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La Polèmica del Pla de Residus Industrials 

Càrrega policial contra la concentració 
anti-pla de residus del Born, a Barcelona 

Barulona.- Xiulets. tambors i 
consignes contra el pla de residus 
industrials van ser els protagonistes 
de la commemoració del desè ani
versari de govern de CiU el passat 
diumenge a l'antic Marcat del Born 
de Barcelona. Veïns de la Conca de 
Barberà.de l'Alt Camp i de la pobla
ció de Castellbisbal es van concen
trar a partir de les onze del mati amb 
pancartes i equips de megafonia i 
xarangues de tambors al davant del 
Born per fer sentir la seva p,otesta 
tot ap10fttant l'estnic:turade l'edilici, 
constniït amb obertures que deixen 
penetrar làcilment el so de 
r exterior. Els manil estants es van 
desplaçar a la ciutat comtal en una 
vintena autobusos. Segons fonts de 
la coordinadora. els manttestants 
oscil.laven entre els mil cinc-unts, 
mentre que les xttres de la guàrdia 
urbana parlen de quatre-untes 
persones concenllades al Born. 

Un dels moments de major ten
sió es va produir quan ta Pollcia 

• El p,eslde<>t de la Generall1al de
catal\Jnya. Jord Pujol, acompanyat del 
cons&Uer Joaquim Molins, fa una roda 
de premsa en el decurs de la qual dóna 
conèixer el:.. acords dels Consell Execu
tiu sobre et p&a de re-sidus industrials do 
Catalunya 

• En una reunió oolobrada a Sarral
a IOS oeu de 1a n111 on 1a qual hl participa 
un mlfor do pêl'&OMs, les coordfnadoms 
contra el pla de =Idus de l'All Camp i la 
Conca i la Platafo,ma crox-alealdes l
reg1do<s do la Conca do Bart>era deci
deixen desplaçar-so diumenge a Barce
lona per manifestar la seva oposiç:¡ó al 
pla 00 residus i a Jes dedatecions que el 
ma1ei1t drvend1es ve for oi presiden1 
Jordi Pujol, Olumongo la coa�ció CiU 
havia org.aniue1 una festa per celebrar 
ols deu anys de govern al front do la 
Genoralital de Catalunya, 

En un comunicat elaborat una 
vegada finalitzada la reunió. la Coordi
nado,a l la Platafonna manifesten que 
"le1 doclaraclon, de Pujol consUtuol-
xen una det,afor1unad.a l negallva 
explic.acfó quo no fa res mM quo 
tractar amb desconsideració uns 
ciutadans que democràticament han 

Nacional, Mossos d'Esquadra l 
agents vestits da paisà, amb l'objec
tiu de sostreure als manttestants 
r equip de megalonia per mitjà del 
qual es cridaven consignes contra el 
pla, van protagonttzar una càrrega 
que va sobtar els concentrats. El 
resultat de la càrrega va ser diver
sos lerits i contusionats, els quals 
van ser atesos per unitats de la Creu 
Roja que es trobaven a l'indret; al
guns ferits es van haver de l{aslla
dar a l'Hospital del Mar per ser ate
sos. Moments abans, altres electius 
havien fet recular els manttestants 
lins a la borara mês propera per tal 
que no s· acostessin tant a l'entrada 
p,incipal del 'edttici,queva estar, en 
tot moment, fortament custodiat. 

Una vegada recuperat l'equip 
de megafonia, els manttestants es 
vantraslfadar a la banda dreta de la 
façana principal mentre manttesta• 
ven que també eren catalans ento• 
naven per segona vegada el Cant 
dels Segadors 

demo•trat al seo total rebuig a aquesl 
Pla Dlroelor per a fa G .. Uó de R .. 1. 
du.s lndu.s1rlal1. Creiem que les sevea 
declaracions 1ón prepotonls l una 
conatant l dara burla a la voluntat 
del• clutodona de 11 Conca l l'All 
C.mp". Enoldecursde la reunió,la Pla0 

taforma va desmentir el fet que hagues
sin proposat una altra ubicació lora do la 
Conca de Barberà hmltrola amb la 
comarca, 

DISSABTE, 5 DE MAIG 

• La Coordinadora manté convor•
ses amb RENFE perquè oferolxl un tten 
especial quo sonJ de Montblanc i pari o 
Valls p0t traslladar els moottostanlS a 
Barcelona ol óiumonge. Després da

dlv&rsos nogodacio<>s. REN FE no po1 
proporcionar aquest ,ren especial. Fi
nalment fa Coordinadora opta por fer el 
dooplaçamon1 en autocars l cotxos par
drulars. 

