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8 CRONICA Valls, 1 de juny de 1990 

La polèmica del pla de residus industrials 

Diumenge· es va tallar la N-240 al • 

seu pas per l'Espluga de Francolí 
L'Espluga de Francolf.- Entra 

1.500 i 2.000 persones da la Conca 
da Baroorà i da !'Ah Camp van tallar 
durant una hora fa carretera nacio
nal 240 al seu pas per l'Espluga da 
Francoll la tarda del passat diman
ga, dia 27, per protestarconua al pla 
de residus de la Generalitat. La con
centració havia estat organitzada 
per la Coordinadora Anti-Pla de 
Residus. 

las carreteres. racions de les possibles compensa
cions a canvl de la instal.lació de 
l'abocador. 

Finalment os va fer la lectura 
d'un poema anònim thulat Un r&pàs
del que va passar per poder-ho re
cordar. Tancà rac1e, en nom de la 
Plataforma d'alcaldes i regidors 
dimissionarrs, Joan Fam\, ex-alca� 
de de Rocafor1 de Queralt, el qual 
avisà del perill qua suposa la 
instal.lació da r abocador da Forès i 
criticà la posició dels alcaldes que 
no han dimhit. 

Malgrat la pluja que queia, la 
gent va anar concenuant-sa a partir 
de les cinc de la iarda a la plaça del 
davant del Casal de r Espluga. Apro
ximadament a les sis els presents es 
van dirigir en manttestació cap a la 
carretera, precedits de pancartes en 
què es podia llegir, entre ahres OO· 
ses, "L'Espluga amb la Conca, no a 
l'abocador". Un copa la carretera els 
manttestants es van situar entre tes 
cru'illes que porten a Senan i a Blan
cafort i van impedir totalment la cir
culació de vehicles. Malgrat això, les 
cues que es van formar no van asso• 
lir les magnituds d'attres ocasions 
perquè Ja guàrdia civil va desviar la 
circulació par rutes ahernatives l 
també potser perquè la pluja va fer 
qua no circulessin molts vehicles per 

A les set de la tarda, una hora 
abans del qua as preveia, els assis
tents van desfer el camf que havien 
fet anteriorment i van tornar a la 
plaça del Casal. Un cop alll come
nçà el torn de parlaments. Des del 
balcó del casal as van adreçar als 
congregats Josep M. Mercadé en 
1aprasentaci6 de la Coordinadora 
da l'Espluga, al qual criticà l'embig· 
Oital que segons digué s'observa a 
l'ajuntament d'aquesta vila pel qua 
la al tema de les dimissions. Tot 
seguit va intervenir Josep Ramon 
López. portaveu de la Coordinado
ra, qua exposà al parer d'aquesta 
sobra l'estat actual del pla de resi
dus l criticà l'alcalde del Pont d'Ar
mentera tot acusanl·lo da traïdor a la 
comarca l a ta seva gent. López 
digué aixl mateix qua si un alcalde 
no dimiteix vol dir que al poble està 
a favor da !"abocador. Finalment, 
Lluís Espa�ol, membre do la Coordi• 
nadora, llegl al comunicat ofic•ial de 
laCoordinadoralqueté com a punts 
principals demanar explicacions 
públiques als alcaldes no dimissio
naris i al president del Consell Co· 
mareal de la Conca sobre las decla-

Durant la manffestació no es va 
produir cap incident. Durant la talla
da de la carretera ets manffestants 
van ser controlats per les forces 
d"ordre públic l un helicòpter va 
sobrevolar la zona diverses vega• � 
des. Així mateix, per prevenir inci• g

0 dents, la guàrdia civil custodiava la 
casa de l'alcalde enfuncionsdel'Es- d 
pluga després que un regidor d'a• � 
quest ajuntament fes públic un aní• L.. ____ _¡;¡�---=...._...__._ _______ �i...::zaill 
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cie en què afirmava que tenia por 
que es p,oduïssín fets violents. 

