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6 CRONICA Valls, 1 de febrer de 1990 

La polèmica del Pla de Residus Industrials 

' 

de Per;od,stes
de Catalunya 

Unes 3000 persones van tomar a protagonitzar ta.lla de carreteres a Montblanc: 
p.:,5teriormcnt. un nombr6s grup es desplaçà a Santa Coloma de Queralt 

Sis alcaldes de la Conca van decidir no presentat la &eva dlmiNió l no fer cu 
de les pression.s que estaven rebent 

El polè1nic abocador de Forès divideix 

les posicions dels alcaldes de la Conca 
Valls/Montblanc ... les mo:.,m, .. 

zacions i la divisió de les posicions 
dels alcaldes de la Conca ha es1at la 
nota dominant, aquesta setmana. 
en "l'afer· de l'abocador de Forès. El 
comunicat dels sis alcaldes de la 
comarca anunciant que no dimhien, 
aixi com les reunions entre alcaldes 
de la comarca amb el president de la 
Generali1at, Jordi Pujol, han estat al
guns dels actes més importants 
d'aquests darrers dies. 

A hores d'ara, la primera intenció 
dels alcaldes d'aquesta comarca, 
que van acordar dimitir en cas que 
s'aprovés el projecte de Forès, ha 
quedat reafirmada en la majoria 
dels casos, tot i que en d'attres les 
dimissions han quedat ajornades a 
l'espera d'una major informació 
sobre l'abocador i tes seves reper• 
cussions (veure requadre). 

El divendres, dia 26, el president 
de la Generalitat de Catalunya, Jor• 
di Pujol, va convocar una entrevista 
amb els alcaldes de Forès, Sarral, 
Rocalort, Conesa i Pira, La intenció 
del p,esident Pujol era la de dema
nar als responsables municipals 
que ajornessin les seves intencions 
de dimissió durant sis mesos per tal 
que els tècnics poguessin tirar en
davant els seus estudis i que es 
desplacessin a Alemanya per poder 
veure abocadors industrials. Els al
caldes no van aoceptar aquesta 
proposta. 

Les accions paral.leles en con
tra de l'abocador de Forès no s'han 
deturat i, aixl, el passat dissabte, al 
Museu An<iu de Montblanc, va tenir 
lloc un acte inlormatiu en el qual van 
participar els alcaldes de les locali
tats de Montblanc, Rocafort de 
Queralt l Blancalort, i regidors del 
consistori de Pira. 

En aquest acte, l'alcalde de 
Rocafort va comentar l'entrevista 
que havien mantingut amb el presi
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, l 
va indicar que aquesta havia estat, 
"decepcionant. Nosaltres comp• 

tàvam qua podrJam dialogar pero 
ta veritat és qua no hi va haver cap 
tipus de diàleg." 

Una altra apreciació dels partici
pants a l'enlfevista, confirmada pels 
representants dels grups polítics 
assistents a l'acte inlormatiu, és que 
la Generalitat no disposa en 
aquests moments de cap tipus d'es-
1udi tècnic que demostri la necessi
tat d1nstal.far l'abocador a Forès. 

Accions de protesta 

Altres accions realitzades en 
contra de l'abocador de residus han 
estat encaminades a aconseguir 
que els alcaldes que no havien 
adoptat una posició concreta sobre 
les seves dimissions es decidissin a 
fer•ho, Concretament, el diumenge, 
dia 28, unes de SOOpersoneses van 
traslladar a la localitat de Santa 
Coloma de Queralt per tal d'exigir al 
seu consistori i, especialment al seu 
alcalde, Josep M. Riba, que dimitís. 

Una llarga cua de vehicles i un 

au1ocar es van despla,ça, a Santa 
Coloma i, després de recórrer els 
carrers do la localitat, ets manlfes• 
tants anaren a la plaça Major, pér 
dirigir-se posteriorment a la casa de 
l'alcalde i alhora diputat provincial. 
el qual s'havia manifesta!, anterior
ment. contrari a dimitir. 

En aquesta manifestació es va 
produir un petit incident en el mo
ment que alguns exaltats van lle
nçar objectes contra la porta d'en• 
irada de la casa. La ràpida interven
ció dels membres de la Coordinado• 
ra de la Conca contra el Pla de 
Residus va evitar que els aldarulls 
lossin més violents. 

A l'hora de fer una valoració final 
de la posició dels alcaldes de les po· 
blacions més importants, quant a.l 
nombre d'habitants, de la Conca de 
Barberà, els únics alcaldes que han 
adoptat la posició dimissionària han 
estat el de Montblanc, Maties Sana
huja, l Joan Cantó, de Sarral. 

Contràriament, l'alcalde de l'Es
pluga de Francoll, Josep Maria Va-

llés, i el de San1a Coloma de Que· 
rall. Josep Maria Riba, no han pre
sentat la seva renúncia al càrrec 
munÏcipal. 

Pujol amb Sanahuja 

Ahir dimecres, Jordi Pujol va 
rebre l'alcalde de Mon1blanc per 
parlar d'aquest tema; Maties Sana
huja va reiterar la seva voluntat de 
dimitir si la Generalitat no çanviava 
la ubicació de l'abocador. 

