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Més de .mil persones van tallar carreteres i la via a l'alçada de Montblanc Els pagesos van Interrompre el trànsit en dues cnwles de Valls 

El pla de residus i la crisi de l'avellana 

van col.lapsar l'Alt Camp i la Conca 
Valls/Montblanc.- El passat 

diumenge.dia 17, lescomarques de 
l'Ah Campi la Conca de Barberà van 
patir un col.lapse circulatori a causa 
de dues accions de protesta. D'una 
banda, dels pagesos productors de 
frufta seca i, d'una altra, dels ciuta, 
dans que mostraven el seu rebuig al 
pla de residus industrials elaborat 
per la Generalitat. 

Al matí, prop de !res-cents agri• 
cuhors l 150 tractors van lnterrom• 
pre la circulació de venicles en dos 
punls a Valls, concretament a la N• 
240, en la seva c,uïlla d'enlfada a la 
ciutat, i a la carretera que uneix 
Valls amb el Vendrell, en la cru'illa 
amb la carrelera de Nulles i la N· 
240, Les tallades e.s van produir des 
de les nou del malí fins quasi les 
dues del migdia 

A la carretera comarcal 240 que 
uneix Reus amb Montblanc, els 
pagesos van aturar el trànsit en dos 
llos; a l'alçada d'Alcover, a la cruïlla 
amb la carretera que uneix aquesta 

localitat amb Valls, í a l'alçada de 
Picamoixons. 

A les comarques tarragonines. 
els productors de frufta seca van 
provocar, diumenge, un total de 
quinze tallades en diverses carret e• 
res i autopistes. Es calcula que uns 
4,000 agricultors van participar en 
aquestes mobintzacions que es van 
produir, a més de a l'Ah Camp, al 
Tarragonès, a la Terra Alta, al Prio• 
rat l al Baix Camp. 

A la tarda, la protesta es va t,as• 
lladar a la comarca de la Conca de 
Barberà, en aquesta ocasió a causa 
del projecte de t,actament de ,esi• 
dus indust,ials de Catalunya, 

Poc després de les set de la 
tarda, més de mil persones van ta• 
llar al lrànsit, a la vila de Montblanc, 
la carretera N-240, la comarcal 240 
i també la via fèrria al seu pas per la 
localitat. 

L'autopisla 2 també es va ta.llar 
al trànsit, tot i que mitja hora més 
tard. En aquest cas la interrupció de 

la circulació es va reatitzar fins a un 
quan de nou del vespre, mentre que 
a la via del tren i les carreteres es va 
allargar fins a tres quans de nou. 
L'acte de protesta va finalitza, a la 
plaça major de la víla ducal. 

Quant a la etisi de l'avellana, 
Unió de Pagesos, sindicat que va 
convocar les mobifrtzacions. va de· 
manar que una proposta no de llei 
que tenia pensat prnsentar Minoria 
Catalana al Parlament de Madrid es 
consensués en forma d'un pla esta• 
talen beneficidelspagesos. A nores 
d'ara. Convergència i Unió a anun
ciat la seva Intenció de prnsentar-la 
abans de l'estiu, cosa que ha provo
cat la protesla d'Unió de Pagesos, 
que ha indicat: "el que ha fet el 
grup parlamentar! català és pas
sar la pilota a l'equip estranger, 
cosa que demostra una manca de 
seriositat del govern català en 
l'estudi del tema de la trulla 
seca". 

El Govern Civil obre expedients 

als manüestants 
El Govern Civil de Tarragona 

ha iniciat el tràmit d'obenura d'ex
pedients a diverses persones que 
han panicipat en les úhimes mobi
litzacions realitzades pels produc• 
tors de fruita seca i convocades per 
Unió de Pagesos, i també pels 
act0s de protè$1a realitzats co'n1ra: 
ol pla de residus industrials. 

El Gove<n Civil ha 0ber1 l notifi
cat dos 1ipus d'expedients, els uns 
corresponents a la zona de la  
Conca de  Barberà i, els més nom
brosos, corresponents a les mobi
litzacions contra la crisi de la fru�a 
seca. Aquests últims expedients 
s'han ,eatitzat seguint dues vies, 
una en base a la llei d'ordre públic 
l l'ahra en aplicació de la nova llei
de seguretat vial.

Els expedients, que es relerei• 
xen a l'apanat d'ordre públic, con• 
templen el fet de la manca de 
comunicació prèvia al govern civil 

de les manifestacions i mobilftza
cions realilzades pels pagesos i 
l'incompliment dels ilineraris p,e• 
vistos en cas de comunicació. En 
aquest apanat s1nclourien també 
els desperfectes ocasionats a les 
seusdel Ministeri d'A¡t�ultura ide 
la Delegació d'Agricultura de la 
Generalitat durant la manifes1acíó 
del passat dia 19 de maig a Tarra• 
gona. En aquest sentit, la propos
ta sancionad01a estableix una 
mulla de fins a 500.000 pessetes. 
La tramitació a llavés de la llei do 
seguretat vial estableix multes de 
fins a 100.000 pessetes. 

Els primers d'aquests expe• 
dients podrien resoldre's en el ter• 
mini d' un mes, un cop tancat el 
termini de presentació d'al.lega• 
cions, mentre que ahres podrien 
1a,dar encara dos mesos, El nom
bre d'expedients incoats !ins al 
moment s'acosta a la trentena. 


