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L� polèmica del Pla de Restdus dia a dia 
�=========��:....;. __ _;;;__:=_ 

DIVENDRES, 6 D'ABRIL 

• Unes 500 persones assistei•
xen a l'acte informatiu sobre el pla 
do residus que se celebrà a Vila• 
rodona i en el qual hi van intervenir 
diversos representants de les Coor• 
dinadores de l'Alt Camp l 1a Conca 
de Barberà. 

DILLUNS, 9 D'ABRIL 

• El secretari general de Con•
vergència Democràtica de Calalun• 
ya (COC), Miquel Roca i Junyent, 
s'entrevista amb alcaldes i p<esi• 
dents dels consells comarcals de 
les comarques afectades pel pla de 
residus en una reunió de caràcter 
intern en què s'informa de la decisió 
que adoptarà pròximament el Con• 
sell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya de no incloure ubicacions 
conctetes per a les instal.lacions 
d'abocadors, plantas físico-qufmi• 
ques l incineradores en el projecte 
que ha de debatre el Parlament 

DIMARTS, 10 D'ABRIL 

• La Platalorma d'alcaldes i
regidors dimissionaris i les Coordi• 
nadores de la Conca donen a conèi
xer un comunicat en què manifesten 
el següent: 

Primer. Ratificar la unió de IO· 
les dues agrupacions per mantenir 
conjuntament els posicionaments l 
accions que ens conduiran a acon· 
seguir la retirada de l'abocador de 
Forès i la garantia que no s'ubicarà 
en cap altre lloc de fa Conca. 

Segon. Denunciar els intents 
de desunir l debil�ar tant les Coordi• 
n:uinrA.c. oom la Plataforma. Que 

estem segurs que no donaran resul• 
fats als que els propugnen, tant si 
sóndedinscomdeforade laConca. 

Tercer. Que es mantindran les 
mobilitzacions populars i els ajunta• 
ments no recuperaran la seva nor• 
mal�al administrativa, fins que es 
tingui la garantia que la nostra 
comarca es veurà lliure de l'ame• 
naça que s'hi instal.li un abocador . 

Quart. Que este(" i sempre 
hem estat oberts al diàleg si l'lnterle· 
cutor es vàlid i manifesta 1a voluntat 
de solucionar definitivament el nos• 
tre problema. 

Cinquè. En cas que hl hagi 
converses que condueixin a un 

compromís que ens permeti donar 
per acabat l'afer, només ens repre, 
sentaran les persones que la Plata• 
forma i les Coordinadores acordin. 

DIMECRES, 11 D'ABRIL 

• Diversos diaris barcelonins
donen a conèixer l'oposició dels 
grups polilics PSC i IC al Parlament 
en el sentit que el Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya Ira• 
meti el projecte de llei sobre el pla de 
residus al Parlament de Catalunya 
el qual, segons va anunciar dilluns 
Miquel Roca, no preveurà les ubica• 
cions concretes., i es reiteren en la

seva opinió que caf la retirada total 
del pla l començar a negociar amb 
totes les forces polftiques i els 
municipis afectats. 

DIUMENGE, 15 D'ABRIL 

• El conseller de Governació de
fa Generalital de Catalunya, Josep 
Gomis, fa unes àmplies declara• 
clons en què nega que ell hagi inten• 
tal dividir "la gent". Segons Gomis, 
•tan sols m'he !Imitat a rebre els
ex-alcaldes da la Conca que han
volgut veure'm, l altra gent. Fa
quatre o cinc setmanes també
valg conversar amb la Coordina•
dora, que s'ha arrogat la repre
sentativitat, en dimitir els verlta
bles representats, els alcaldes.
En aquestes declaracions -conti•
nua manifestant• els valg oferir
que encarreguessin un estudi als
millors cienllfics del món que
poguessin trobar, pagant la Ge
neralltat, perquè diguèssln si l'a•
bocador de Forès produirà conta•
minació ambienta l o hidrològica.
Hem valg comprometre a posar
per escrit, l el president hl està
d'acord, que si l'Informe era con
trari, no es faria, l en cas que fos
positiu, que es formaria una
comissió per controlar l'explota•
cló, en la qual hl fóra present la
Coordinadora. Em van dir que no
ho podien acceptar". Al llarg de les
declaracions, el conseller deGover•
nació assegura que el dia que van
apedregar la seva casa de Mont•
blanc fou un "dels dies més dolo
rosos de la meva vida, després de
la mort d'algun famlliar". D'altra
banda, Josep Gomis indica que "he
continuat anant a Montblanc 1 la
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meva dona, que per clrcumstàn• 
cies famlllars ha estat moll a 
Montblanc durant aquests da• 
rrers dos mesos, ho ha tingut cap 
conflicte amb ningú; al contrari, 
solsament adhesions personals. 
¡Atenció l: parlo de la gran majo• 
ria da gent, per no dir tota; hl ha 
una oposició a l'abocador a Fo• 
rès, però també una manifestació 
de disconformitat amb certes 
actituds violentes". 

