
Valls, 2 de març de 1990 

DIVENDRES, 23 DE FEBRER 

• Reunió de la Coordinadora
Anli-abocadoraRocafortdeOueralt. 
Es decideix tornar a fer una jornada 
de protesta, amb manaestacíons i 
talladesdecarreteresdiumenge a la 
tarda. 

• Les Cooperatives Agrkoles de
Barberà de la Conca, Blancafort, 
l'Espluga de Francolí. Montblanc, 
Pira. Rocafort de Ouera.h. Santa Co• 
klma de Ouetah. Sarral, Solivella i 
Vlmbodífan un manifes1 enquèpun• 
1ualitzen els resul1a1s de la reunió 
manlinguda amb el conseller 
d' Agricuhura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalital de Catalunya, Joan 
Vallvé, per fer-li avinent l'oposició a 
la ins1al.lació de r abocador de resi
dus a Forès. En el manifes1 denun
cien que la decisió ha es1a1 politiea i 
sense cap base ni es1udi lècnic. Ai.>ri 
mateix, les Coopera1lves manaes1en 
que en la reunió amb el conseller 
"aquest en cap moment ens donà 
arguments suficients que Justifi
quessin la Instal.tac ió i les seves 
conseqüències, pel que declarem 
que sortirem moll intranquils de ia 
reunió". 

• Vlcior Gimeno (IC) i Josep
Abelló (PSC) presemen al Parla• 
ment de Catalunya dues mocions 
amb què demanem la retiradadelPla 
Oirec1or per a la Gestió de Residus 
Industrials de Calalunya. 

DISSABTE, 24 DE FEBRER 

• El Pla de Residus lndusirialsde

Catalunya i el conseller de Politica 
T errilorial, Joaquim Molins, es van 
convertir en els prolagonisles de tes 
ruesdeCarnavalqueesvancelebrar 
en diverses localilats de r Alt Camp i 
la Conca de Barberà. En concret, al 
Pla de Santa Maña el Carnaval esla 
dedicat exclusivamenl al Pla de Re
sidus. El conseller Molins fou pre• 
sentenmésd·unacomparsa icarros• 
sa. 

• La pla1alorma que agrupa els
ex-alcaldes i 0x-rogidors dimissio, 
narísdo l-a Cooca sol.Ucña una entre• 
vista amb els portaveus dels grups 
parlamenlaris per exposar les seves 
opinions sobre el Pla de Residus. 

DIUMENGE, 25 DE FEBRER 

• Més de  tres mil persones van
1allar, de cinc a se1 de la Iarda, els 
accessos a Monlblanc: autopista A· 
2; les carreleres N-240 i C-240, aixi 
comtramsd • altresvies locals i la línia 
lèrria de Tarragona a Lleida. Així 
ma1eix, unes mil persones van !allar 
el Irànsi1 a l'A-2 a l'alçada del Pla de 
Santa Maria. 

DILLUNS, 26 DE FEBRER 

• Represeman1s del Consell
Comarcal de !'Anoia. que presideix 
l'alcalde d'Igualada. Manuel Mise· 
rachs, es reuniren amb el p1esiden1 
de la Generalltal de Ca1atunya per 
expressar-li la seva protes1a per la 
ubicació d'un abocador indUS1rial a 
Rubió, 
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DIMARTS, 27 DE FEBRER 

• Et conseller Joaquim Molins
compareix durant una hora i mitja, 
pervoluntalpròpia,davanttaComis
sió de Politica Terrftorial del Pa1la• 
meni de Calalunya per informar, per ª 
segona vegada en una setmana. w 
sobre el Pla de Residus lndus1riats !ê 
de Catalunya. En et decurs de la g 
compareixença Molins anuncia que �·L:::----:--::--,--,-----,.,-----,------=-�o......2.:_.:J
elConsellExecutlutramitaràpervia Dannt el Parlament català es ••n cridar corutlgnea en contra 
de tiol el Pla de Aesklus. La lramiia- del Pla de 11..,.1d,.. l demanant la dlm.lNlb del coru,ellcr Molina 
ció del Pla com a projecie de llei no 
signaicalasevaparalització,segons 
manttesta el conseller de Polllica 
Terr�orial i Obt'es Públiques, sinó 
que demostra la �voluntat de dia lo• 
gar amb tols els: grups de la cam
bra, i que es pugin fertol lipus d'a• 
portaclonsa l te><1, com correspon 
al procés democràtic". Mentre el 
PtadeResidusesposiadebalcoma 
proj8Cle de llei, èl Consell Execu1iu 
no prendrà cap decisióoconlinuarà 
l'elaboració d'estudis sobre el seu 
lmpacie ambienlal. Ets grups de l'o
posició insistiren en demana¡ que el 
Consell Execu1iu retiri el Pla. 

