
Valls, 23 de març de 1990 

DIVENDRES, 23 DE MARÇ 

• Unes 2.500 persones assistei
xen a l'acte informatiu sobre el pla de 
residus que se celebra al pavelló 
polisportiu Joana Sallart de Valls. 
Intervenen l'acte, organitzat conjun
tament per l'Ajuntament de Valls, 
l'Institut d'Estudis Vallencs i la Coor
dinadora Anti-Pla de Residus: Núria 
Ferré, Joan Pallisé, Joan Farré, Toni 
Sanchez, Maties Sanahuja, Josep 
M. Llorach i Alfred Pérez de Tudela.
Presentà l'acte Joaquim Torres, di
rectiu de l'IEV. 

• El conseller de Política Territo
rial i Obres Públiques, Joaquim Mo
lins, manifesta al Parlament de Ca
talunya que el Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya aprovarà 
en la seva reunió del pròxim dia 4 
d'abril el projecte de llei de residus 
industrials perquè sigui tramitat a la 
cambra legislativa. 

DIUMENGE, 25 DE MARÇ 

• Uns 2.000 veïns de les locali
tats de la Conca de Barberà tallen 
diumenge a la tarda l'autopista A-2 i 
la carretera N-240 en els trams 
municipals de Montblanc, el Pla de 
Santa Maria, Vila-rodona i Valls en 
protesta per l'abocador que la Ge
neralitat vol instal.lar a Forès. 

A Montblanc, en finalitzar la ta
llada de carreteres, uns centenars 

de persones es concentren al da
vant de la casa del conseller de 
Governació, Josep Gomis i es pro
dueixen greus incidents entre els 
mossos d'esquadra que custodien 
la casa i els manifestants. El resultat 
final és tres mossos d'esquadra fe
rits i contusionats de caràcter lleu 
com a conseqüencia dels objectes 
llençats pels manifestants, que 
també fan bolcar el cotxe de la dota
ció policial i tiren objectes contra la 
casa del conseller. 

Entre els participants a la talla
da de la N-240 a Valls s'hi troba l'al
calde de Valls i diversos regidors del 
consistori vallenc i representants 
d'entitats i associacions vallenques. 

• Un fort dispositiu de forces de 
l'ordre públic evita que uns 500 
veïns de les localitats del Papiol i 
Castellbisbal, en protesta pel pla de 
residus de la Generalitat, tallin les 
autopistes A-7, A-2 i A-18 al seu pas 
pels termes municipals d'aquestes 
localitats. 

Aproximadament a les cinc de 
la tarda, alguns centenars de perso
nes es concentraren a l'A-7 a l'altu
ra del Papiol per tallar al trànsit 
aquesta carretera. Tot i la presència 
d'efectius antiavalots de la policia 
nacional i membres de la guàrdia 
civil de trànsit, els manifestants pro
voquen dificultats en la circulació, 
amb retencions de poca importàn
cia. 

EL PATI 

Per la seva part, un grup de 
veïns de Castellbisbal intenta al vol
tant de les 6 de la tarda una acció 
similar a l'A-18, autopista que tam
poc pot ser tallada a causa de les 
fortes mesures de seguretat que 
havien disposat les forces de l'ordre 
públic. 

DILLONS, 19 DE MARÇ 

• Membres de la Coordinadora
Anti-Pla de l'Alt Camp i la Conca 
Barberà tallen al Pla de Santa Maria 
i a Sarral la primera etapa de la 
Setmana Catalana de Ciclisme. 

DIMARTS, 20 DE MARÇ 

• La Junta Electoral Central ha
sol.licita al Departament de Gover
nació de la Generalitat que ordeni la 
creació de juntes gestores a Barbe
rà de la Conca, Conesa i Passanant, 
per cobrir el buit provocat per la di
missió dels respectius consistoris 
en protesta pel pla de residus. 

L'administració catalana, des
prés de la demanda de l'ens electo
ral, demana als partits polítics que 
comencin a elaborar les llistes. 

DIMECRES, 21 DE MARÇ 

• En el decurs de la reunió set
manal de la Coordinadora Anti-Pla 
de Residus es va acordar fer, el cap 
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Davant la reaid�ncla de Josep Gomis a Montblanc, ea van 

produir diveraoa incident. 

de setmana vinent, una jornada de 
descans en la qual no està prevista 
cap mobilització. En la mateixa reu
nió es van valorar els successos 
davant la casa del conseller de 
Governació, Josep Gomis, a Mont
blanc, del passat diumenge, dels 
quals la coordinadora no n'estava 
assabentada i que va considerar 
que eren aconteixements que no 
haurien de passar. 

DIJOUS, 22 DE MARÇ 

• Els ministres de Medi Ambient
de la Comunitat Econòmica Euro
pea es reuneixen per parlar de la 
situació dels residus industrials. Els 
ministres animen les empreses a 
utilitzar les tecnologies més avança
des per a la fabricació de materials 
reciclables. 


