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DIJOUS, 25 DE GENER 

, Es constllueix aJ Museu Arxtu 
de Montblanc la Coordinadora de la 
Conca de Barberà, plataforma 
d'oposició al Pla de Residus lndus• 
trials, amb representants de les 
coordinadores dels dtterents muni• 
cipis de la comarca, 

• Ple de r Ajuntament de Valls
en el decurs del qual els diferents 
grups polítics de l'Ajuntament de 
Valls es p,onuncíaren sobre el tema 
del Pla de Residus. La manca d'in• 
formació ide respecte a r autonomia 
municipal foren les critiques en què 
coincidiren totes les forces polfli• 
ques a l'hora de valorar el procés 
seguit per la Generalitat sobre 
aquest tema. 

• Els ajumaments de Mom
blanc, Barberà de la Conca, Roca• 
fon de Queralt, Blancafort i Pira, tots 
cinc de la Conca de Barberà. deci
deixen dimitir com a acció de protes
ta per l'aprovació del Pla de Residus 
Industrials. Comencen així ets trà
mits legals necessaris per fer efecti
va la dimissió. 

DIVENDRES DIA 26 DE GENER 

• Jordi Pujol, president de la 
Generalitat de Catalunya, es reu• 
neix durant dues hores, a Barcelo
na, amb els aJcaldes de Forès, Sa
rral, Rocafon, Conesa i Pira. En 
aquesta reunió el President va 
demanar als responsables munici
pals que ajornessin la seva decisíó 
de dimitir fins que disposessin d'una 
majo, informació sobre els aboca
dors de residus, 

Els alcaWe.s no van acceptar 
aquesta proposta i decidiren conti-
nuar endava.nt pel quo fa a fes dimis . . 
sions, 

DISSABTE DIA 27 DE GENER 

• L'Institut d'Estudis Vallencs i el
Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà organitza un acte a l'Antic 
Hospital de St. Roc. amb la presèn
cia de Rafel Madueño, parlamentari 
del PSC-PSOE, i Victor Gimeno. 
d'Iniciativa per Catalunya, a més 
d'ahres represeniants del PCC, 
ERC, COS, PP l MOT. 

A l'acte hi van assistir més de 
160 persones, les quals van dema
nar als parlamentaris quines serien 

Joan Vendrell l VIia 
Professor 
de 36anys 

"Hi estic completament d'acord. 
Crec que és una posició moh digna 
davant del fel que la Conca de Bar• 
berà semblava que anava endavant 
pel que fa a la protecció de la na!ura 
l del wrisme. i la instaJ.lació de r abo
cador provocarà la rec<lssió de tot
això.

A més a més, segons he sentit, 
perjudicarà moll l'agricultura.• 

EL PATI Valls, l de febrer de 1990 

La polèmica del -Pla de Residus dia a dia 
les seves accions concretes davant 
el Pla de Residus de fa Generalitat. 

• A Montblanc se c<ilebra també
un acte informatiu, al local del Mu
seu Arxiu, en el decurs del qual 
l'alcalde de Rocafort de Queralt, 
Joan Farré. i ef regidor del consistori 
de Pira, Antoni Masalias, comenten 
l'entrevista que havien manlingul 
amb el President de la Generalitat 
de Catalunya. 

A aquesta reunió hi eren convl• 
dades totes les entitats de la  localitat 
per taf que donessin suport a les 
prolestes contra el Pla de Residus 
de la Generalilat. 

DIUMENGE, DIA 28 DE GENER 

• La Coordinadora de la Conca i
de Barberà contra el Pla de Residus � 
de la Generalitat organitza un ade w� 
informatiu sobre aquest tema, al 
Casal de l'Espluga de Francoli. , . 

• El Conseller Joaquim Molins f?
manitestà, en ef decurs del Consell fl 
Nacional de COC que S<! celebra a 
Barcelona, que aviat s'organitzaran 
visites a l'estranger per conèixer el 
funcionament dels abocadors, i afe
geix que, tol i que la decisió 
d'instal.lar una incineradora al Pla 
de Santa Maria s'ha ajornat, aques-
ta població continua sent un em• 
plaçament privilegiat per acollir-la. 
Per la seva par1, Jordi Pujol, prasi• 
dent de la Generalitat, manifesta als 
mitjans de comunicació que li preo
cupa més la situació creada pel Pla 
de Residus que les negociacions 
amb el govern central. 

• Poc després de les cinc de la
tarda, unes 3.000 persones de la 
comafca de la Conca de Barberà 
van protagonitzar nous talls de ca
rreteres. a la CN-240 i la CC-240, l a 
l' Autopista-2, aixl com a la via fèrrea 
af seu pas per Montblanc, Les 
manfostacions anaven encapçaJa
des per alcaldes dimissionaris de la 
Conca i alguns alcaldes de pobla
cions de l'Alt Camp. D'ahra banda, 
diterents maniteslants de la localitat 
de Castellbisbal van llençar boS<ls 
de brossa davant la seu de la Con
selleria d'Obres Públiques de la 
Generalitat a Barcelona. 

• Al Pla de Santa Maria unes
400 persones tallen l'accés a 
l'autopista A-2 al seu pas pel Pla. A 
la nit. més de 600 persones partici
paren en l' assamblea informativa 

Maria Teresa Roca l Cendra 
Botiguera 
de33 anys 

·Es1ic d'acord perquè, davant 
les autoritats de la Generalitat. és el 
més lort que es pot fer. 

Tallar carreteres l aquestes co
ses ja fan presió. però té més força 
la dimissió a causa del caos admi• 
nistratiu que provocarà. 

Ho patirem tots però a ells és el 
que els pot fer retirar el pla més 
aviat.'" 

