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DIVENDRES, 18 DE MAIG 

• Les coordinadores l repre
sentants da la plataforma as reu
neixen a Sarral. En al decurs de la 
reunió es va informar dels !rels fo
namentals que van marcar la reu
nió del dijous a Barcelona l es va 
deixar clar que no s'acceptaria 
cap contraprestació econòmica a 
canvi de l'abocador de Forès. Per 
allra banda. es va acordar no fer 
cap mobilització durant el cap de 
setmana. Un membre de la coordi
nadora que va assistir a la reunió 
amb Joaquim Molins ha manifes
tat que la reunió es va fer no per 
buscar una solució. sinó per estu
diar com es trobava psicològica• 
ment la comarca. 

Per allra banda, la reunió s'ha 
considerat força positiva pel fet 
que els membres de ta Coordina• 
dora i de la Plataforma es van 
adonar que tenien raó en pensar 
que fa ubicació no es basava en
cap estudi seriós ja que Joaquim 
Molins els va presentar un mapa 
geològic de la zona amb una sola 
ubicació. per la qual cosa s'obser• 
va que en l'elaboració del pla no 
s'ha vetllat per fa segureta1, se
gons comenta aquest mateilC 
membre de la coordinadora. 

Un dels punts que va es va 
deixar ben clar durant la reunió va 
ser la voluntat del Consell Execu
tiu d'instal.lar la incineradora a la 
zona occidental, de la qual formen 
parl les comarques de Tarragona. 

La reunió de Sarral es va con• 
vocar en el decurs de la reunió 
setmanal de les Coordinadores. 
aue es va fer a Pira i en fa qual no 
es va acordar cap mobilització en 
espe1a dels resuttaIs de la reunió 
de la pla1alorma d'alcades dimis
sionaris i representants de la  coor• 
din adora amb el conseller de Poll• 
rica Territorial, Joaquim Molins, en 
la seu del sindic de greuges, Fre
deric Rahola. 

DIMECRES, 23 DE MAIG 

• Reunió de les coordinadores
ami-pla de residus de l'Alt Camp i
la Conca a les Piles de Gaià. En el 
decurs de la reunió es va arribar a 
l'acord de ier una rallada de carre• 
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t eres ide la via fèrrea, a dos quarts 
de sis de la tarda, a l'Espluga de 
Francoll. 

Una vegada finalitzada es farà 
una concentració al davant del 
Casal de l'Espluga. Aquesta loca• 
litat de la Conca és una de les 
poques on encara no s'havien 
realhzat mobilitazacions. 

Per altra banda, ta concentra• 
cló ha estat convocada per donar 
a conèixer que les coordinadores 
no s'han desmobilitzat. tal i com 
es va publicar als m�jans de co
municació després de la reunió 
del passat divendres, sinó que es 
continuarà en la mateixa linla i 
també per mostrar el rebuig a l'ac
titud de diversos mitjans de comu
nicació, que no s·han fet ressò 
dels nombrosos comunicats 
àmpliament dilosos per les Coor• 
dinadores. 

Per altra banda, es va tractar 
el tema de les jornades tècniques 
l es va decidir que la reunió del
pròxim dimecres es realitzaria a
l'Institut de Ba1xillerat de Valls.
Quant a les Jornades, es presen•
taran el dia 7 de funy a l'aula
magna de la Universitat Cen1ral
de Barcelona i la inauguració es
farà l'endemà, dia 8, a Castellbis
bal. Els dies 16 i 17 es portaran a 
terme els acres centrals al Pla de 
Santa Maria amb la participació 
de tècnics alemanys i de repre• 
sentants d'altres autonimes afec• 
tades pel rema dels residus corn 
és el cas del País Basc. Els dies 
16 i 17 es farà una taula rodona i 
la cloenda de les Jornades Tècni
ques en dues poblacions dife• 
rents. 

Amb aquestes jornades es vol 
deíxar clar que tes mobilitzacions 
no s'estan fent perquè si, sinó que 
es té un Interes per estudiar i arri• 
bar af fons de la qüestió. 

• En una reunió entro el direc•
tor general de Medi Ambient, Ja• 
cint Mateu i un membre del grup 
ecologista L'Escurçó, el qual va 
mostrar el seu suport a l'Alt Camp
l la  Conca pel terna del pla de
residus, el cap de Medi Ambient
va manifestar que els veïns d'a•
questes comarques són uns 
"exaltats i uns mal Informals".

