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DISSABTE, 12 CE MAIG 

• Unes quatre-centes persones
de l'Ah Camp i la Conca de Barberà 
es concentren a la plaça de la Font 
de Tarragona per mostrar el seu 
rebuig al pla de residus en el decurs 
de la visíta del president de la Gene
ralítat de Catalunya a l'Ajuntament 
de Tarragona. Durant l'estada del 
president Pujol a Tarragonaeteclius 
de la policia automòmica van vigilar 
fortament ets manifestants a la 
plaça. 

DIUMENGE, 13 CE MAIG 

• La manifestació convocada
per la Coordinado1aanti-pla de resi
dus per mostrar el rebuig a l'aelítud 
del president del Consell Comarcal 
de la Conca, Antoni llort, que va 
al.Ioga, pressions en el moment de 
signar la seva dimissió com a regi
dor de Montblanc, finalítza amb dos 
detinguts i diversos contusionats a 
causa da ta càrrega d'efectius antia
valots dels mossos d'esquadra. 

Els fets es van produir una 
vegada finalitzada la manifestació, 
que va sortir de la plaça Major i es 
va, Una vegada finalitzat l'acte, al
guns manttestanls van dirigir a la 
casa d'Antoni llort, on van causar 
diverses destrosses materials; 
aquests mateixos manifestants tol 
seguh es van dirigir a la casa del 
conseller de Governació, Josep 
Gomis, a la qual no van poder acce• 
dir a causa de ta custòdia que exer• 
cien les torces de seguretat. En un 
moment determinat, un agent va ser 
local amb una pedra l aquests van 
iniciar la càrrega, Les forces antia
valots es van mulliplicar i van come
nçar a aparèixer nous efectius de les 
immedíacions. En facte van ser 
detinguts Jaume F. C. i Indaleci P. 
G. els quals, mentre estaven rebent
atenció per tes contusions 1ebudes,
van comptar amb el suport de lots
els concentrats que, des de fora,
demanaven el seu alliberament.

DILLUNS, 14 CE MAIG 

• Jaume F.C. i Indaleci P.G., els
dos joves detinguts pels mossos 
d'esquadra diumenge a Montblanc 
pels tet ocorreguts al davant de la 
casa del conseller Josep Gomis en 
finafítzar la manitestaci6 contra l'ac
títud del president del Consell Co
marcal de la Conca de Barberà, 
Antoni Llort, declaren a dos quarts 
de dues del migdia al Jutgat de 
Valls. El jutge va decretar la lliberta! 
sense fiança per als dos detinguts, 
sibévao1denar queelsdies 1 i 15de 
cada mes es p¡esentessin al jutgat 
de Pau de Montblanc, 

• El primer sec,etari del Partit
dels Socialistes de Catalunya, Rai
mon Obiols, manifesta, després 
d'una reunió amb Josep Duran l 
Lleida, president del comítè de go• 

vern d'UDC, la conveniència de 
substítuir el consellar Molins en les 
negociacions sobre el pla de residus 
industrials i manifesta que "el PSC 
no vol corresponsablll tzar-se 
dels errors dol Consell Executiu". 
Obiols va denunciar la maniobra de 
distracció que la CiU, que "vol 
portar el projecte de llei al Parla
ment per Involucrar-nos en una 
actuació errònia; el responsable 
és el govern, que mal ha demanat 
l'opinió de l'oposició. L'unlca via 
de solució -continua manifestant 
Raimon Obiols• és retirar el pla l 
les seves ubicacions, començar 
de nou l, si pot ser, amb un attre 
conseller". (EFE:), 

• Josep Curto, portaveu del
Grup Popular al Parlament, mani
festa que el president de la Genera
litat hauria de plantejar-se la conve
niència de convocar eleccions au
tonòmiques anticipades per la polè
mica creada entorn al pla de residus 
industrials de la Generalitat de Ca
talunya. 

El dirigent del PP afegeix que 
no comparteix la petició de dimissió 
del conseller de Polllica Territorial. 
Joaquim Molins, proposada pel 
PSC perquè les decisions del Con
sell Executiu s'adopten de manera 
"solidària". 

En la seva opinió, davant el let 
que "Jordi Pujol no pot viatjar a 
les comarques de Tarragona", en 
rela.ció als incidents ocorreguts diu
menge i a causa del que conside,a 
"deteriorament de la sttuacló 
pofltlca a Catalunya, el president 
de la Generallta, s'hauria de plan• 
te ja r la conveniència de convocar 
fes eleccions autonòmiques des
prés de !'estiu". 