• A lescinede&a tardaesrouneixen
al Pla de santa Maria ols membres do la 
coordiMdora que organitzen los Joma
dos Tècniques 

DIUMENGE, 6 DE MAIG 

IMPORTANT EMPRESA DE SERVEIS 
del Polígon Industrial de Valls 

precisa 

CAP DE MAGATZEM 
Es requereix: 

• Estudis de COU, FP o símilar
- Personalitat ordenada i controlada
• Servei militar fet

S'avaluarà: 

- Experiència en treball similar
- Coneixements bàsics d'informàtica
- Nocions d'electricitat

S'ofereix: 

- Incorporació immediata prèvia selecció
-Retribució anual l. 750.000 ptes.

Interessats envieu currículum vitae posant la refe

rència CM-9001, a: 

G\ ; GESTING·VAT J S
'l �crs. l SERVEIS D'EMPRESA. S.L 

Passeig de l'Estació, 40, ler. 2a. 43800 V ALLS 

L'edttici va esta, custodiat en 
tot moment per efectius dels Mos• 
sos d'Esquadra i Policia Nacional 
amb un gran desplegament i mesu
res de seguretat per tal que els 
concentrats no arribessin a les por
tes del mercat. Des de l'exterior es 
podien escollar els pa,lamenls, 
gràcies a una aha megafonia l, en 
alguns casos, a r esforç dels ora
dors per tal que se 'Is pogués enten
dre clarament l als aplaudiments de 
les persones que omplien el Born, 
els quals van ser contestats en tot 
moment per les xiulades dels con
gregats a les dues portes d • accês al 
recinte. Les consignes contra la 
gestió del govern Pujol i, en concret, 
contra el pla de residus i a favor de 
la construcció d't>ospi1als i de fa 
quarta universi1at catalana a T arra
gona es van incrementar amb la 
sortida dels membres de Conver
gència i Unió del mercaL 

Jordi Pujol en el decurs del seu 
discurs es va referir als manttes-

• Unes 400 persones S<lgOns fa
Guàrdia Urt>ana do BaíoolOlla i unes 
1,500 persones S8Q0<1S fonts de la Coor
dinadora Anti-Pla de Residus de l'Alt 
Camp i la Conca de Bari>orà os concen
tren al davan1 de l'antic Mercat del 8<)m 
de Barcelona, on s'estava celetwant la 
fesia dels deu anys do govern de Con
vorgòncia l Unió. 

Durant 1a manifeslaoló es varen 
prod\Jir momeots do gran ttlnsió quan 
18S fon::es de segureuu van voler agafar 
l'equip do mogafon.a dels manifostalS. 

DILLUNS, 7 DE MAIG 

• El consoller de Política Toonorial
1 Obres Pílbliques do la G9noralltat do 
CataJunya. Joaqvim Mohns. manifesta a 
Ma<iíd, on s'havi& crastladal pot pan:ici;• 
par en ur,es jornades sobre el medi om• 
bien� quo aquesta tarda es donarà a 
conèlx01 ol muniq)i on s·,ns1al.lanl la in
cine,adora de residus industrials, un 
dels aspecres més conflictius del pla de 
residus lnduslrials. Segons el conselle, 
Mofins, la ubicació do la planta lncinera
dora de residus no es ooooi>Corà "1b.an• 
dot mes de juflol'' i el projecte de llei no 
estarà aproval abatis de les vacances 
d'estiu l no os coofirmarà el lloc exactu 
per a la lncineradora fins als ··meso.a de 
•e1ombre o octubre"'.

Cal recordar que en un prime, 
moment s'havia prev,st la instaUacló de 
la incineradora de rosidus industrials al 
municpi dol Pla de Santa Maria. si bé el 
Consel Executiu d8 la Generalitat, el di
mans die 22 de9ener, va deixar pendent 
la instal.lació exacta de la lncineradora 
"per deman,r un& ■mpllacJó de la 
lnformecló a ban a d'adoptar una dec J.. 
aló deffnlllvo", segons manifestà el 
conseller Molins. 

