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6 CRONICA Valls, 13 de juliol de 1990 

r 
Convocada una jornada unitària a 

Tarragona el pròxim diumenge 
Tarragona.• Sota el lema Lt>s

comarques de Tarragona diem 
prou, S'ha convocat una jornada de 
protesta per al pròxim diumenge a 
Tarragona amb motiu de diversos 
temes conflíe1ius que tenen lloc a les 
comarques de Tarragona, Lajorna• 
da da protesta del dia quinze es va 
donar a conèixer al passat dimecres 
a la seu del Col.legi de Periodistes 
de Catalunya a Tarragona, i a 
aquest acte de presentació hi va 
assistir una representació dels 
grups convocants. 

La manijestació, que recorrerà 
la ciutat des de qualls d'onze a les 
dues, esdevindrà una mostra més 
pel que fa a t exposició de les diver• 
ses coordinadores i associacions 
del seu malestar davant les admi
nistracions públiques. 

Col·l891 
de Periodistes 
cteCatalunya 

L'organhzació l desenvolupa
ment de la jornada anirà de la se
güent manera: sortiran tres colum• 
nes de punts dijerents que aniran a 
parar a la Delegació de Govern de la 
Generalhat, a la Rambla Nova de 
Tarragona, on cadascun dels grups 
llegirà un manaest Després es diri
giran sota el lema unhari fins a la 
plaça Imperial Tarraco, davant el 
Govern Civil, on es tornaran a llegir 
els manffestos. 

Membn:• deia cllveraoa grups n.n pre..,ntar la Jornada de 
proteata 

Concentració 
Les persones provinenls de l'Aft 

Camp i la Conca. que es manifesta• 
tan <:ontta et pla de residus, es con, 
centraran a revinguda de l'Imperi, 
des d'on continuaran per la Rambla 
Vella fins al Balcó deJ Mediterrani i 
posteriorment baixaran per la Ram� 
bla Nova fins a la Delegació de 

Govern. Les ahres dues columnes 
de la manijestació es concentraran 
a la plaça lmperialTarraco i pujaran 
una per la Rambla Nova i l'aftra pel 

'carrer Prat de la Riba fins a la Dele• 
gació. 

Tot l la manijestació unitària, ca• 
da grup pollarà una megafonia prò• 
pia, per la qual cosa no es perdrà la 
personali1at pròpia de la seves rei
vindicacions. 

Les associacions l coordinado• 
res que han convocat la concentra• 
ció del diumenge no descarten una 
possible contimiftat d'aquQsts tipus 
d'actes. D'altra banda. els memb1es 
dels diversos grups que convoquen 
la jornada van destacar el fel que es 
tractava d'entitats sense vinculació 
polltlca o sindical. 

Apareix un llibre editat per l'IEV i 

el CECB sobre el Pla de Residus 
VallS/Montblanc.• El lllb<e Ní 

pagesos ni industria/s: r'1Siduals 
que har¡ editat conjuntament el 
Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà i l'lnsthut d'Estudis Va
llencs al voftant del polèmic Pla 
Director de Gestió da Residus 
Industrials i de totes les repercus
sions que ha tingut a les comar
ques de r Aft Camp i la Conca es 
presentarà a la sala de cinema del 
Casal Montblanqut el pròxim di· 
vendres dia 20 a dos qualls d'onze 
de la nit. 

En l'acte de presentació del 
llibre hi Intervindran Helena FusIe1 
de Greenpeace; Josep Lluls Mo
ner, del CEPA; Pep Martl, del 
CAPS: un representant de les 
Coordinadores a nii-pla de residus 
l un de la Plataforma d'alcaldes i
regidors dimissionaris de la Con·
ca. En la presentació també hi
seran presents representants dels
dos centres d'esc'udis que han
edrtal el volum.

El lllbre 

El llibre, que és el cinquè vo• 
lum de la col.lecció IEV/Estudls 
Comarcals l el primer volum 1 
CECB/femes d'Actualhat. té 375 
pàgines l està dividit en set capi
tols, dos dels quals són apèndlxos 
documentals formats per retalls de 
premsa I per manifestos i comuni
cats apareguts durant els mesos 
de gener a abril d'enguany. 

Cal destacar especialment la 
cronologia i el recull dels esdeve• 

e.e.e.e.· 1.e.v.
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La portada del llibre 

niments que s'han anat suce&lnt l 
també els testimonis d'alguns 
dols protagonistes i de diversos 
habitants de les dues comarques, 
que expressen la seva opinió 
sob<e el tema. 

També cal destacar la part 
gràlica del llibre. formada per les 
fotografies que han cedit els fotò· 
grafs Pere Toda, Jordi Queralt l 
Jordi Rull l la reproducció de dibui• 
xos d'alguns nens, pancartes dels 
actes que s'han anat organitzant, 
etc. 