• Acte informatiu sobt'e el Pla de 
Residus a Vilaverd al qual hi assisti• 
ren unes setanta persones. En la xe• 
rrada hi participaren Toni Sanchez. 
ex-dipulat provincial i Pere Oomè
nech, membre d'e la coordinadora. 
L·ac1evacomenç-aralesvundelves
pre al locat de lacoopera1ivadesprés 
d'uns petns problemes amb l'enllu
menat, produïts, segonssembla, per 
persones alienes a l'organilzació. 
En el decurs de l'acle es produ'iren 
fons aplaudiments en fer referència 
a les dimissions dels alcaldes i regi-

dors do booapar1 dels municipis de la  
Conca i, en acabar, a favor del presi
denI de la Cooperativa. que havia 
cedit el local perfer l'ad a informatiu, 
malgra que havia rebu1 recomana• 
c10ns de que nofosaixí. 

• La Comissió de Govern de l'A· 
junlamenl de Valls acorda or9anh
za1. per al pròxim divendres 16 de 
març, un acte informaliu lècnic sobre 
el Pla de Residus lndustrialsde Cata
lunyaa la sala d'aetes de l'Institut de 
Batxillera! Na,cisOllerde Valls.con• 
jun1amanI ambla CoordinadoraAnli• 
Abocadors l lncineradorade Residus 
Industrials. Ai.>ri ma1eix, et consislori 
vallenc acorda col.labora conjun1a
men1 amb los d�erents coordlnado· 
resdeCatalunya, en t'elaboraciódets 
esludis 1ècnics d'impacte ambiental. 

DIMECRES, 28 DE FEBRER 

• Unas quarre mil persones es
manílesten al davanl del Pailament 
de Ca1alunya per manilesta.r la seva 
oposició al Pla de Residus. Els mani• 
t estants es van desplaçar a Barcelo-

na en autocars: 45 e,en de la Conca 
de Barberà i l'Ah Camp. 18 més de 
Cas1ellbisbal12del'Anoia. Ou1an1101 
el dia es va seguir. de lorma majorità· 
ria, una vaga general ala comarca de 
la Conca de Barberà que parafüzà 
1'ac1ivi1at en els centres d'ensenya
ment, fàbriques l es1ablimeo1s co
mercials. 

Els grups de l'oposició demana• 
ren al Ple del Parlament la rellrada 
del Pla de Residus, i el dipu1at d'IC, 
Víctor Gimeno, demanà la dimissió 
del conseller Joaquim Mollns. Les 
mocions dels grups de l'oposició fo
ren desestimades per 64 vots en 
contra,corresponenlsalgrupmajori
tarideCi U, I4avotsafavor. els de la 
resta de partítsde la Cambra, és adir. 
PSC, IC. PP. Grup Mixt i les agrupa• 
cionsdelCOSIERC. 

• LaJunta Electoral Ce ni ral insla
el conseller de Governació. Josep 
Gomis, perquè es cons1ítueixin les 
primerescomissionsgestor0s en eJs 
municipis de Barberà de la Conca, 
Conesa i Passanant. ja que els seus 
alcaldes van dimhir arran de la polè· 
mica del Pla de Residus. 

El diumenge passat es van repetir 
noves tallades a les carreteres 

Et Pla de Sta. Maria/Mont• 
blanc.• Al voltant de cinc mil perso
nes van participar en els d�erems 
talls de carreteres que es van pro
duir. el passat diumenge dia 25, a 
les comarques de l'Alt Camp i la 
Conca 

A la localrtal del Pla de Santa 
Maria, on s'hi va aplegar més d'un 
miler de persones, vingudes de tota 
la comarca, es van realrtzar la.lla· 
des. a panir de les cinc de la iarda, 
a les carreleres d'accés a fa local� 
lat, així com l'accés a l'autopista 2, 
al seu pas pel !erme municipal. 

Pel que fa a ta comarca de ta 

Conca de Barberà, a la localfal de 
Montblanc s'hi van concentrar més 
de tres-mil persones, les quals a 
partir també de les cinc de la tarda 
van realitzar talls en les carreteres i 
en les vies lèrries per protes1ar con
tra el Pla de Residus Industrials de 
Catalunya. 

Els manaeslan1s van bloquejar 
la carretera nacional 240 al seu pas 
per Montblanc, concretament als 
semàfors situats davanl del ialler 
Vidal. i també a la cruïlla de les 
carreleres comarcals 240 i 241 a la 
vila de la Guàrdia dels Prais. amb 
Irones iun vehicleenmigde la calça· 

da. 
Els 1alls, que es van allargar 

durant més de dues hores, van ori• 
ginar un important col.lapse en la 
circulació, amb cues de vehicles su• 
peñors als cinc quilòmetres de llar• 
gada. 

Les conseqüències del 1all van 
ser molt menors a l'aulopista 2, al 
1erme mon1blanquí i a la via fèrria, ja � 
que forces de la guàrdia civil van E 
desvia.r la circulació per vies alter- � =--',._

nalives i feien so'1ir els vehicles de Un fet importam en aquesta 
l'au1opisla pels pea1ges immediala• nova jornada de p,01es1a popular a 
ment anleriors als indre1son aques• l'Alt Camp i la Conca de Barberà va 
1a estava !allada. ser l'ambient distès queva regnar en 

lot momenl 1a que lan sols es van 
produir alguns Incidents a1llats en1re 
manifeslants i propielaris de vehi• 
cies. 