• En el decurs duna 1eunió celebra
da dilluns a la nit a Montblanc es va 
deeid� instal.lar una parada a la fira de 
Montblanc do la Coordimldora Anti,Pta 
de Residus do Mondbanc on s'hi ven
dran samarretes l es farà campanya 
oontra ol pla de residus, 

DIMARTS, 8 DE MAIG 

• El conseller d8 Polltíca Terri10ria.l
l Obtes Públiques de la Genera�tat de 
Catalunya, Joaquim Molins, manifesta 
en una entnwista a Catalunya Ràdio 
que el gov&m autonòmic '"pote,er no ha 
aabul expUcar mas., b• el pla 6ft,. 
1ldut fndu1trlal1"'. 

Molins, en ol oocurs d'aquesta 
entrevis1a. afegeix que al9unes perso
nes han tingut molt <fínterés en dttondre
infonnacions faJses sob,e els efectes 
dels abocado<s de resiàJs if1dustrlals i 
nega quo aquests p<Jguín provocar ma• 
tal ties. 

• La Plataforma d'alcaldes l regi
do<s dimissionaris de la Conca elabora 
dos manifes1os, El primer fa referència 
la càrrega que la policia ve ill<el diumen
ge contra les persones que es van con-

• 

La càrrega de la policia va produir diversos ferlta 

tants i va dir que al tina! el que es d'alcaldes l regidors diimissionaris 
manté és l'obra de govern. Miquel han fet manttestos que condemnen 
Roca en iniciar el seu pafament va l'actuació desmesurada de la Poli-
donar la benvinguda atols els assis- cia Nacional l dels Mossos d'Esqua-
tents, tant als de dintre com als de dra davant un grup de manifestants 
fora. Tant la Coordinadora anti•pla pacífícsentre elsqualss'hi trobaven 
de residus com fa Plataforma persones grans i nens. 

gregar davantl"antic Mercat del Som d8 
Baroelona; en aquest manifest es dema
nen responsabilit.ats al conseller do Go
vemació, Josep Gomis. per aquests 
fets. Segons la Plataforma d'alcaldes i 
regidors dimissionaris do la Conca de 
Barberà, .. la Pollola NacJonel l els 
Mossos d 'Eaqu1dra varen carregar 
contra ets assistenta a la protesta¡ 
aquesta càrrega ora lnnoces.sirfa, 
rora do lloc t moll po,ltlo.-a l• que hl 
havia molta geni en un U.oc reduï1 l 

vo1111 do 11nques, CON quo hagults 
pogut produir molles dosgréçles 
entre la meïnad, l persones grans 
que e.s trobeven en equefl lndrel''. 

8 segon ffHJn1fes1 ta rolorència a 
l'occió d'Antooi Uort, et qual ha rotiratla 
s.eva acta d8 dl.missió dol càrrec de 
regido< del consistori montb!Mqul, El 
manifost exprossa el seu desconcert 
davan1 la NO DIMISSIÓ d'Antoní Uon. 

Aquest darrer tema, la no dimis-
sió d'Antoni Uort. va ser l'eix de la munió 
ja que 9fa Antoni Uon torna a ser el 
prosidont del Consell Comarcal de fa 
Conca. Els membres de fa Plata.forma 
no 1enien en 81 moment de la reunió no
tícies fidedignes sobre aquest laL Mal
grat 10� s'ac«dà encarregar a un aàvo
cat que esbrini si l'aociód'Antoni Uonés 
o no legal. En el manifests1nsta a Anto
ni llor! que es repensi la sova ac�tud 1• 
que si no ho ,a el consideraran "-un 
lra'idot I la nostra comarca'', 

• La Comissió de Govern de r Ajun
tament de Valls acorda fer una aportació 
do 200.000 pesse,es per a l'o,ganitza
ció de les Jornades T écnlquos quo se 
celebraran el mes de juny sobre la pro
blemà!ica dels rosws industrials orga
nitzades per la Coordinadora Anti-Pla 
de ResidlJs Industrials, 

DIMECRES, 9 DE MAIG 

• El diari La Vanguar<f,a, en la. seo
ció "Revista·. pubMca un repor1a1ge que 
por1a pe< tltol La Catalunya agravíada.
Entre els catorze motius p&r o la dscót� 
dia que s'analitzen s'hi troba l'abocador 
de Forès. que és quailicat com "l• 
tn,uf,lacló méo polèmica. Cootar• 
850 mutons de pessetes. Acollir• el• 
reafdu1 fndustrt111 d� •ud de Cata• 
lunya ", Un altre dels punts conflictius és 
la ínstaf.lad6 d·una lncineradora al Pla 
do santa Maria "cop1cllad1 per lnci, 
neta.r •ubst.6noles en qu•ltevol "tat 
flslc. Co•url 5.500 mill on• de pHse
tes"'.

