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6 CRONICA Valls, 29 de juny de 1990 

La polèmica del Pla de Resid.us Industrials · 

DIVENDRES, 22 DE JUNY 

• El presidenl del Consell Co
marcal de la Conca de Barberà res
pon amb una carta les paraules del 
dipuJal al Parlament de Catalunya 
pel Partil Popular, Josep Curto, que 
va pronunciar en el decurs de l'acle 
informallu del passat dia 16 de juny 
a Montblanc, on va dir que Antoni 
Uort s'entrenava per ser tal oom és. 
An1oni Llort ha resposl aquesles 
paraules dient que hl ha un tipus de 
"polítlquets (fent referència a Jo
sep Cuno) enderiats pels càrrecs l 
pels aplaudiments fàclls". La car• 
1a continua amb expressions com 
"persones com voslè fan de la 
tasca defs polltics una feina baixa 
l vilipendiada". El president del 
Consell Comarcal afirma en la carta
que "jo Ja dono per tancat el 
tema•, la qual cosa signttica que si 
Josep Curto pretenia entrar en una
polòmíca •·va moll equivocat".
Antoni Llort finafüza la carta dl&nl al
dipu1a1 que no acceptarà les seves
disculpes, si es donés el cas.

DISSABTE, 23 DE JUNY 

• S'encén una gran foguara
purificadora a Forès, on l'Ah Camp i 
la Conca de BaJberà cremen me
lalòrícament l'abocador i la incinera• 
dora i allunyen els mals espertt s dels 
promo1ors def pla de residus. Un 
dels actes centrals conslsleix en la 
lectura d'un manttest queseràcone• 
gut com El Manifesl de Forès. D'al• 
11a banda, els membres de la Coor· 
dinadora de Forès van composar 
una poesia que 1ambé es va llegir 
durant f'acte i en la quaf es mos11ava 
la voluntat d'estendre la nit màgica 
de Sani Joan a 101es les poblacions, 
La flama que va encendre la foguera 
de Forès es lla ana, a buscar al 
Canigó l va sorvir per encendre la 
resta de fogueres de diversos po• 
bles de la Conca i l'Alt Camp, on es 
va fer la revetlla de Sant Joan l on el 
centre de la loguera l'ocupaven 
elements simbòíics que leien rafe· 
rència directa als responsables del 
pla de residus 

• Dues empreses privades
especialitzades en la geslió de resi
dus industrials exposen a la Conse
lleria de Política Territorial i Obres 
Píbliques la possibilttal de substiluir
la incineradora previsla en el projec• 
te de llei per torns de termòlisi que 
tracten els residus per radiació a 
baixa pressió o, en alguns casos, al 
buh, la qual cosa faria, segons els 
empresaris, que la lnstal.lació fos 
menys contaminant El forn, des
prés de la  radiació, separa els pro• 
ductes per a la seva posterior utilit• 
zaeió. 

La Generalital pol estudiar 
aquesta possibilitat, tot i que fonts 
properes a la redacció del pla de 
residus han declarat: "en matèria 
de residus Industrials s'ha de ser 
conservador, poc tendent a les 
experimentacions, sense renun• 

clar a tes innovacions". 

DIU.UNS, 25 DE JUNY 
' 

• Coordinadora i Plataforma es 
reuneixen amb Antoni Uort per lai 
que els expUqui la seva acció de 
re<:ollir la credencial de regidor, per 
la qual cosa va !ornar a ser presídenl 
del Consell Comarcal de la Conca 
de BaJberà. Antoni Llort va exposar 
als assis1en1s que ell "no havia 
dimitit mai". Aquesta és la primera
ocasió que Antoni Llort dóna comp• 
res a la Coordinadora i a la Plat afor• 
ma i, en el decurs de la reunió es va 
ratilicar en la seva acthud. Coordi• 
nadora i Plataforma van demanar la 
seva dimissió, de la mateixa manara 
que ho faran amb tots els alcaldes 
que han dimhit ja que crnuen que 
"ara encara és laetlble l s'ho 
poden repensar". Segons la Coor• 
dinadora i la Pla1aforma l'aclitud 
dels alcaldes no dimlssiona.ris ha 
suposat e l  trencament de la unhat 
de la comarca. Coordinadora l Pla· 
lalorma faran una valoració públíea 
en profundi1at de l'entrevista. 

DIMECRES, 27 DE JUNY 

• Reunió de la Coordinadora
anli-pla de residus de r Alt Camp i la 
Conca de Balbarà a Rocafort de 
Queralt En el decurs de la reunió 
setmanal. es comenta i valora l'acte 
a Forès. Per allra banda. s'inlorma 
de l'estat actual de l'aceióconsistent 
en enviar cartes familiars des de 
cada població al slndíe de greuges. 

Membresde diversescoordina
dores i de la Pla1aforma es 1ornaran 
a reuní demà dissabte per fer un 
programa de mobílilzacions, 

• A rel d'una interpel.lació parla•
men1àrla, el conseller do Governa
ció, Josep Gomis. declara que 
'segons la leglslaeló vigent, efs 
alcaldes dlmlsslonarfs de la Con
ca de Barberà estan obligats a 
exercir les seves func1ons fins 
que es nomenin les comissions 
gestores". 

