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La polèmica del Pla de Residus dia a dia 

DILLUNS, 26 DE MARÇ 
• L'olicina parlamentària del 

PSt;; (PSC-PSOE) dona a conèixer 
que presentarà a tots els ajunta
ments de les comarques tarragoni
nes i als consells comarcals una 
moció en què demana la retirada del 
pla de residus. 

Concretament, la moció dema
na la "retirada del pla director de 
residus industrials aprovat pel 
Consell Executiu de ta Generali
tat, que s'inicii un procés de dià
leg i negociació per part del Con
sell Executiu que, sense oblidar 
les necessàries infrastructures 
generals, laci compatible un nou 
pla de residus industria Is amb ets 
Interessos de tes institucions 
locals del nostre pals". El 9Iup 
socialista al Consell Comarcal de 
l'Alt Camp ja ha presentat aquesta 
selmana la moció. 

• La Conselleria de Goveinació
de la Generalitat de Catalunya envia 
al jutjat de Valls els inlormes sobIe 
els fets del diumenge 18de març, en 
linalitzar la tallada de la carretera N-
240 al seu pas per Montblanc i de 
l'autopista A-7. moment en què un 
grup de persones es manilestaren 
al davant de la casa del conseller 
Josep Gomis i es van produir greus 

incidents entre una dotació dlse 
mossos d'esquadra que vigilaven la 
casa i els manilestants. 

• Representants de la Platafor•
ma d·Alcaldes Dimissionaris i de la 
Coordinadora Anti-abocado1 es van 
reunir amb el governador civil de 
Tarragona, Ramón Sanchez Ra
món. La reunió havia estat sol.li
citada pels respresentants de la 
Conca. 

Segons Antoni Sanchez, ex
regidor de l'Espluga i ex-diputat 
provincial, .. vam demanar la reu
nió davant el canvi d'actitud que 
vam veure dels antidisturbis en la 
darrera tallada de trànsit, cosa 
que ens preocupa." Ramón Sàn• 
chez no els va concretar res. D'altra 
banda. el governador els assegurà 
que, pels coneixements que ell té, la 
visita del princep Felip el dia 22 
d"abril a Montblanc, es realitzaria. 
"Sobre aquest tema nosaltres 11 

vam dir -explicà Antoni Sanchez
"que som el primers interessats 
que el príncep vingui però que, 
lògicament, no ens podem res
ponsabilítzar del que pugui pas
sar. U vam dir al governador que
si Jordi Pujol acompanya el prln
cep es podria produir algun pro
blema." 

Constitució de la Coordinadora 

Anti-Pla de Residus de Valls 
Valls,- Avui divendres dia 30 

de març, a les deu del vespre i a 
la sala d'actes de l'Institut de Bat
xillerat Narcís Oller de Valls, tin
drà lloc l'acte de constitució ofi
cial de la Coordinadora Antl- Pla 
de Residus de Valls, a iniciativa 
d'un grup de ciutadans de Valls. 
A l'acte hi han estat convocades 
totes les entitats i agrupac ions
vallenques. aixi com tots els va

llencs. 
Segons la nota que han donat 

a conèixer els impulsors de la 
coordinadora ''creiem que cal 
fer una rellexió sobre els da
rrers esdevenimenls l les da
rreres mobilitzacions, espe• 
clalment pel que fa a Valls. 
Mentre a la resta dels obtes de 

la comarca de l'Alt Camp l la 
Conca, les diferents coordina
dores han anat canalltwnt de 
manera ordenada l'oposició al 
pla, mantenint lnlormats en tot 
moment els veïns, coordinant 
les accions de protesta, orga• 
nilwnt actes de tot tipus, etc, a 
la nostra població no hem evo
lucionat en el mateix sentit. l 
hem de ser conscients que el 
pes de Valls en la lliuta d'oposi
ció al pla pot ser definitiu. Pre
cisament, la momentània sus
pensió de la tnstat.tació de la 
incineradora al Pla de Santa 
Maria buscava, entre altres co
ses, una desmotivació a la 
nostra ciutat". 