JoSêp Curto manifesta que el 
projecte de llei de residus industrials 
presentat per la Generalitat al 
Parlament "és un Intent de passar
la patata calenta .. a la cambra au
tonòmica i es manttesta partidari de 
no participar en el debat del text 
legislatiu. (EFE:) 

• Se celebra la reunió del Comi
tè Executiu dºEsquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) que decideix la 
participació de l'Agrupació Parla
mentària d'ERC en el debat del 
projecte de llei sobre el pla de resi
dus industrials i la presentació d'una 
esmena a la totalhat, amb text alter
natiu, que contestarà, segons Es
querra Republicana de Catalunya, 
frontalment el projecte del govern 
de la Generalitat. 

ERC fa pública la seva posició, 
dasp¡és de l'anunci d'altres grups 
en el sentit que no participaran en el 
ple. ERC creuqueno espotposiciio• 
nar per l'entrada del pla al Parla• 
ment, i després no participar en fa 
seva discussió, sobretot si es té en 
compte que ERC compta amb un 
pla alternatiu al model de creixo• 
ment i tractament de residus. qua 
garanteix la qualítat de vida dels 

EL PATI 

ciutadans de Catalunya, que consi• 
dera els abocadors com a f'úllim 
recurs, als quals només hi hauria 
d'anar un petit percentatge de resi
dus, la inerts. 

El secretasi general i diputat 
Àngel Colom declara sobre aquest 
tema, crit icat per tot a l'oposicíó, que 
"el govern hauria d'haver retirat 
el pla director com a mostra de 
bona voluntat al diàleg, l aquesta 
demanda serà discutida en la 
reunió amb els grups de !'oposi
ció". 

ERC expressa la necessitat 
que la solució al problema dels resi
dus industrials ha de ser lruit del 
consens, tant a nivell parlamentari 
com dels sectors aleclats pel primer 
pla. 

Finalment, Àngel Colom també 
anuncia que durant tots els dies que 
el Parlament discuteixi el tema els 
diputats d'ERC es traslladaran a les 
zones afectades per celebrar as
semblees informatives cada nít a les 
capitals de comarca; així, es tindrà 
una noticia directa sobre com ava
nça el debat. Aquesta iniciativa 
d'ERC queda oberta a la resta de 
grups parlamentaris. 

• La Coordinadora anti-pfa de
residus de Montblanc dóna a conèi
xer un comunicat en què manifesten 
el seu rebuig a la "brutal repressió 
del cos policial de la Generafttat 
de Catalunya" diumenge a la vila 
ducal, així com denuncien les 
"continues provocacions del 
govern de la Generalitat l del seu 
president, que cont lnuament 
exalten els ànims d'una comarca 
que cada cop més s'endinsa en 
una espiral de violència que no 
volem que contin ur• (més informa
ció pàgines Opini6).

DIMARTS, 15 CE MAIG 

• Ets socialistes tornen a derna•
nar a fa sessió plenària del Parla
ment de Catalunya fa retirada del pla 
de residus. 

• Jordi Pujol, president de la
Generalitat, respon a fes declara
cions de Raimon Obiols en la roda 
de premsa posterior a la reunió del 
Consell Executiu i manifesta que 
"no em sembla penlnent que el 
primer secretari del socialistes 
catalans, Raimon Obiols, condl• 
clon! el debat sobre f'avantpro• 
Jecte de la llei do residus a fa 
dimissió de Molins". 

DIMECRES, 16 CE MAIG 

• El president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, es reu
neix al matí amb els presidents dels 
consells comarcals de Catalunya i 
demana la col.laboració dels con
sells en les decisions de caràcter 
impopular i específic de desenvolu
pament territorial que ha d'adoptar 
el seu govern, com el pla de residus, 

les presons, els centres de toxicò
mans ... A la tarda Pujol es reuneix 
amb els alcaldes de la Conca de 
Barberà que no han presentat la 
seva dimissió per l'afer del pla de 
residus (Vilanova de Prades, Vila• 
verd, Vimbodí, Vallclara, Santa Co
loma de Oueral1, Llorac i Santa 
Perpètua del Gaià), amb Antoni 
Llon president del Consell Comar
cal da la Conca de Barberà, i amb el 
delegat del Govern de fa Generafítat 
a T

a

rragona, Josep Maldonado. 
En finalitzar la reunió Antoni 

Llort afirma que està disposat a 
acceptar la instal.lació d'un aboca• 
dor a la comarca si es demostra que 
això no comportarà cap perill i a 
canvi de compensacions econòmi
ques. El president del Consell 
Comarcal es va mostrar p1uden1 
sobre fa ubicació de l'abocador de 
Forès: •en primer lloc -va dir- és 
necessari saber si és tan perillós 
com diuen, l si ho és no podrem 
acceptar-lo de cap manera", 
(EFE:) 

• Reunió de las Coordinadores
de l'Alt Camp i la. Conca de Barberà 
a les Piles (Conca de Barberà). En el 
decurs de la reunió s'acorda fer una 
reunió divendres a la nit, a Sarral, 
per tal de valorar la reunió que es 
portarà a terme l'endemà, dijous, 
entre els alcaldes dimissionaris de 
la Conca da Barberà i el conselle, 
Joaquim Molins, a la seu del síndic 
de greuges, a Barcelona. 