• Unes t.500 persones es
manifesten a Valls contra el pla de 
residus industrials. Els man�es
tants, la immensa majoriadels quals i 
s'havien desplaçat a Valls des de ¡:i 
diversos pobles de la Conca de .. .. -=-----

---i Barberà l de l'Ah Camp, varen rec6• o • 
rrer alguns carrers de Valls cridant êL------=-=-----"' _____________ .J
consignes contra el pla l demanant• 
ne la seva retirada. Al PaJi es va 
llegir un manifest en què s'afirmava 
que continuarien les mobilitzacions 
fins que la Generalitat no anunciés 
oficlalment la retirada del pla de 
residus. 

DILLUNS, 16 D'ABRIL 

• Unescincmil persones def'Alt
Camp l la Conca de Barberà, se• 
gons fonts de l"organhzaci6, es van 
desplaçar al municipi de Forès en 
una jornada reivindicativa contra el 
pla de residus. Els assistents van 
gaudir, al mateit temps. d'una jor• 
nada tesuva a Forès responent a la 
convocatòria realitzada per les 
Coordinadores de la Conca de Bar
berà 11' Att Camp per mostrar el re• 
buig al pfa de residus, convocatòria 
que comptava amb el suport de la 
Plataforma d'alcaldes l regidors 
dimissionaris de la Conca. 

Entre els ooncentrats cal des la• 
car una importan1 representació de 
les dtterents Coordinadores de la 
Conca de Barberà i de l'An Camp. 
En el decurs del dilluns de Pasqua 
es va celebrar una missa, es va fer 
una ballada de sardanes i els veïns 
de diversos pobles van preparar un 
dinar col.lectiu, aixl com van organit• 
zar el sorteig d'una tradicional mona 
de Pasqua. 

DIMARTS, 17 D'ABRIL 

• El Consell Executiu de 1a
Generalitat va estudiar per segona 
vegada el projecte de llei de residus 
industrials de Catalunya, que fixarà 
les instalfacions necessàries per al 
tractament de residus, regularà la 
forma de tramitar-les i les sancions a 
Imposar en cas d'abocaments 
li.legals.

El conseller de Política Territo• 
rial i Obres Públiques. Joaquim 
Molins, no va voler manttestar-se a 
l'entrada de la reunió sobre si el 
projecte inclourà les ubicacions 
concretes dels abocadors, fet que 
ha provocat una gran polèmica 

Molins va declarar, però, que 
•·sempre hem dit que el tema de
les ubicacions, donat que no és
una decisió polltica sinó tècnica,
no II correspon prendre-fa al Par
lament".

"No és fa nostra intecló refu
sar les nostres responsa.bllllats 
de govern", va afegir el conseller 
en relació a la possibilitat que la 
ubicació defin�iva dels abocadors 
sigui acordada directament pel 
Consell Executiu. 

Segons Molins, el projecte de 
lle! recollirà el nombre 
d'instal.lacions necessàries i les 
zones més adequades per 
instal.tar-les, encara que no neces
sàriament els municipis conctats, 
aspecte que si es va delinir en el pla 
de residus aprovat amb anterioritat 
per la Junta de Residus de Catalun• 
ya. 

El conseller va afirmar que el 
projecte de llei contemplarà els 

El programa Tclcdues es va emetre des de Montblanc
aspectes fonamentals del pla de nicar decisions que afecten l'actual 
residus l que "mentre no tinguem problemàtica de la Conca i l'Alt 
raons tècniques que dosaconse- Camp, i prou de jugar a fer demagò· 
llin les ubicacions lnlclalment gia amb afirmacions no demostra• 
plantejades, la Junta de Residus bles l amb posteriors declaracions 
seguirà pensant que les zones indefinides. 
elegides són les Ideals". Després d'assegurar que les 

Joaquim molins va indicar que accions l mobilitzacions
''nlngu no ha donat una solució continuaran "fins que no es faci 
alternatlva sobre les ubica, públic de forma oficia l la retirada 
cíons". de les ubicacions l l'actual pla de 

Les pròximes setmanes s'es· residus", el comunicat continua as• 
pera que el Consell Executiu aprovi senyalant: "davant aquesta 
definitivament el projecte de llei. situació creada a les nostr.es 
(EF/:¡ comarques. fem un crit d'alerta a 

tothom perquè actuT en conseq• 
Oèncla contra aquells que, si se 
soluciona la situació actual, molt 
aviat vindran a demanar-nos gra
titud l servitud per quelcom que 
no hauran fet". 