Tensió entre els alcaldes del Pla i 

el Pont a causa del pla de residus 
Valls.- L·alcalde del Pla de San• 

ra Maria, Magí Ferré, i eldel Rourell, 
Jordi Casas, van abandonar ahir la 
reunió celebrada a la seu del Con
sell Comarcal de l'Alt Camp a causa 
de la posició adoptada per l'alcalde 
del Poni d'Armentera, Cartes Mur
tró, el qual defensava l'actitud de la 
Generalhal i la necessitat d'accep· 
tar les ubicacions que van ser de· 
signades per la Junta do Residus. 
En el decurs de la roda de premsa 
posterior a la reunió, Josep Vilano• 
va, president del Consell Comarcal, 
va qualificar-la de "prolocol.làrla"; 
pel que fa a l'estat de crispació dels 
assistents, va assenyalar que es 
tractava de "diverses opinions l 
Informacions sobre el tema". 
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RETOOA 

La reunió, en la qual hi van estar 
representades dinou poblacions de 
la comarca. va ser convocada a pe� 
tició de l'alcalde de Valls, Pau Nuet, 
que va presentar una proposi a en la  
qual es demanava informació sobre 
l'estat del pla i, en aquest sentit. 
sobre la reunió que Josep Vilanova 
va mantenir a Barcelona, amb la 
resta de presidents dels consells 
comarcals de Catalunya, amb el 
president de la Generalitat, el con• 
seller Molins l el conseller Gomis. 

Els alcaldes del Pla i cl Rourell van abandonar la reunió per 
discrepàncies amb l'alcalde del Pont-d'Armentera 

En la ,oda de premsa , Josep 
Vilanova va dir que la proposta de 
l'alcalde de Valls s'havia ampliat 
amb la sol.licitud de demanar a la 
jun1a de residus informació sobre 
l'Impacte ambiental, Per altra ban
da, Josep Vilanova va parlar de fer 
un estudi basat en informacions 
objectives, "lora de coordinado
res l altres enlllals". En aquest 
sentit, va mani1estar que el Consell 

no disposa dels dos milions de 
pessetes que costa l'estudi: "ja que 
no sabem si la inclneradora s'u• 
blcarà al Pla de Sanla Maria". 

Josep Vilanova va manttestar 
que "l'actitud del Consell és 
mantenir-se a l'expectallva. SI va 
a l'Alt Camp, aquesta canviarà". 

Segons que Magf Fem!, alcalde 
del Pla de San1a Maria, ha manifes
tat al setmanari EL PATI en relació 
amb l'abandonament de la reunió, 
"entre persones es pol parlar, 
però amb qui no ho és, no. Jo 
com a alcalde del Pla, on estem 
com al principi de la polèmica 
sobre el pla de residus, sense 
saber si es posarà o no la lnclne
radora al nostre municipi, no puc 

SUCCESSOS 

Detingut un vallenc que s·havia construït 
una arma casolana 

EIMorell.-la guàrdia civil dolMoroUva dotenir, ala una deia tarda del passat 
diJIUñs, J.osé CS. de 39 anys i vel de Valls, per un presumpte defícte do tine,iça 
if,llelta d'armes El detingui ha..,;a elaborat una arma casolana per tal que s·assem
blés a una pistola autèntica. 

Roben una cadena d'or a una noia que feia la 
primera comunió i els convidats a la festa 

acceptar les respostes provoca
llves de l'alcalde del Pont, que ha 
fet una delensa fanàtica de la 
posició de la Generalilat l ha dll 
que si la Generalllat ens la lmpo• 
sava, nosaltres havíem d'accep
tar-ho". 

Ferré Indicava també: "al prln• 
cipl de la reunió ja no em va fer el 
pes que s'hagués de votar la pro
posta de Pau Nuet per demanar 
Informació, quan és una qüestió 
en què tols hl haurlem d'estar 
d'acord, 

A partir d'ara, quan em convo• 
quin a una reunió hl aniré, però 
segons com vagin les coses, faré 
exectament el mateix, m'aixecaré 
l marxaré".

Diversos robatoris de 
pisos i establiments 

de Valls 
Valls,- Al llarg d'aques1a setmana 

s'han produn diversos roba1oris en pisos l 
8s18bliments c:omercials de Valls" Així, 81 
dissabte 19de maig. a ktsdotzedeta nit.la 
policia local de Valls va rebre una uucada 
rf'"<'I'"' ,>AT,..e ,-l,..t Q,.,. T,._,�,.h!.-.r1,..-. r1l,. ,...,.,1,. 


