ubica•
ció d'un abocador contro(at al
municipi conqucnc de Forès.

En aquesta moció, el grup so
cialista demana l'adopció dels se
güents acords: •l. En solidarital 
amb els alcaldes regidors i dipu
tat que han presenta! la seva di
missió. la Diputació demana al 
Consell Executiu de la Generali-

tat la retirada del Piu de Residus 
lndus1rials; i 2. Per tal que la si
mació creada en aquests munici
pis no perjudiqui la normal con• 
cessió de subvencions , altres 
aponacions econòmiques de la 
Dipuiacjó, aquesta adoptarà me
sures com l 'anipliació que sigui 
necessària dels terminis per pre
sentar les so.l. lici1uds i totes aque• 
fies altres que salvaguardin les 
aportacions econòmiques a què 
tenen dret•. 

El portaveu del PSC a la Di
putació. Josep Maria Llasat, que 
va explicar l'abast de la moció. 
comentà que ,la Diputació ha de 
mamfesta.r•sc en a4uest tema. ja 
que el Pla de Residus afecta ter• 
ritoris del seu àmbit>. Ai.d ma
teix. Llasat assenyalà que •hem 
diferenciat els dos punts de la 
moció perquè. en el cas que al
gun grup no es1�s d'acord amb 
algun dels dos punts, pogués vo
tar l'ahre•. El portaveu del PSC 
va mostrar-se disposa.l a consen• 
suar Ja moci(\ amb els altres 
grups de la Dipuiació •Mlmprc 
que no afecti punts substancials, 

i indicà que ja s·havien començat 
els con1actes. concretament amb 
el grup popula.r i que. aqUC$ta 
seWJana, es farien amb el de CiU 
i l 'lodcpendem (Vícenç Llues
ma). 

No perjudicar la Conca

Els diputats socialistes, davant 
el buil de poder que repl'll$Cnten 
les dimissions dels Ajuntamenis 
de la Conca, mostraren Ja seva 
preocupació pel íct que aquest� 
perdessin les ajudes econòmiques 
de la Diputació en no sol.licitnr• 
les èo el tem1ini establert per 
l'ens provincial. Llasa1 esmentà. 
entre altres. les del Pla d'Equipa
ments Culturals, el Pla lnformà
tic del;; Ajun1arncn1s o les que ha 
aprovat la Comissió de CWtura. 
En aquest sentit. el PSC maldarà 
perquè ,els tem1inis per sol. lici
tar els :tju1s valguin per a iotes 
Ics comarques menys p<:r a Ja 
Conca; que la Diputació faci Ics 
reserve� oportunes per poder 
concedir aquestes subvencions 
quan s'ha¡¡i solucíonat la paraht· 
zació administrativa que pateixen 
aquests C¡¡nsistoris,. 

Diari de Tarragona 
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Víctor Gimêno 
inltoló, onn ve.i, 
acabada su 
intu,·eoc.i6n en lo 
c4mara, calmar los 
tinimos a los 
maoJfa,1antes e 
infürmaJ'les de 
come, hubía ido la 
sesión. 

se qucría implantar en cl País 
Vasco se retiró an1e las pro
tesias. 

Joaquim Molins indicó que 
exislÍa infonnaci6n lcndencio .. 
sa, •he rebut tres-cent, dibuixos 
d'infants entre 3 i 10 anys que 
relacionen l'abocador amb la 
mort•. Finalmemc hubo un cara 
a cara enire Antoni Dalmau y el 
conseller. 

Una vez 1cm1inado la discu• 
sión. en los pasillos, lo, princi• 
pales líderc,, de la oposición cri• 
ticaron la intervención de Mo
lins en cl sentido de no haber 
dado respuestas a sus pregun
ta.s. Por esc modvo. de.nen prc• 
vi.sto rcunirsc esta rnañana p:Hu 
redac1ar una moción donde cl 
primer punto sení el pedi r la re
tirada del Pla de Residus. És1a 
m1)Ción �e dcbatiní en la sesión 
del próximo jueves y todos los 
grupos tendr�o que pOsicionar• 
se y, posteriormcnte, votaria. A 
esta reunión de hoy tanibién se 
invitara a Convergència. Josep 
Curto aíirmó que en la sesión 
del próximo jueves. no se pedi
rñ que la votación sca secreta 
sino a mano alzada •perquè es 
mullin.. 

Els illputats socfalistcs duran1 la prcsenta<ió de la moció. 

D'altr• banda, el dipulllt Fra.1• 
cesc Gil es comprome1é, davanl 
Ja petició it'un membre de la 
Coordinadora Conira Abocador i 
Jncineradoro de la Conca í l'Alt 
Camp que demanava ajut econò• 
mic de la Diputació per fer un es-
1udi medi-ambiental, a presentar 
una moció en aques·t sentit davant 
la Comissió de Medi Ambicni 
perquè ho assumeixi la Dipma
ció. Val a dir que Josep Maria 
Llru.at s'es1ran)'� que, •amb la 
problem�ticn en medi amhicn1 
que hl ha a les comarques tarra-

gomnes, !"any passat no es gas
rés 101 el pressupo,t assignat a la 
comissió de Mcru Ambient de la 
Dlpumció• i atim1à que •nosal
tres vam presentar una esmena 
als pressuposts perquè aquesta 
quamita1 econòmica fos noiable
ment superior•. 

Els diputats socialistes creuen. 
1ambé, que •és inacceptable qua
lificar d'insolidàries Ics comar• 
ques de Tarragona. perquè 
aquestes ja hon Cómplcrt lo seva 
quo1a de responsabilitat•, 101 es
menmm les nuclear� i la petro
química. 