D'altra bandia, la matinada dol 
dilluns uns desconeguts van llençar 
bosses da pintura contra la façana 
de la casa d'Anton Uort, president 
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ACTUACIONS A LES 8 DEL VESPRE A 

'DU nt · Bar musical· Bisbe Palau, 20 - VALLS

DIJOUS, 7 de juny 

• ATZUCAC (Ampo�1a)
· DELIRIOS (Tortosa)

DIJOUS, 14 de juny 

· TERRADO 26 (Reus)
• SISTEMA (Móra d'Ebre)

DIJOUS, 21 de juny . 
- CAFÈ PARÍS (Reus)
· DULCINEA FOLK (Tarragona)

DIJOUS, 28 de juny 
· AGÈNCIA F (Tarragona)

Organitza: 
-
• Area de Cultura 

T AJUNTAMENTDEVALLS 

Col.labora: 
1'ffil Departament de Cultura 
\ULIJ GENERALITAT DE CATALUNYA 

Col.laboren: 
ELPATl 
Ull,'ilf 

Els manl(eslo.nts a la plaça del Casal de. l'Espluga 

del Consell Comarcal. Aquest, per la 
seva part, va mantenir la passada 
setmana una entrevista amb mem
bres de la Plataforma i es va posar 

sobre la taula l'afer de les declara• 
cions de compensacions l la seva 
remíncla a la dimissió. 

Les coordinadores acorden 

manifestar-se al Pont 
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S!DUS" VALLS 

La taula que pealdla la reunl6 era formada per dl!erenta 
representant& de coord.ln.adore.a antl•pla de reoidu.a 

Valls.- Les declaracions de 
l'alcalde del Pont d'Armentera, 
Carles Murtró, en el decurs d'una 
reunió al Consell Comarcal da l'Alt 
Camp, a favor del pla da residus i 
en defensa del govern de la Gana• 
ralttat en aquest aspecte, ha estat 
el motiu pel qual en la reunió de 
les coordinadores del passat di• 
mecres es va acordar fer una 
manttastació, el pròxim diumenge 
a les sis de la tarda, al Pont d'Ar
mentera En aquest punt els re
presentants de les coordinadores 
d'alguns pobles de la Conca van 
posar an dubte el podar da conVo• 
catòria que als respectius pobles 
tindria aquesta man�estacló l es 
van mostrar més partidaris de 
cenuar les mobilitzacions an les 
poblacions de la Conca, on els al
caldes no han dimitit l davant la  
casa del secretari que gestiona els 
ajuntaments d'aquestes pobla· 
cions. inclòs el Pont d'Armentera, 
ja que el consideren responsable 
da l'actitud d'alguns ajuntaments. 

En la reunió, que es va cele• 
brar a Valls, es van posar sobre la 
taula altres temes com és el lat de 
tornar a reunir els representants 
dels grups polltics perquè es posi• 
clonin abans del debat del proiec• 

te al parlament de Catalunya. En 
aquest sentit, es va parlar da far 
dues reunions: la primera amb els 
membres da les coordinadores i 
la segona amb la participació del 
públic. Aquesta opció as va creu
re que ara la més correcta par tal 
que l'acte no esdevingu�s un 
míting pofüic en què no s'arribés a 
l'objectiu desitjat. De la coordina• 
ció d'aquest acte, que tindrà lloc el 
dia 16dejuny, se n'ocuparàla pla
talorma d'alcaldes dimissionaris. 

Un ah1e tema que es va plan• 
tejar va ser la possibilitat de realit• 
zar accions conjuntes els sindl· 
cats da pagesos, les coordinado• 
res antl-nuclears i els afectats pel 
trasvassament de l"Ebre. 

Les coordinadores van mani• 
fastar la  seva actitud favorable de 
continuar fent accions durant tot 
el mes de juny ja que, segons tes 
informacions de què disposen, 
sembla que existeix fa voluntat, 
per part dels membres del consell 
executiu, de mantenir les ubica• 
clons. 

Per altra banda, es van aca• 
bar de perfilar els actes de les 11 
Jornades sobre residus indus
trials i, en concret, els que es rea• 
litzaran al Pla de Santa Maria 


