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La polèmica del Pla de Residus Industrials 

Diumenge e.s van repetir els 
talls de circulació a Montblanc 

ê:L ___ .._.. 
El diumenge � van tallar les carre teres que creuen Montblanc, l'autopista l la via del tren 

Montblanc,-Elpa§sat diumen- -

ge més de mil persones van tornar a 
tallar al lrànsil la carretera nacional 
240, la c.omarcal 240, la via del tren 
i l'autopista A-2 al seu pas per 
Montblanc en un acte convocat per 
la Coordinadora anti-pla de residus 
de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, 

En principi el tall de les vies de 
circulació havia estat convocat de 
set a vult de la tarda, però aquest 
horari es va veure modificat a causa 
de la pluja, les carreteres van ser 
tallades a les set i escaig, igual com 
la via del tren, mentre que l'autopista 
es va poder tallar al trànsit a dos 
quarts de vuita de la tarda, Cal dir 
que la policia de trànsit va aturar 
plèviament la círculació. La circula· 
ció es va restablir a l'autopista a un 
quart de nou del vespre mentre que 
a la carretera l a la via això succeïa 
a tres quarts de nou. 

l'acte de protesta va acabar a 
la plaça Major de Montblanc, però 
unes !allades en l'equip de so van 
obligar a suspendre la lectura dels 
manttestos i l'aparició de la pluja va 
fer impossible l'acte musical de li de 
festa que s'havia de fer a la plaça, 
En el c.omunicat de la Coordionado
ra de Montblanc que s'havia de llegir 

Més de mil persones es van c onc-entrar a Montblanc 

a la plaça s'afiramva que la posició c.omunicat acaba dient que "no per-
de la Generalnat ha canviat moll al metrem que per netejar altres in-
llarg d'aquests mesos l que "els drets ens portin la merda aquí". 
hem de fer canviar fins que accep- Aquest cap de setmana, diada 
tin que posar l'abocadcr a Forès l la de Sant Joan, hl ha previst encendre 
íncineradora del Pla ha estat un una gran foguera a Forès amb la 
error i deixin sense efecte aquestes flama portada per representants de 
pretensions d'emmerdar la nostra les c.oordinadores des del Canigó, 
comarca•. Després de repassar els Després d'encendre la foguera de 
aspectes tècnics, econòmics i hu- Forès, es podran encendre les to-

mans que, segons la Coordinadora, gueres de la Conca i de l'Alt Camp 
lan inviable l'abocador de Forès, el que ho soLlicltin. 

l 

• 

Rocafort de Queralt depèn exclusivament de la vinya 

Suspès un acord comercial entre 

Rocafort i una empresa francesa 
Rocafon de Queralt.- L'em

presa francesa lnexi France, que 
té un c.ontracte suscrit amb la 
Cooperativa Agrícola de Rocafort 
de Queralt, a la Conca de Barbe
rà, ha !et pública la seva intenció, 
a través d'una carta signada pel 
gerent de l'empresa, Fernand 
Barragan i que s'ha enviat als res• 
ponsables de la cooperativa, de 
rescindir els a.cords per a la ocm• 
pra dels productes vinlocles en 
cas que s'instal.li a la comarca el 
projectat abocadcr de residus 
industrials. 

lnexí France, empresa dedi
cada a la importació i exportació 
de productes vitivinlcoles, va sig
nar un contracte amb la Coopera• 
tiva agric.ola de Rocafort ara fa 
dos anys i, segons l'alca&de dimis• 
sionari de Rocafort de Ouerah,"ja 
estava aparaulada la seva reno
vació". l'empresa francesa va 
importar l'any passat tres partides 
de cava de la Copperativa de Ro
cafort per un valor global de cinc 
milíons de pessetes i la seva In
tenció era triplicar les seves com
pres a la Conca fins a arribar a 
adquirir el 60¾ de la producció de 
la Cooperativa de Rocafort. 

En la carta d'/nexiFrancesfo•

dica textualment: "ens sap greu 
haver de prevenir-vos que una 

Implantació d'aquesta catego
ria ens obliga a posar en qües
tió els acords que havlem 
adoptat par a la Importació a 
França dels productes de la 
Conca de Barberà", 

Pel que sembla, la polèmica 
sob<e el pla de residus ha estat 
àmpliament dttosa pels mñjans 
de comunicació del sud de l'Estat 
francès i c.oncretament lnexi
Franceté ubicadala seva seu a la 
localitat de Saint Cyprien, prop de 
Burdeus. 

Per altra banda l segons que 
publica el setmanari d'informació 
Set dies d'actualitat en la seva 
edicló del dia 1 de juny, a la 
comarca de la Conca oe Barbarà 
s'estan ,ealhzant un seguit d'ope
racions econòmiques importants 
relacionades amb l'expansió de 
la indústria da vins l caves del 
Penedès. El setmanari fa referèn
cia a l'exempte de la compra del 
nom "Monestir de Poblet· com a 
marca de vins o caves per par1 de 
la casa Codorniu i, així mteix, 
afegeix: "també Codorniu ha 
comprat 400 hectàrees, prop 
da Poblet, pel mòdic preu de 
milió per hectàrea. Torres, pel 
seu cantó, amplia propietats a 
la zona amb la compra de mig 
terme de Rludabella". 


