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Antoni Llort recupera la 
seva credencial de regidor 

Montblanc.- Antoni Llort ha 
recuperat la seva credencial de 
regidor de l'Ajuntament de Mont
blanc i, oonseqüentement, la seva 
responsabilitat al capdavant del 
Consell Comarcal de la Conca. 

Segons ha manifestat al set
manari EL PATI, "el fet ha estat 
que la Junta Electoral Central no 
ha acceptat la meva renúncia 
per tres causes concretes; prl
rner perquè la meva voluntat no 
ha estat mal la de dimitir, segon 
perquè no valg assistir al ple 
municipal es van presentar les 
dimissions l tercer per les coac
cions que he rebut l que encara 
rebo, qüestió que es va fer arri
bar a la Junta Electoral". 

El president del Consell Co
marcal indicava: "nomès cal sor
tir al carrer, a Montblanc, es po
den veure les pintades que em 
dediquen; d'altra banda, també 
em fan trucades amenaçants". 
Llort afegia: "jo en cap moment 
he estat d'acord amb la qüestió 
de dimitir". 

A nivell municipal, ara per ara, 
Antoni Llort és l'únic regidor que no 
ha dimitit, "vull deixar clar que en 
cap moment jo assumiré, ni vull 
assumir, cap tasca que pertoqui 
a alcaldia. Es dóna el cas, a més, 
que Montblanc és l'únic ajunta
ment de la Conca en què els 
regidors i l'alcalde han presen
tat les seves d im isslons i encara 
no han estat acceptades per la 
Junta Electoral Central, la qual 
no ha enviat la notificació del 
nomenament dels substituts, en 

cas d'acceptar-les, o la resposta 
negativa, com ha estat en el meu 
cas". Antoni Llort indicava: "en cas 
que les altres dimissions no si
guin acceptades, l'alcalde conti
nuarà sent Maties Sanahuja l, si 
són acceptades, jo seré. un regi
dor no dimissionari que no assu
miré, tal com ja passava abans, 
cap funció municipal. Això ha de 
quedar clar". 

Per Antoni Llort, "en un principi 
es va fer creure a la gent que les 
dimissions servirien per a alguna 
cosa l crec que, actualment, ja 
s'ha demostrat que no han servit 
per a res, l això és una cosa de la 
qual la gent de la Conca comença 
a adonar-se". l encara afegia: "als 
únics que els han servit les dimis
sions han estat aquells municipis 
on s'ha Intentat crear un butt de 
poder per a segons què. Alxl, 
s'han continuat signant segons 
quines coses l per a altres no s'hi 
ha volgut ser. La gent el que vol és 
que no es posi l'abocador l l'únic 
que ha passat és que el tema de 
l'abocador no està solucionat l en 
molts ajuntaments hl ha una si
tuació de caos que ocasiona 
molèsties als ciutadans". 

Per la seva part, la Plataforma 
d'alcaldes i regidors dimissionaris 
de la Conca de Barberà ha fet públic 
un oomunicat en què s'expressa, "el 
nostre desconcert davant la No 
Dimissió d'Antoni Llort, que ens 
demostra que les paraules de 
certes persones públiques no 
tenen el més mlnim valor". El ma
teix oomunicat afegeix: "la postura 

del Sr. Llort és completament 
Insolidària amb tots els habi
tants de la Conca( ... ). Ens 
creiem en el dret d'exigir-li que 
s'ho repensi, ja que seva va ser 
la Iniciativa de les dimissions". 
La Plataforma demana a Antoni 
Llort que doni explicacions davant 
aquesta actitud i que "ens pugui 
demostrar les coaccions que ha 
rebut". 

Antoni Llort ha manifestat que 
aquest comunicat, "no és més 
que un plamflet polftic. Ningú 
no pot dir que jo valg ser la 
persona que va aconsellar les 
dimissions i les coaccions són 
visibles; només sortint al car
rer". 

Les ubicacions, probablement, 
no canviaran, segons Pujol 

Barcelona.- El Consell Execu
tiu de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, el passat dijous dia 3, el 
projecte de llei sobre el tractament 
dels residus industrials a Catalunya 
que serà debatut en el Parlament de 
Catalunya. 

Jordi Pujol, president de la 
Generalitat, va indicar al respecte, 
en una roda de premsa celebrada el 
divendres dia 4, que "molt proba
blement" les ubicacions previstes 
en el pla de residus inicialment no 
variaran després de la tramitació 
parlamentària del projecte. 

La decisió final sobre els em
plaçaments de les plantes de tracta
ment de residus industrials l'adopta
rà la Junta de Residus, després que 
el Parlament català aprovi el projec
te de llei ara presentat. Segons Jordi 
Pujol, "la decisió sobre les ubica
clons correspon al govern l no al 
Parlament. A l'executiu l no al le
gislatiu". 

Jordi Pujol va anunciar també 
que el oonseller Joaquim Molins in
iciaria un ampli diàleg amb els ajun
taments afectats, els oonsells co
marcals i "amb tothom que ho de
mani", per informar-los "que els 
abocadors no comporten cap 
perill l oferir-los les garanties 
necessàries". 

El projecte de llei que debatrà el 
Parlament de Catalunya el formen 
un total de vint-i-un articles i dos 
annexos i contempla set aspectes 
diferenciats sobre el pla de residus. 
Així, cal destacar que s'estableix la 
disminució de la generació de resi
dus i el seu tractament des del seu 
origen i programes d'actuació per a 
la restauració de les àrees contami
nades. 

Jordi Pujol 

Un altre dels apartats que es 
contempla és la divisió del territori 
de Catalunya en tres zones per tal 
que els residus generats en cadas
cuna d'elles siguin tractats o abo
cats en les àrees que es determinin 
d'aquestes. 

El projecte inclou també la crea
ció de comissions de seguiment i 
control paritàries, formades per 
ajuntaments i la Generalitat, per tal 
de controlar les mesures de segure
tat de cada planta de tractament. 

També seran revisades les 
sancions vigents per l'abocament 
de residus i, en aquest sentit, s'esta
bleixen multes que van des de les 
500.000 pessetes fins als més de 50 
milions de pessetes. 

Els ajuntaments disposaran 
d'un fons econòmic que s'establirà 
segons les tones de residus que 
siguin tractades i aquests podran, si 
ho desitgen, gestionar els aboca
dors. 


