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Greus incidents diumenge a Montblanc en 
finalitzar la manifestació contra Anton Llort 

Montblanc.- El passat diumen
ge es van produir a Montblanc greus 
incidents tant a la casa d' Anton Llort, 
president del Consell Comarcal i 
regidor de l'Ajuntament de Mont
blanc, com a la del conseller de 
Governació de la Generalitat, el 
montblanquí Josep Gomis. 

Els fets van tenir lloc després de 
la manifestació convocada per la 
Coordinadora anti-pla de residus de 
Forès. La Coordinadora havia oon
vocat aquesta manifestació per pro
testar per la no acceptació, per part 
de la junta Electoral, de la dimissió 
d'Anton Llort ja que aquest al.legà 
que havia estat efectuada sota 
amenaces ïpressio_ns. En principi 
era previst que l'acte consistís en 
una marxa pacífica des de la plaça 
Major fins a la seu del Consell 
Comarcal de la Conca, al carrer del 
Casal, i un cop arribats allí es fes la 
lectura pública d'un oomunicat de la 
Coordinadora. Més d'un miler de 
persones arribades de diversos 
punts de la Conca de Barberà i l'Alt 
Camp es van anar ooncentrant a 
partir de les vuit del vespre a la plaça 
Major de la vila per participar en la 
manifestació. A un quart de nou 
aquesta començava a caminar en
capçalda per dues pancartes porta
des per membres de la Coordinado
ra i algun ex-regidor dimissionari en 
les quals s'hi podia llegir "Llort no 
ens enllordis" i "Anton, pessete
ro, la Conca val més que el teu 
sou". La manifestació va continuar 

pacíficament fins arribar a la seu del 
Consell Comarcal. Allí un represen
tant de la Coordinadora va llegir el 
comunicat en què, entre altres co
ses, es mostrava la indignació de la 
comarca per "l'actitud Irresponsa
ble d'Anton Llort per haver-seti
rat enrere pel que fa a la seva 
decisió de dimitir" i se l'acusava de 
traïdor a la comarca. Així mateix, el 
manifest mostrava el seu rebuig per 
l'actuació violenta de les forces d'or
dre públic el diumenge anterior 
davant del Mercat del Born a Barce
lona. Un ex>p finalitzada la lectura i 
després de fer crits en contra de 
d'Anton Llort i visques a la.Conca i a 
l'Alt Camp es donava per finalitzada 
la manifestació. 

Però, tal com ja es oomentava 
des de feia dies a la capital de la 
Conca de Barberà, la majoria dels 
concentrats van dirigir-se a la casa 
d'Anton Llort, ubicada a la plaça dels 
Bastoners, pròxima a la seu del 
Consell Comarcal. Un cop arribats 
allí van començar a produir-se els 
pimers incients. Mentre la majoria 
proferia crits en contra del president 
del Consell, un grup reduït va come
nçar a llençar pedres i tota mena 
d'objectes contra la vivenda i va 
trencar els vidres de la planta baixa. 
Així mateix, es van bolcar dos conte
nidors al portal de l'habitatge i es van 
escampar els continguts de diver
ses bosses de brossa. 

Més tard, aproximadament a 
dos quarts de deu un grup de mani-

festants es van dirigir cap a la casa 
del conseller de Governació, Josep 
Gomis, situada a l'Avinguda Manuel 
Ribé. Els manifestants, però, no 
arribarien a la casa del Conseller. 
Segons van manifestar posterior
ment responsables dels Mossos 
d'Esquadra, forces de seguretat 
encarregades de la custòdia de la 
vivenda del conseller, els manifes
tants van començar a llençar pedres 
oontra els Mossos i, després que es 
lesionés un agent a causa d'una 
pedrada, aquests van carregar. 
Quan els primers manifestants van 
anar arribant a les immediacions de 
la casa del oonseller pels carrers 
laterals van començar a aparèixer 
forces antiavalots dels Mossos 
d'Esquadra que van carregar contra 
els concentrats. 

Com a conseqüència de l'ac-. 1-
tuació dels Mossos hi hagué tres � 
detinguts que van resultar contusio- � 
nats; un era un periodista d'un mitjà � 
d'informació, el qual va ser posat � 
ràpidament en llibertat; els altres f2 
dos eren els montblanquins Jaume 
F.C. i Indaleci P.G. Aquests van ser
traslladats en primera instància a la 
Creu Roja local per ser examinats i
atesos de les contusions rebudes.
Mentre eren allí un nombrós grup de
persones es van concentrar davant
el lloc demanant la llibertat dels
detinguts, la qual cosa ocasionà
moments d'una certa tensió amb els
Mossos que estaven allí, especial
ment quan aquests es disposaven a
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traslladar-los al quarter de la guàrdia 
civil. Al quarter va ser interrogats i es 
van redactar els corresponents 
atestats. A dos quarts d'una de la nit, 
després de la intervenció d'advo
cats montblanquins, van ser posats 
en llibertat amb la condició que es 
presentessin al Jutjat de Primera 
Instància de Valls el dilluns. 
El dilluns al migdia els dos detinguts 

van declarar al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 1 de 
Valls, davant el jutge Joaquim Bayo, 
amb l'acusació d'atemptar contra 
les forces d'ordre públic. Finalment 
el jutge va decretar la llibertat sense 
fiança dels montblaquins, tot i que 
han de presentar-se els dies 1 i 15 
de cada mes al jutjat de pau de 
Montblanc. 