NI pagesos ni industrials: re• 
siduals es posarà a la venda en 
totes les llibreries l quioscos de 
l' AH Camp i la Conca de Barberà a 
partir del dia 23 de juliol. 

Convoquen la Jornada: Coordi• 
nadora anti-pla de residus de rAlt 
Camp i la Conca de Balbarà; Coor
dinadora dels hospitals en lluha 
(Joan XXIII, Vall d'Hebró, Girona l 
Badalona); Associació de Riu Clar; 
Coordinadora antí-trasvassament 
de les aigües de !'Ebre; Federació 
de Veïns de Tarragona; Associació 
del Parc Vila-seca-Salou; Coordina
dora del poble de Salou i Associació 
Xirga. UniQ de Pagesos ha acordat 
no fer mobilitzacions fins el dia 18de 
lu1iol, per la qual cosa no hi serà 
pC'QSQOt. 

Aquestes entitats compten amb 
el suport d'altres Séctorsde població 
i de localaats que actualment tonen 
problemes de gestió adminlstrativa. 

DIUMENGE, 8 DE JULIOL 

• En una entrevista publicada al
Diari d9 Bsrce/ona, Ernest Lluch 
afirma que, dintre restat deconfflCle 
que es viu a Catalunya, • ... El feno
men de la Conca de Barberà, o ef 
de Salou, són conflictes Interns 
d'un partit l lot ve donat perquèés 
més un moviment que un partit. 
Pujol l Roca els manen, l ara no 
els creuen". Ernest Lluci, diu per 
primera vegada públicament en 
l'entrevista que "a,lguns dels alcal
des dimissionari s de Convergèn
cia m'han vlngut:aveure l Jo els he 
dit que no han de dimitir; per 
poder protestar, discutir en el 
partit, perb no dimitir, perquè es 
pol provocar un desori que ningú 
controli. És urgent que Conver• 
gèncla es decideixi a ser partit". 

Emesi Lluch comenta en ren
trevtsta: "Estem pagant les con
seqOèncles de posar en pràctica 
una potltlca molt perillosa: la do 
dir sempre que fa culpa la teoon 
els defora. Però el més greu n o  és 
això. El més greu és que el partit 
que mana a Catalunya ha perdut 
la disciplina Interna". 

' ' 
DIMARTS, 10 DE JULIOL 

• Es produeix una nova reunió
de la Plataforma d'alcaldes l regi• 
dors dimissionaris. en què el decurs 
de la qual s'acorda per unanimitat 
que no entraran en funcions i qu no 
formaran juntes gestores als consis
toris. La plataforma es 1eferma en la 
idea que la situació de desgovern a 
la comarca és responsabilitat del 
conseller de Governació, Josep 
Gomis. l no dels ajuntaments o dels 
pMits polltics. 

La Plataforma acorda no 
formar juntes gestores 

Montblanc.• La Plataforma 
d'a.lcafdes l regidors dimissionaris 
de la Conca de Barberà considera 
que l'úníca responsabifi1at del des• 
govern existent a la oomarca CO· 
rrespon al conseller de Governa• 
ció, Josep Gomis, i no a als partits 
polítics o als ajuntaments dimissio
naris. 

Aquestes declaracions de la 
Plataforma es van produir després 
de la reunió setmanal que es va ce• 
leb<a1 el passat dimal1S al Museu
Arxiu de Montblanc. 

Acords de la Plataforma 
En la reunió es va a.rribar afs 

segOents acords per unanimitat la 
plataforma no constituirà juntes 
gestores en les respedives po
blacions "fins que el govern de la 
Generalitat no retiri l'abocador 
previst a la Conca de Barberà" 
assenyalsn en que cap maniobra 
de distracció aconseguirà trenca, 
fa unitat d'actuació dels diversos 
pobles de la Conca 1 no accepten ni 
estan d'acord amb les manifesta• 
cíons del conseller de Governació a 
la interpel.lació feta al Parlament 
de Catalunya pel diputat Vldor JI· 
meno; per úttim, la Plataforma alir· 
ma que la Junta Electoral Central 
no pot aplicar t'anide 19412, per la 
qual cosa no tonen cap obligació ni 
responsabilitat de govern en les 
respecuves poblacions des dol mo
ment de la seva dimissió i, per tant, 
la lk>i permet als consistoris no 

DIMECRES, 11 DE JULIOL 

• Representants de coordina•
dor&S i associacions de les comar
ques de Tarragona. enlre les quals 
s'hi troba la Coordinadora anli-pla 
de resídus de l'Alt Camp i la Conca 
de Barberà, presenten la Jornada 
Unitària del dia 15 de juliol a Tarra
gona. Les tres columnes de mani
festants es trobaran a la seu de la 
Delegació Territorial del Govern de 
la Generamat, Ofl llegiran els res• 
pectius manffestos; to1 seguh i sota 
el lema Las comarques da Tarrago
na diem prou, se seguirà fins al 
Govern Civil. on es tornarà a fer la 
lectura dels manilestos. 