• En el decurs de la reunió setmanal
de les coordinadores que so cslob,a a 
Vila-rodona os la una valo,aci6 sobro 
els lots que VM ienir lloc al Mertat dol 
8<)m de Barcelona, De la reunió do di
mercres n'ha sortit un comunicat qJD 
condemna l'ac,itud de la Conselleria de 
Governació d8 la Generalitat i dol Go
vern Civil, que van donar les otdres de 
reprimi< una manifos,ació pacifica. Del 
manifosl se·n desp,enen tres punts• 
Primer. demanar responsabilitats aJ go-,. 

vemador civil de Barcelona, Ferran 
Cardenal, i al cooselle, de Governació, 
Josep Gomis, per l'acció desmesurada 
de la Polícla Nacional i els Mossos 
d'esquacra en la concentració del pas
sat diu monge al davant de l'antic Mercat 
del Som. Segon, dei,ar constància quo 
les coordindadoros contra el pla do resl
dtJs continuen buSCMt el diàleg però 
quo aquest no es podrà establir mentro 
lp Gonora.lrlat con1iouï usan1 º" lfon• 
guatgo arrogant l prepotent i o.s: conti• 
nurn ten1 promoses taises l exisreho una 
manipulació de tons. l tercer, ralifiquom 
que les protes1es continuaran men 1r e no 
es óngui la ga,antia que r Alt Camp i la 
Conca de Barberà no acolNran cap 
construcció del pla do ,esidus indus,. 
trials. 

Per altra banda, el manilost fa refè
rència a la injus61icada radical11a1 d8 les 
càrregues policials en un lloc reduTt i 
semi-tancat amb l'ús de porres i violèn
cia contra n80S i gent d'avançada edat 

OIJMt a les Jornades Tècniques 
que so celebraran el p,6xim mes de 
juny. os va acordar far un ealoridari d'ex
posicion& d'ar1istes de Jos nostres ço. 
mar':"es per tal de recaptar ctioors per 
cobrir les dospeses d'aquesies ;oma
des. 

DIJOUS, 10 DE MAIG 

• El conseller do Polltica Territorial
l Obros Públiques, Joaquim Molins, ha
dit aquest mad que abans do l'estiu pot
estar aprovat el projocte de lei de rosi•
dus lndustríals de Catalunya. Segons ha
informal Joaquim Molins, abans del 30
de maig s'han d'hBYet presentat totes 
les esmenes dels grups parlamooiaris i, 
molt probablement ol mes do juny os 
podran debatre on la comissió correspo-

ACTES PROGRAMATS 
Montblanc.• La Coordinadora 

anti-plade residus ha convocar per al 
pròxim dumange una manifestació 
que soni ni de la plaça da r Aiun1a
ment, una vogada fif1ali12ats els acres 
de ia fira, enlre les wltlqua/1S de nou 
dol vespre. La concentració es di, 
rigirà ffns a la seu dol Coosell Comar• 
cal cie fe  Conca de Barbe<à amb motiu 
de reprovar la decisió d'Antoni llort 
de retirat la seva acta de dimissió, 
presentada ol passat dia t6 de gener 
i ratificada el 24 del mateix mes. tot 
al,logant a la junta electoral de Madrid 
quo havia rebut pressions pe, pre
sentar la seva dimissió. La Coordina• 
dore també ha convocat una concen
tració a T wragona, a la plaça do l'A
juntument a quarts d'una dol migdia 
amb motiu do la visita del p,esident de 
la Generalilal Jordi Pujol. Els actos 
oontN'luaran <klrant l.os Fesies l Fires 
de Sant Maties amb la lnstal.lació 
d'un estand al recinte liraJ on es 
projectaran vídeos in.formatius i es 
vendrà 101 el maturial de què dispo
sen com samarretes, cartells. 


