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DIVENDRES, 31 D'AGOST 

• El president de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Pujol, insisteix, 
en el decurs d'una tertúlia en una 
emissora de la cadena SER, que les 
ubicacions· concretes del pla de 
residus estan retirades. "El govern
català -manifestà Jordi Pujol- ha 
portat el debat al Parlament, on es 
podrà trobar un plantejament nou 
al pla, i afegeix que "estem dispo
sats a parlar-ne". 

En la mateixa tertúliaJordi Pujol 
es va mostrar favorable a un ajorna
ment del termini de presentacions 
d'esmenes fins al dia sis de setem
bre. 

DIUMENGE, 2 DE SETEMBRE 

• Jornada festiva i reivindicativa
de les coordinadores anti-pla de 
residus de l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà a l'ermita de Sant Josep de 
Montblanc. 

La concentració va finalitzar 
amb un acte informatiu sobre la si
tuació actual del pla de residus i tot 
demanat les dimissions del conse
ller de Governació, Josep Go,:nis, i 
del conseller de Política Territorial, 
Joaquim Molins. 

DILLUNS, 3 DE SETEMBRE 

• Reunió setmanal de la Plata
forma d'alcaldes i regidors dimissio
naris de la Conca de Barberà, en 
què es ratifica la voluntat de no for
mar cap junta gestora mentre no es 
retiri de manera definitiva l'aboca
dor de residus industrials de la 
Conca. 
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l'alcalde dimissionari de Sarral i la 
resta de membres vocals designats 
per constituir una junta a la població 
afirmen que no estan disposats a 
constituir-la, tot ba·sant-se en l'acord 
·que va adoptar la Plataforma el dia
10 de juliol.

residus de l'Alt Camp i la Conca es 
reuneixen a Sarral. Per primera 
vegada assisteix a la reunió setma
nal la Coordinadora de Vilaverd, 
d'especial importància per tractar
se d'una localitat on no ha dimitit el 
consistori. 

Els membres de la Plataforma
acorden sol.licitar una reunió amb el 
president de la Generalitat per tal
que aquests els confirmi la retirada
de la ubicació de l'abocador i, junia
rnent amb les coordinadores', per

• demanar que se solucioni la proble
màtica existent a la comarca.

• El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) demana
que s'expressi de forma més clara el
fet que el pla de residus està retirat
i que les ubicacions inicials es tro
ben a hores d'ara sense efectes.
L'executiva del partit dels socialis
tes assenyala que va estudiar el
projecte de llei que es debatrà pròxi
mament al Parlament i considera
que es comencen a posar les bases
per iniciar un diàleg sobre el projecte
de llei. 

DIMECRES, 5 DE SETEMBRE 

• Segons ordre de Governació
publicada-al Diari Oficial de la Gene

ralitat de Catalunya (DOGC), es 
modifica l'article 3.1 de l'ordre del 21 
d'agost de 1990 referent a la creació 
d'una comissió gestora a Sarral en 
el sentit que el termini màxim de 
constitució es perllonga un mes a 
comptar a partir del dimecres dia 5. 
En una primera ordre, es fixava la 
data del 7 de setembre com la 
màxima per formar la junta gestora. 

• Les Coordinadores anti-pla de

Per altra banda, es fa una vaio
ració molt positiva de la trobada del 
diumenge a l'ermita de Sant Josep 
de Montblanc. 

Pel que fa al terna que més ha 
preocupat en els darrers dies, la 
qüestió de la comissió gestora de 
Sarral, les coordinadores no ente
nen les circumstàncies que fan que 
el Departament de Governació 
allargui el termini de constitució de 
la comissió gestora de Sarral quan 
els membres nomenats han mani
festat que no formaran cap gestora 
fins que no es retiri la ubicació de 
l'abocador. 

En aquesta reunió es fa lectura 
de la carta que s'enviarà al president 
de la Generalitat per tal de demanar
li la retirada del pla de residus i les 
ubicacions, premissa a partir de la 
qual es podrà tornar a establir la 
normalitat a la comarca. Es comuni
ca també que el dia 12 de setembre 
es recolliran les signatures que s'en
viaran al síndic de greuges. 

DIJOUS, 6 DE SETEMBRE 

• Finalitza el termini da presen-·
tació d'esmenes al projecte de llei 
de residus industrials de Catalunya. 
La majoria de grups i agrupacions 
parlamentàries ·han presentat tex
tos alternatius, però han demostrat 
el desig d'arribar a un consens entre 
les forces polítiques pel que fa a 
l'elaboració del text final de la llei de 

Pancarta contra l'abocador i la incineradora a les muralles 

de Montblanc 

residus de Catalunya. En aquest 
sentit, Convergència i Unió també 
ha presentat quinze esmenes al 
projecte de llei en les quals no espe
cifica ni el nombrà d'instal.lacions ni 

les seves ubicacions. 
El debat sobre el pla de residus 

es preveu que es realitzi durant la 
segona o la quarta setmana del mes 
d'octubre. 
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