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Els alcaldes de la Conca aproven 

dimitir supeditats als seus plens 
FOTO: PERE TOQA 

Montblanc.• la totalitat dels 22 
alcaldes dels municipis de la comar
ca de la Conca de Bartlerà van 
decidir presentar la dimissió dels 
seus càrrecs en una reunió que es 
va iniciar a les vuit del vespre. del 
passat dimecres, dia 24, a la seu del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Bartlerà. 

Els consistoris de Montblanc i 
Rocalon de Ooeralt han estat els 
primers en presentar la seva dimis• 
sió. Montblanc va celebrar ple extra
ordinari, ahir al vespre on van dimiti r 
l'alcalde i els regidors. A més 
d'aquestes dimissions, la resta dels 
membres que formen les llistes dels 
panits, a la capital de la Conca, han 
decidit renunciar a ocupar càrrecs 
municipals. 

En el cas de Rocafon es va 
convocar una reunió de poble, que 
l eia les l uncions de ple municipal, on
es va prendre la decisió, per pan de
r alcalde i els regidors de presentar
la seva dimissió immediata que es
tarà electiva després de presentar•
la a la Junta Electoral de Zona.

Al mateix temps que s'iniciava 
aquesta reunió, al voltant de 25-0 
persones, la gran majoria de pobles 
de la comruca, es manffestaven da
vant de la seu de l'ens comarcal. Els 
manffestants van crear moments de 
tensió al començar a llençar ous i, 

posteriorment, trencar un vidre de 
l'entrada del Consell, mentre dema
naven que els alcaldes acomplissin 
la promesa de dimitir en cas que los 
aprovat l'abocador i l'incineradora. 

Al voltant de dos quarts de deu 
de la nit un grup de representants 
dels manifestants es van reunir amb 
els alcaldes, demanat-los que pre
sentessin la seva dimissió. Per la 
seva part els responsables munici
pals els van demanar un termini de 
deu minuts per tal de prendre una 
decisió. 

Prop de les deu de la nit els 

Prop de 250 persones van manifestar-se dava.nt la seu del 
Consell Comarcal demana.nt la dlml55l6 deia alcaldes 

alcaldes anunciaven la seva decisió 
de dimitir, signant un manffest en el 
que s'indicava que els municipis 
convocarien plens extraordinaris 
per ter la proposta de fer electives a
questes dimissions. 

Aquesta postura final dels alcal
des de la Conca es va veure pressio• 
nada per la presència dels manffes
tants i les decisions de dimissió, que 
han de ser ratfficades a cada ajunta
ment, són qüestionades a diferents 

sectors populars. 

En aquesta re unió es va explicar 
les caracterlstiques de l'abocador de 
Forès i els possibles electes conta
minats que tindria. 

D'altra banda es va decidir la 
creació d'una coordinadora local 
contra l'abocador, a l'hora que es 
proposava que les d�erents coordi• 
nadores locals de la comarca s'agru
pessin en una de ,comarcal, que lin· 
gués la seva seu en el Consell Co· 
marcal de la Conca, mentre que les 
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Igual com en d'alln:s pobles, a Montblanc ta.mbé es van tallar 
les carretres el diumenge, dia 23 

locals s'ubiquessin en els seus res
pectius ajunlamenls. 

Tot i que encara no està clar si 
els alcaldes de la Conca de Barberà 
dimiIiran finalmenl, en cas de pro
duir-se aquesl lel els municipis alec
IaIs veurien afectada sensiblement 
la seva vida municipal. Cal contem• 
plar dos tipus de possibili1aIs en a• 
questa ocasió. La primera seria el fel 
que només tingués lloc la dimissió de 
l'alcalde. En aquest cas, aquesI a-

cord, que hauria de ser rafüical en un 
ple municipal, s'hauria de comunicar 
a la junta electoral cenlral o. en cas 
de no haver lranscorregul 100 dies 
de les darreres eleccions. a la junta 
electoral de zona. En aquest supòsit 
aquesla ]unia eleeloral seria l'enca
rregada de designar qui ocuparia els 
càrrecs dimitits per altres candidals 
de les llistes eleclorals de les darre
res eleccions municipals. 

Posteriorment a la reunió dels 
responsables municipals, a dos 
quarts d'onze de la nii es va celebrar 
una assemblea general de veïns de 
Montblanc, convocada per l'ajunta
ment de la localitat, a la que hi van 
assistir prop de 1500 persones i que 
estava presidida per l'alcalde de 
Montblanc. Maties Sanahuja; l'al
calde del Pla de Santa Maria, Mag l 
Ferré; el regidor montblanqul i ex• 
senador Cruies Andreu Abelló, i un 
representant de la coordinadora 
Anti-lncineradora i Abocador. 

Una granada a la via a Vilaverd 

la segona possibilitat, que en el 

cas de la Conca de Barberà ía s'ha 
planlejat, és la dimissió dels alcaldes 
i de la tolalital dels regidors munici
pals. El passa! diumenge a la tarda 

un grup de persones van protago• 
nitzar un seguit d'accions violen• 
tes a la via lerrea que creua la 
localítal de Vilaverd. 

Diversos indivius van llençar a 
la via una granada de mà i van 
cremar diversos neumàtics, obli• 
ganl a derturar-se un tren de mer• 
caderies, al qual li van cremar dos 
vagons. la granada de mà i els 
neumàtics van ser relirals posle• 
riorment per agenls de la guàrdia 

civil. 
Els indicis més probables fan 

pensar que els protagonistes d'a• 
questes accions eren persones fo
rà nies a la localilat i fons de la 
compayia RENFE relacionen els 
tets de Vilaverd amb el pressump• 
te sabolatge a un lren de rodalies 
que es va eslabellar amb un de 
mercaderis a l'estació de Mollet 
després de circular sense conduc• 
tor duran! més de 1 O quilòmetres 
des de l'esIació de Granollers. 

Aleshores aquesl acord consis
lorial hauria de ser comunicat al de• 
partamenl de governació de la Ge
neralila1 de Calalunya, el qual no
menaria a una Junta Geslora, que 
seria l'encarregada de governar la 
localitat o vila l ins a la celebració d'u· 
nas eleccions municipals que s'hau• 
rien de convocar amb caracter 
d'urgència. 