La tnterpel.laeió va sec presen• 
tada pel diputat d'Iniciativa per Ca
talunya, Víclor Gimeno, que va 
denuncia, la siluaeió de manca de 
govern que pateixen quinze ajunta· 
ments de la Conca. En aquest sentit, 
el diputat d'IC va ai1icar la falta 
d'agllilat de la Generalhat per solu
c;onar aquest assumpte. 

Josep Gomis va assegurar que 
la Generalhat ha seguh els passos 
que exigeix la legislació i ha dema
nat als partits politics que nomenin 
ets séus representants a les comis
sions-gestores, els quals hauran de 
governar els pobles afectats fins a la 
celebració de les pròximes elec• 
cions municipals. 

El conseller va considerar que 
la sitiÍaeió de manca de govern d'a· 
quesls ajuntaments ne és culpa de 
la Gene,alilat i va comentar que 
molts alcaldes van dimitir a causa de 
la pressió social. 

EFE 

ERC presenetarà el seu projecte 
alternatiu a la Conca de Barberà 

Pira.• Amb l'objectiu de pre• 
sentar el partil Esquerra Republi• 
cana de Catalunya l de donar a 
conèixer el projecte alternatiu al 
pfa de residus industrials que els" 
diputats d'aquesta formació han 
presenlat at Parlament de Cata• 
tunya, es realitzaran tres actes a 
les poblacions de Pira, l'Espluga 
de Francoll l Conesa el pròxim 
diumenge dia 1 de juliol. 

Els actes comptaran amb la 
participació de Jordi Portabella, 
biòleg i principal redactor del pro-

iecte de llei alternatiu, i d'Àngel 
Colom, secretari general d'ERC. 

Tres actes 

El Comhè Comarcal de la 
Conca de Balberà d'ERC ha pro• 
gramat aquests actes a les hores 
següents: a la una del migdia, a la 
sala del cinema de Pira; a los cine 
de la Iarda, a la sala de l'hospital 
de l'Espluga de Francolí, l a les 
vult del vespre, a Conesa. 

La nit de sant Joan es va llegir el Manifest de Forès mentre &'encenia la foguera 

Encesa d'una foguera a Forès de la 
que va participar tota la comarca 

Forès.• Una gran flama porta
da des del Canigó va ser el centre 
de les comarques de r Alt Cam p l la 
Conca afeclades pel pla de resi· 
dus industrials. La foguera es va 
encendre a dos quarts de deu del 
vespre l menue estava cremant la 
seva flama purtticadora es va llegir 
El manifesr de For&s aproti1an1 la 
ntt del solstici d'es1iu com una dala 
màgíea per donar a conèixer la 
seva uni1a1 davan1 el rebuig al pla 
de residus induslrials (veure pàgi· 
nos d'Opinió), En el manttes1 es 
mostra el desig que la nit màgica 
1ranstormi les ments dels que han 
pensat en aquestes comarques 

per imposar les deixalles que no 
es1an disposats a accepta,. 

Membres de la Coordinadora 
de Forès van fer lectura d'un poema, 
encapçalat pels versos de La nit de

SanrJoand"en Sisa, en el qual es va 
fer relerència a la unitat que suposa 
aquesta nit de solslici a les comar• 
ques catalanes i a la màgia que 
estén per Ioles les poblacions. 

Diversos pobles de fa Conca i 
de l'All Camp amb coordinadores 
organitzades van anar a Forès a 
recolllr laflamaqueencetaria una nit 
de disbauxa l gresca en cadascuna 
de les poblacions, en les qulas les 
fogueres es van disposar de mane-

ra que fessin referència simbòlíca 
a Joaquim Molins i a Jordi Pujol. En 
aquest sentn, algunes tenien for
ma de pujols i molins. La recollida 
de la flama la van fer, en alguns 
casos, persones representatives 
de les localltats com ara les pubi• 
ties i hereus o nens vestits a la 
manera tradicional catalana. Des 
de Rocafort de Queralt es va portar 
la flama a peu fent relleus en1re els 
veïns de la locali1at. De les deu a 
quarts d'onze de la ntt, la foguera 
de Forès va crema, els espertts 
que, estimulats per la luxúria, In• 
fectaven 11aire. 

3r. FESTIVAL DE TEATRE D'ART 

DE CATALUNYA 

sn 22.00 h. Mas Miquel TEATRE0ETEXT BUFFET LLIURE 

00.30 h. Pati de St. Roc TEATRE INSTANTANI EL TELÈFON 

6n 22.00 h. Mas Miquel LA TAL A CONCRETAR 

00.30 h. Pati de St. Roc TABOLA GUAIX FUM 

7n 22.00 h. Mas Miquel TRIANGLE TEATRE PEDRA DE TARTERA 

00.30 h. Pati de St. Roc AULA DE TEATRE DE OFFUSCATIO 

MATARÓ 

an 22.00 h. Mas Miquel GRUP DE TEATRE DE TEVYE,ELJUEU 

CAPELLADES 

gn 22.00 h. Mas Miquel X.MARTÍ l BROXTROT 

C.ATANASIU

10n 22.00 h. Mas Miquel EL LLAMP BRAM O LA KUMEDIA 

DELS ERRORS 

Organitza: Ajuntament de Volis. Àrea de Serveis Culturals i de Lleure. 
Associació de Personal de 'Lo Coixa· 