Divendres, diversos alcaldes de la Conca es reuniren durant dues hores amb el prceidcnt de la 
Generalitat Jordi Pujol 

en el decurs de ta qual es va fer un 
balanç de les gestions que s'havien 
portat a terme. En l'assamela s'a• 
corda demanar al Consell Comarcal 
de r Alt Camp que convoqui una 
reunió d'alcaldes de l'Alt Camp i es 
pronuncii sobre el lema. 

DILLUNS, DIA 29 DE GENER 

• Els capellans de la Conca. de
Barberà donen a conèixer un comu• 
nitat, després de la  reuniócelebrada 
el cap de setmana a Santa Coloma 
de ai.watt. en el qual donen supon 
a fes manifestacions i mobilitza• 
cions que es porten a terme a la 
Conca contra el Pla de Residus 
Industrials, aixl com mostren ef seu 
suport als alcaldes dimissionaris de 
la 2ona. 

• El ple de l 'Espluga del Francoll
decideix no dimitir i ajorna Ja seva 
decisió a l'espera de veure com es 
desenvolupen els aconteixements. 

DIMARTS, DIA 30 DE GENER 

• El programa de Televisió
Espanyola a Sant Cugat, T eledues, 
emet un reportatge sobre la polèmi• 
ca creada pel Pla de Residus de la 
Generalitat i entrevista els alcaldes 

Joan Rovira l Grua 
Comercíant 
de 44 anys 

"Hi estic d'acord perquè veig que 
és una cosa unànime, de tola la 
Conca de Barberà. Jo estic amb ells 
en tot í per a tot. 

Si elfs veuen que la seva posició 
és la  de dimitir per pressionar la 
Generalitat perquè fan maf fel de 
portar l'abocador a la Conca de 
Barberà, estic amb ells i estic d'a• 
cord amb ells." 

de Montblanc i Castellbisbal; Ferran 
RaJea, director de la Junta de Resi• 
dus, i una llicenciada en quimíques. 

• A les set de la tarda. a la seu
del Col.legi de Periodistes de Tarra
gona, els alcaldes de l'Espluga del 
Francoll, Santa Coloma de Queralt, 
Vilanova de Prades, Vilaverd, Vall· 
clara i Senan donen a conèixer un 
comunicat en el qual expressen el 
seu rebuig a l'acte de violència de 
què va ser objecte el domicili de 
l'Alcalde de Santa Coloma. la nit del 
dia 25; també lamenten l'onada 
d'amenaces l pressions que reben 
els ak:aldes, i tomen a assenyalar ta 
seva voluntat de no dimitir dels seus 
càrrecs. 

• El diari El País publica un llarg
anlcle, signat per Josep Antich, en 
què es destaquen els enfronta
menls que es van produir al si del 
Consell Executiu de la Generalitat 
sobre aquest tema. Concretament, 
segons el diari, Josep Gomis s'opo
sà a l'aprovació del Pla, contrària
ment al criteri d'altres membres de 
l'executiu, entre els quals s'hi troba
ven Lluís Prenafeta l Joaquim Mo• 
!Ins. El mateix ar1lcle assegura que
r empresa Ercros, associada a un 
conjunt d'empreses, havia mantin• 
gut discretes conversacíons amb el 

Ramon Solé l Palau 
Industrial 
de59 anys 

"A nivell dels aJcaJdes l'he vista 
polititzada i precipitada. Si jo hagués 
estat membre del Consell Comarcal 
crec que hauria marcat una pausa 
sobre la qüestió. Jo crec que s'havia 
de meditar aquesta qüestió i que no 
n'hi havia per tant com per organit
zar tot el que eslem fent a la Conca 
de Barberà. Si jo los alcalde crec 
que m'hagués quedat sol, però no 
hagués pres e niat la dimissió.· 

govern català perquè li fos adjudica• 
da la construcció de la incineradora 
del Pla de Santa Maria, 

DIMECRES DIA 31 DE GENER 

• El diputat provincial i regidor
socialistadel consistori de l 'Espluga 
del Francoll, Antoni Sànchez, pre• 
senta. la seva dimissió, conjunta• 
ment amb l'altre regidor del PSC a 
l'Ajuntament de l'Espluga del Fran• 
coll, Antoni Escoda. 

• Les úllimes entitats adherides
al mannest contra el Pla de Resk:Jus 
lndustrials al'AltCampila Concade 
Barberà són: Ajuntament de Masllo
renç, Cooperativa Agrícola de Vila
verd, Ajuntament de Valltogona de 
Riucorb, Ajuntament dels Garidells, 
Associació de Veïns de Vilaverd, 
Associació de Pares d'Alumnes 
dels col.legis de Vilaverd, Esoola de 
Judo de Montblanc i Taula de Debat 
Manuel Gonzàle2 l Alba. Amb 
aquestes adhesions són més de 
300 les entitats que s'han oposat al 
Pla de Resldus Industrials. 

•A les deu de la nit a Montblanc
es reuneix la Coordinadora Comar• 
cal de la Conca de Barberà contra el 
Pla de Residus Industrials de la Ge• 
neralitat. 

Josep M. Porta l Balanyà 
Arxiver 
de33 anys 

·Donat el cas que hi hagi d'haver
abocadors controlats a Catalunya, 
aquests s'haurien de comarcalitzar. 
Trobo bé que hagin dimitit els alcal
des, ja que el tracte que s'ha donat a 
aquesla comarca és tercermundis• 
ta. Només acceptaria l'abocador a 
Forès, i amb reserves, a canvi d'al
guna contrapartida, com podria ser 
la instal.lació de la IV Universitat de 
Catalunya. 