La mariífestació unitària és un 
elemeni nou dinlre les mobilitza• 
cions que els dÍ\/9fsos sectors de les 
comarques tarragonines estan por• 
tant a terme en els darrers mesos 
per protestar per les actuacions de 
les administracions en cadascun 
dels casos. Diumenge les proble• 
màtiques nuclear, petroqulmica, 
Irasvassament d'aigües, expropia• 
ció de terrenys pel parc de la Busch, 
contaminació, residus ... s'e�posa• 
ran a l'opinió póblica sota un mateix 
lema a Tarrag0<1a. 

• La Coordinadora anli-pla de
residus de l'Ah Camp i la Conca de 
Barberà celebra en la seva reunió 
setmanal, un acte commemoratiu

del mig any de Uuila que ha portat a 
terme. Per aquest moIiu es va cons· 
thuir una taula honorff,ca presidida 
per una persona del Pla de Santa 
Maria com a població que va iniciar 
les mobílittacions, un mambre de la 
Plataforma, un veí de la població da 
Forès, una persona on representa
ció de tots els pobles de la comarca, 
Gumersind, de Conesa. com a 

estar en funcions. 
Al contrari del que s'esperava, 

segons es desprenia de manKes
tacions aparegudes en els als mit
jans d'informació, en ef decurs de 
la reunió no es va produir cap polè• 
mica itotselspyntsvanser accep, 
tals pels presents per unanimhat. 

Maties Sanahuja i Josep Can• 
Ió, alcaldes dimissionaris de Mont
blanc l Sarral, respedivament, van 
manifestar que les seves declara• 
cions havien estat mal interpreta
des l que el seu úníc motiu era 
intentar pressionar el conseller 
Gomis davant la situació existent. 
Ambdòs alcaldes es van mostrar 
en tol moment a lavor de la decisió 
de la Plataforma. 

Consells oberts 
Les poblacions de Savallà del 

Comtal i Senan, tol i haver dimhh 
en el seu momen,t han continuat 

• en fucions des de finals del mes de
feb1er. Aquestesdueslocalitatsno
han estat presents en les reunions
de la Plataforma, per la qual cosa
aquesta no tenien coneixement
del seu estat actual. Savallà i Se
nan van acceptar continuat en run�
clO<ls des que van rebre la per car•
ta de la Generalhat en la qual se'ls
demanava aquesta activ�at, per la
qual cosa han 3Provat el.s pre.ssu•
postos de rany vinent.

Savallà i Senan funcionen a
través de consells obMs en plena•
ris trimestrafs.

mostra de reconeixement a la seva 
presència contínua on les mobilitza• 
cions, iesvadeixaruna cadirabuida 
pertotesaquellespersonesquehan 
passat per les coordinadores l que 
ara no hl són. 

En la reunió es deSla.ca el 
comunicat de la Plataforma, en la 
qual es va arñbar a acords per una• 
nimi1at, la qual cosa.dóna testimoni 
de la unitat i fermesa de la lluaa. 
Altres temes que es van comentar 
van ser la manijestació del pròxim 
diumenge a Tarragona l el tipus 
d'exposicíó que recorrerà les festes 
majors dels pobles amb la voluntat 
de ser present, durant aquest estiu, 
a tot arreu on es faci algun acte. 
Attres temes tractats van ser l'acte 
de presentació del llibre Nipagasos,
ni industria/s: rasidua/s i l'estat de la 
recollida de signatures per familias 
que es fa a les poblacions de la 
comarca i que seran lliurades, previ• 
siblement quan finalitzi el període 
de vancances af sindic de greuges. 

DIJOUS, 12 DE JULIOL 

• Esquerra Catalana presenta
un text atternaliu a.l projecte de llei 
sobre residus industrials a la seu del 
Col.legi de Periodlstes, a Tarrago· 
na. Esquerra Catalana proposa una 
divisió de Catalunya en cinc zones, 
amb la lnlenció de r especiar les lleis 
d'ordenació terriloriaf

j
· d'attra ban

da, no es podran ins al.lar aboca· 

dors o plantes de IractamenI físico• 
qulmic en les comarques que tln• 
guïn una renda per càptta inferoor a 
les dues terceres pans de la mitjana 
de la zona. En el projecte es propo• 
san sancions greus o mott greus que 
poden po�ar al tancament cie les 
lnstal.lacions lndusufals que Incom
pleixin la normativa. 


