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Al davant del Parlament es van produir ahir moments de forta tensió. cl que va motivar que el.e d.iputats de CiU. Paül Gonú.lez l Josep Sendra, 
demanessin calma entre el.o manifestants 

Més de dues mil persones es manifesten 

al Parlament contra el Pla de Residus 
Barcelona.- Molta expectació 

havien aixecat les dues 
interpel.lacions presentades al con• 
seller de Política Terrhorial i Ob<es 
Públiques de la Generalitat de Cata
lunya, Joaquim Molins. pels panits 
IC i PSC, sobre el Pla de Residus 
Industrials de Catalunya (PRIC). 
Cal r8<Xlrdar que tots ets partits de 
l'oposició varen acordar, dissabte a 
la nit a Montblanc, en un acte inlor
matiu sobre el PRIC, demanar la 
retirada del Pla al govern de la 
Generalitat. 

l\hir ala tarda, malgrat que en un 
pñncipi s'esperava que fos al matí. i 
mentre unes dues mil persones es 
manifestaven al davant de la pona 
del Parlament, es van tractar les 
dues interpel.lacions. 

lnterpel.laclons 

Les dues interpel.lacions foren 
defensades per VictorGimeno (IC) l 
Antoni Dalmau (PSC). Les dues 
coincidiren en demanar la retirada 
del Pla l que el govern de la Genera
litat negociés amb les dtterents for
ces polítiques i els ajuntaments 
afectats per les ubicacions dels abo,. 
cadors i les plantes de tractament 
fiisico-químic. 

Víctor Gimeno manttestà que 
"discrepem absolutament pel 
que fa a la forma com s'ha portat 
el tema" i va oferir la seva 
col.taboració en la redacció d"un nou 
pla. També va posar sobre la taula 
l'aclual problema plantejat als con
sistoris de fa Conca, els alcaldes i 
regidors dels quals han dimhit 1 va 
preguntar: "¿com es pensa solu• 
clonar aquest Important tema ?"; 
aixi mateix va demanar fa dimissió 
dels tècnics que han elaborat el Pla. 

Antoni Dalmau (PSC), que va 
insistir, com VíctorGimeno, en el f et 
que no hi havia hagut prèviament 
diàleg i negociació amb els pobles 
afectats l les forces politiques, es 
preguntà:"¿ no hl ha cap altra ma
nera d'Implantar aquest pla?¿ És 
això el que pensa el Govem?" i 
demanà al conseller Molins que 
"retiri el pla l no vulgui Imposar la 
seva voluntat". Aixl mateix li reco
manà que "dialoguin l escolt In les 
comarques". 

El conseller Joaquim Molins va 

Els manifestants van romandre on7.e hort-� Ml davant del Pt1rlament 

ter referència en la seva intervenctó 
sobre quins han estat els passos do• 
nats per la seva Conselleria en l'ela-
boració del Pla i va manifestar que • 
"no hl ha hagut cap Informe tèc· 
nie que q0estíonés el pla elabo
rat". D'altra banda, va assegurar 
que "quan se'ns dongul una sola 
raó tècnica objectiva que deter• 
mini que qualsevol dels emplaça• 
ments elegits no és el lloc adient 
per ubicar-hi alguna d'aquestes 
instal.laclons, el govern de la Ge
neralitat serà el primer en retirar 
el Pla", i destacà que per a l'elecció 
dels emplaçaments dels abocadors 
s'havien seguit els criteris de la mà• 
xima seguretat en la configuració 
geològica i hidrològica dels dtte
rents indrets, l la seva proximitat als 
centres on es produeíxen els resi
dus. 

M<><:ló conjunta 
8 En acabar el ple del Parlament � 

tots els grups de l'oposició varen e; 
decidir presenta, una moció con- Ò 
junta per tal que es pugui tractar de � 
nou el tema. durant la setmana vi
nent. al Parlament amb l'objectiu de 
que el govern retiri el PRIC. 

El conseller de Política Territorial, Joaquim Molins. en la 
seva intervenció a.hlt al Parlament 

Onze hores 

al davant 

del Parlament 

Barcelona.. La polèmica 
sobre el Pla de Residus Indus
trials de Catalunya va.arribar ahir 
al Parlament català. Més de 
2.000 persones, bàsicament de 
la Conca de Barberà 1 del munici
pi del Pla de Santa Maria, es des
plaçaren a Barcelona en auto
cars i es varen manttestar des de 
les nou del matí fins a les vuit del 
vespre, al davant del Parlament. 
en senyal de protesta i en contra 
del Pla. 

La quasi tota,llitat dels ex-al
caldes i ex-regidors dels munici
pis de la Conca; l'alcalde de 
Valls, Pau Nuet, acompanyant 
pels regidors Attred Pérez de 
Tudela i Magl Bonat. i represen
tants de les Coordinadores Anti• 
Abocador seguiren a l'interior del 
Parlament les dues interpel,la
cions presentades pels partits 
PSC i IC sobre el Pla de Residus 
lndus1rials de Catalunya elaborat 
pel govern de la Generalitat. 

A l'extedor es varen viure mo
ments de tensió, especialment al 
mati. quan va entrar el conseller 
Molins, que ho va fer per fa porta 
de la Biblioteca del Parlament i 
no per l'entrada principal, i a pri
mera hora de la tarda, a l'arribada 
del conseller de Cultura, Joan 
Guitar1, moment en què es pro
duiran enfrontaments amb la po
licia autonòmica; a ret d'aquests 
incidents fou detingut Joan Ma
teu, un jove de Castellbisoal, que 
va estar detingut durant aproxi• 
madament quatre hores com a 
presumpte autor d'agressions a 
la policia autonòmica. 

Mentre va estar detingut Joan 
Mateu, ets manifestants van 
romandre al davant de la porta 
del Parlament demanant la seva 
llibenat i cridant consignes con
tra el Pla. 

A quarts de vutt del vespre 
era posat en llibertat Joan Mateu, 
si bé el comandament de la poli• 
cia autonòmica inlormà a aquest 
setmanari que passarien aJ jutjat 
les diligències ooenes centra el 
jove de Castellbisbal perquè 
decidís si havien existit agres
sions contra la policia autonòmi
ca .. 