Pel que fa a noves accions de 
protesta que es podrien realitzar 
aquest cap de setmana, la Coordi
nadora de la Conca de Barberà 
contra el Pla de Residus ha manifes
tant que prepara noves mobilitza
cions populars per tal de "fer veure 
a la Generalitat que tota la comar
ca en pes no vol l'abocador l que, 
com a ciutadans de Catalunya, 
tenim el dret de ser consultats i el 
dret a opinar quan es prenen 
decisions que ens afecten·. 

Sis alcaldes decideixen no dimitir 
Tarragona.- El passat di

marts, dia30de gener, a la seu de 
la demarcació de Tarragona del 
Col.fegi de Periodistes de Cata
lunya, va tenir lloc una roda de 
premsa a la qual van assistir els al• 
caldes de l'Espluga de Francolí, 
Josep M. Vallés; Vilaverd, Ramon 
Abelló; Santa Coloma de Queralt, 
Josep M, Riba; Vilanova de Pra
des, Josep M. Espasa, i el de Vall
clara, Rosend Roig, 

Aquests alcaldes, amés del de 
la localitat de Senan, que va excu
sar la seva assistència, tot i que 
donava suport als attres alcaldes, 
van signar un manttest sobre el  
tema del Pla de Residus i l'aboca
dor de Forès, el qual assenyalava 
en tres punts: "Primer.- Rebuig a 
la violèncla de què va ser objec• 
te el domicili de !'alcalde de 

Santa Coloma la nit del dia 25 de 
gener. 

Segon.• Lamentar profunda• 
ment l'ona d'amenaces l pres
sions que estan rebent alguns 
alcaldes de la Conca de Barberà 
per part de minories radlcalltza
des. 

Tercer,• Decidir no presentar 
la dimissió per no tenir coneixe
ment del tema. Per tant, és volun
tat d'aquests alcaldes aprofundir 
en el coneixement del projecte 
def Pla Director de Residus pel 
que fa a la comarca de la Conca 
de Barberà l, en el seu dia, adop
tar ta declssló escaient." 

Aquest manifest signat pels sis 
alcaldes es va realitzar. segons el 
seu criteri, "per tal de reconduir la 
sttuació," 

Els responsables municipals 

afegien que la seva decisió "ve 
donada per la voluntat de defen
sar els Interessos dels nostres 
pobles l això, sens dubte, es 
podrà fer mlllor des dels ajunta• 
ments escollits democràtica• 
ment en el seu dia." 

L'alcalde de rEspluga de Fran
coll, Josep M, Vallés. afegia: 
"nlngu diu que si això s'acaba 
matament l s'instal.fa l'aboca
dor no hàgim de dimitir." 

o·attra banda, avui dijous a les
deu de la nit tindrà lloc una reunió 
dels alcaldes de la Conca que han 
decidit presentar la seva dimissió 
o ja ho han fet per tal de fer una
valoració de la situació actual del 
tema del Pla de Residus lndus•
trials de la Generalitat i, concreta
ment, de l'abocador de Forès.

Manifestaci6 a 

Montblanc 

Montblanc,• Unes 3.000 
persones van tallar, el passat diu
menge, la CN-240, la CC-240, 
l'autopista i la linia de ferrocarril 
al seu pas per Montblanc. Els 
talls d'aquestes importants línies 
vials els van protagonitzar els 
veïns de la pràctica totalitat de 
poblacions de la Conca de Bar
berà per tal de protestar contra la 
decisíódel Consell Executiu de la 
Generalitat d'instal.lar un aboca
dor a Forès, La protesta dels 
veïns de la Conca va originar 
unes importants retencions del 
trànsit, sobretot a les carreteres, 
i força menors a l'autopista i al 
lerrocarril ja que els responsa
bles d'aquests serveis desviaren 
prèviament el trànsit. Els concen
trats van situar un original vehicle 
a l'encreuament de les dues car• 
reteres i van col.locar pneumà
tics encesos a la via del tren. 
Malgrat la forta tensió que es 
respirava no es van produir inci
dents remarcables llevat del let 
que alguns conductors neguito
sos intentaren sattar•se per la 
força la barrera dels manttes
tants. A la concentració hi assis
tiren els alcaldes dimissionaris 
de la Conca i alguns alcaldes de 
poblacions de l'All Camp. Sota 
un cel tapat i una pluja intermitent 
els concentrats cridaren eslò• 
gans contra el Pla de Residus 
Industrials i contra l'abocador de 
Forès. El tall de trànsit començà 
puntualment a les 5 de la tarda l 
s'allargà fins a les set, llavors els 
congregats, encapçalats per una 
pancarta portada pels represen• 
tants dels consistoris dimissiona
ris, es dirigiren a la plaça Major de 
la vila, on els organitzadors i l'al
calde de Montblanc expressaren 
novament la seva posició contrà
ria al Pla de Residus Industrials 
de la Generalitat, Aquest fou, 
sens dubte, l'acte més important 
l massiu que lins al moment s'ha
portat a terme a la Conca contra
la instal.lació de l'abocador.