DIJOUS, 17 CE MAIG 

• El Consell Comarcal de la
Conca de Barberà dóna a conèixer 
en relació amb les nollcias aparegu• 
des als mítjans de comunicació 
sobre la reunió que van mantenír el 
dia anterior al president del Consell 
Comarcal, Antoni Llort i el president 
de la Genaralítat, Jordi Pujol. 

El comunicat assenyala els 
seg0enls aclariments: Primer. "En 
el decurs de la reunió amb el 
president de la Generafltat, en 
cap moment es va fer referència 
ni a negociacions ni a compensa
clons p<>r l'emplaçament de l'abo
cador a la comarca, donat que el  
sr. Llort, president del Consell 
Comarcal, com ja ha afirmat en 
altres ocasions, és sobradament 
conscient que en tot cas a qui 
pertanyen aquest tipus de nego
ciacions és als municipis afectats 
lnoal Consell Comarcal". l segon. 
"El que es ve tractar, sense estar 
directament relacionat amb l'a
bocador, va ser, una vegada més, 
les grans mancances de la co
marca, en les quals el sr. Llon ha 
Insistit tantes vegades perquè es 
resolguln". 

• No s'arriba a cap acord en la
reunió que els rep1esen1ants de la 
Plataforma d'alcaldes dimissionaris 
l de la Coordinadora anti-pla de
residus i el conseller de Polílica
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Territorial, Joaquim Molins. mante
nen a la seu del síndic de greuges, 
Frederic Rahola, a Barcelona i que 
s'allarga per espai de tres hores. 
Maties Sanahuja. ex-alcalde de 
Montblanc, manttesta en finalitzar la 
reunió que ara ía no hi són a temps 
d'aoceptar com a contrapartida mi
llores per a la comarca: "nosaltres 
entenem que aquests problemes 
Ja haurien d'estar solucionats; 
per tant, nosaltres amb compen
sacions no ho acceptarem Ja qua, 
com dèiem al començament, de 
residus no en produYm a la Conca 
de Barbarà. Jo no vull dir que la 
Generalitat això no ho fa bé, això 
de tirar el pla de residus endavant 
per deixar Catalunya neta, però 
nosaltres Ja la tenim neta, la 
comarca l, a partir d'aquí, no hl ha 
compensacions que valguin". 
Per la seva banda, el conseller 
Joaquim Molins manifesta que la 
Junta de Residus continua estu
diant possibles ubicacions per a la 
ínstal.lació d'abocadors. Per la seva 
banda, Lluís Espa�ol, rep¡esentant 
de la Coordinadora anti-pla de resi· 
dus de la Conca assegura que "no 
ens desmobilitzarem pel sol Iol 
d'assistir a una reunió". 

En linatazar la reunió, el sindic 
de greuges ofereix de nou la seva 
col.laboraci6 perquè ambdues parts 
es puguin tornar a trobar i cerquin 
solucions i manifesta que "desgra
ciadament, els problemes socials 
que ha generat a la comarca !'a
nunci de la lnstal.facló d'un abo
cador han Impedit que s'arribi a 
un acord" 

• Josep Vilanova, president del 
Consell Comarcal de l'Alt Camp, 
convoca una roda de premsa per tal 
de valorar la reunió qua va mantenir 
el dia abans amb el president de la 
Generalítat, Jordi Pujol, en la qual hi 
van participar els presidents de tots 
els consells comarcals de Catalun
ya. Vílanova indica que aquesta 
reunió representava una "major 
sensibilització" per part de l'exe
cullu català sobre el tema i afegeix 
que fins al dia 31 de maig estava 
obert el termini de presentació d'es
menes al proj8Cle de llei del Pla de 
Residus. 

Sobre la incineradora. que el 
pla de residus preveia en un princi• 
pi instal.lar al Pla de Sta. Maria, as• 
senyala qua •aquest és un tema 
que encara està a l'aire l estem a 
l'expectativa, a veure què passa". 

• Un representant da cadascu
na de les coordinadores dels pobles 
de l'Alt Camp assisteixen a una 
reunió a les vuít de vespre amb el 
president del Consell Comarcal de 
l'Alt Camp per ta.l que els informi de 
fa reunió que va mantenir el p1esi
den1 del Consell Comarcal amb el 
president de la General�al el dime
cres i per conèixer el seu posiciona
ment. 