DIMECRES, 18 D'ABRIL 

• La Comissió de Premsa de la
Coordinadora Anti-Pla de Residus 
de la Conca de Barberà i l'Alt Camp 
dóna a conèixer un dur comunicat 
en què denuncia "les declaracions 
malèvoles de responsables pro
vinclats de CiU contra algunes 
persones representatives de la 
Plataforma. Aixl mateix, hem de 
deixar constància que darrera• 
ment s'està observant com al• 
guns batlles l regidors dimissio
naris estan seguint ordres dicta• 
des desde la cúpula de CiU, per 
tornar a ocupar en funcions, f 
mitjançant Juntes Gestores, altra 
vegada els consistoris, traint d'a• 
questa manera la voluntat unttà• 
ria de la resta de regidors l batlles 
i del poble de la Conca". 

El comunicat oontinua afirmant 
que "no podem acceptar que des 
de la Generalltat, l exclusivament 
per alts càrrecs de Convergència, 
s'intentin obrir diferents fronts de 
diàleg amb persones vinculades 
al partit l no representatives de la 
Plataforma ni de les Coordiando• 
res, tot comunicant-los en prlml
cia Indocumentada la posslbllltat 
que es presenti el projecte de llei 
del pla de residus sense ubica• 
clons l que es retiri l'actual Pla 
Director. Entenem que es tracta 
d'una maniobra polltica per des
mobilitzar l desfer la unitat ac
tuar'. 

Davant tols aquests fets i per 
arribar a un diàleg, la Coordinadora 
exigeix: 

1 er. Prou declaracions difa• 
matòries no jusrnicades contra per• 
sones de la Plataforma que s'han 
posat aJ servei dels seus pobles, 
essent mereixedores del nostre 
suport i confiança. 

2on. Que els batlles l regidors 
dimissionaris siguin conseqüents 
amb 1a decisió adoptada en el seu 
dia de no entrar en funckms. ni 
acceptar formar part de les Juntes 
Gestores fins que no es comuniqui 
oficialment la retirada de l'abocador 
de fa Conca. 

3er. Un únic interlocutor và.lid 
per part de laGeneralnat que accep• 
tí els representants triats per la Pla• 
taforma i les Coordinadores. 

4ar. Señetat per part dels res• 
ponsables de CiU a l'hora de comu-

• El programa Teleduesde TV·
2 es fa en directe des de la plaça 
Major de Montblanc. L'ex-a1calde de 
Rocafort de Queralt i el de Mont· 
blanc, Joan Farré i Maties Sanahuja 
respectivament, i rex• diputat al 
Parlament de Catalunya, Antoni 
Dalmau, foren els tres personatges 
entrevistats en el programa l tots ells 
van manifestar la seva oposició al 
pla i la seva voluntat qua el govern 
de la Generalitat retiri el pla de resi• 
dus i torni la normalhat als municipis 
de la comarca. Al conseller Joaquim 
Molins, que havia estat inv�at a 
participar en el p<ograma, "no II va 
ser possible" assistir-hi. 

• Reunió de la Coordinadores
de l'Alt Camp i la  Conca de Barberà 
a Sarral. En al decurs de la reunió 
s'acorda fer acte de presència a la 
inauguració de la Fira de Santa 
Coloma per mostrar el "rebuig a 
l'actllud de l'actual alcalde Josep 
M. Riba". Cal assenyalar, d'ahra
banda, que les Coordinadores no
intentaran en cap moment boicote
jar la fira. Una altra de les activhats
que portaran a terme les Coordina•
dores consistirà en el desplaça
ment, diumenge, a Cervera, amb
motiu de l a  visita del príncep Felip,
per exposar el "rebuig, davant
dels representats de la Genera li•
tat, al pla de residus".

DIJOUS, 19 D'ABRIL 

• El Bloc Anti•Residus de Sta.
Coloma de Queralt dóna a conèixer 
un manffest en què demana a tots 
els colomins i expositors de la Fira 
que manffestin la seva oposició al 
pla de residus durant els dies de la 
Fira i que posin a les seves cases 
senyeres catalanes amb cres¡ions 
negres. Segons el Bloc Anti• 
Residus. "aquesta petició es fa 
especialment extensible a totes 
les cases comercia Is que partlcl• 
pen en 1a Fira. Demanem que tots 
els estands llueixin també ta sen• 
yera amb crespó. Serà una mana• 
ra senzllla l poc complicada de 
mostrar el nostre total rebuig a la 
lnstal.lacló de l'abocador a Fo• 
rés". 