DIMARTS, 27 DE MARÇ 
• Ets sacerdots de la diòcesi de

la comarca de la Conca de Barberà 
lan públic un comunicat de solida1i-
1at amb els veïns del pobles afectats 
pel pla de residus industrials de la 
Generalitat de Catalunya, especial• 
ment per "l'abocador que es pre
veu Instal.lar a Forès". 

En la nota, que es llegirà a les 
esglésies de ta demarcació pasto· 
rat, els sacerdols donen suport a la 
prol esta popular l lamentGn que 
"s'hagi presc,ndit dels ajunta
ments de la comarca de ta Conca 
de Barberà a l'hora de redactar el 
pla de residus"'. 

Els sacerdots insten la Genera
litat perquè busqui solucions "jus• 
tes" al con lhcte. alx! com que ela bo· 
ri un nou pla de ,esidus "quo per
meti el desenvolupament normat 
de ta vida dels ¡pobles de la Conca
do Barberà". 

• Diversos diaris barcelonins

publiquen un anunci do l"Associació 
Catalana en pro de la Justícia en 
què s'assenyala que desconvoquen 
la Trobada de Jutges de Pau de 
Catalunya que s'havia de celebrar a 
Poblet i a la qual hi havia d'assistir el 
president de la GMerahtat de Cata
lunya, Jordi Pujol, i el conseller de 

Justlcia, Agustí Bassols. L'anunci 
diu textualment el següent: "per cir• 
cumstà ncies sobrevingudes des
prés de la convocatòria de la 11 
Trobada per al dia 1r. d'abril, la 
Junta de l'Associació Catalana 
en pro de la Justfcia, convocant 
de la trobada, ha decidit suspen
dre ta convocatòria i preparar la 
realització de ta trobada en un 
altre Indret de Catalunya". 

La decisió es va adoptar des
prés que una delegació dels 01ganit · 
zadors de la trobada es reunissin 
amb membres de la Coordinadora 
Anti-Abocador i lncinerado1a Conca 
de Barberà-Ah Camp, els quals van 
manifestar que no podien garantir 
un no,mal desenvolupament de la 
uobada mêMfê RO Q§ l@liri el pla g@ 
residus industrials de Catalunya. 
Segons els representants de la co-
01dinadora, menue el pla es tiri en
davant, "cap membre del g9v�rn 
de la Generalitat, ni el seu presi• 
dent, seran ben rebuts a la comar

ca", 

DIMECRES, 28 DE MARÇ 
• El secretari general del Medi 

Ambient del govern de l'Estat, Do
mingo Feirei,o Picado, qualifica el 
govern de Jordi Pujol de "valent" 
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per haver tirat endavant el pla de 
,esidus de Catalunya, si bé indica 
que "els ha fallat consensuar amb 
tes poblacions afectades aquest 
pla". Per úhim, Domingo Ferreiro 
manifesta la intenció del govern de 
l'Estat de "col.laborar amb la Ge
neralitat en aquest pla". 

• La Coordinadora Anti-Pta de
Residus es reuneix a Montblanc i 
decideix continuar i intensificar les

mobilitzacions de prolesta, En el 
decurs de la reunió s'apunten diver
ses idees, entre les quals hi ha l'or• 
gan�zació d'un acte per menjar la 
mona de Pasqua a Forès. L'ex-al
calde de Rocafort de Queralt, Joan 
Fairé, manilesta que "les accions 
en contra del Pla s'incrementa
m!!" i comenta la intenció de realit
zar una acció de protesta sobre ia 
qual no va voler desvetllar ni la in
tenció ni el moment en què es porta• 
ria a terme, 

• Es dóna a conèixer la convo•
catòria d'una roda de premsa, que 
se celebrarà el p1òxim dilluns, dia 2 
d'abril, al Col.legi de Periodistes de 
Tarragona, sobre El pla de residus;
anàlisi de la situació acrual de la 
Conca. La roda de premsa la convo
ca la Platalorma d'Alcaldos i Regi• 
dors dimissionaris de la Conca. 




