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Ocupen el Consell Comarcal per protestar 

per la instal.lació de l'abocador a Forès 
FOTO: J. OUERAl..l 

A l'esquerra. l'ex-alcalde de Rocafort, Joan Farré. parlant deo del balcó del Consell Comarcal de la Conca. A la dreta, ex-alcaldes de la Conca aortln del Con.ell 
Comarcal, on es trobaven tancats 

Montblanc.· Membres de la 
Coordinadora anti•abccador de 
Forès van procedir. la tarda del 
passat divendres dia 30 de març, a 
l'ocupació pacífica de la seu a 
Montblanc del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà. Una vintena 
de persones es van presentar a fes 
5.30 de la tarda als locals del Con• 
sell i després de comunicar als fun• 
cinaris les seves intencions van 
procedir a ocupar-lo d'una manera 
1otatment paclOca. Ets ocupants van 
procedir tot seguit a col.locar senye• 
res amb crespons l pancartes als 
balcons com a signe de l'ocupac:ió, 
mentre els tunck>na.ds, després de 
desar la documentació oficial i tan
car les dependències annexes. 

• Ex-Alcaldes I ex•reg1dors de la
Conca de Barberà es tanquen a la 
seu del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberàoom a mesura de 
protesta per la instal.lació d'un abo· 
cador de residus industrials al muni
cipi de Forès. El mateix dia la ooor
dinadora dóna a conèixer un comu
nlcat en què demanen que els regi
dors i alcaldes de la Conca de Bar• 
borà que encara no han dimitit aban• 
donin els seus càrrecs. 

• Unes 100 persones assistei·
xen a l'acte de presentació oficial de 
la Coordinadora Anli-Pla de Resi
dus Industria.Is de Valls que se cele• 
brà a la sala d'actes de l'Institut de 
Batxilerat Narcís Oller. 

• Els mitjans de oomunlcació
donen a conèixer la destitució del 
cap d'inlormatius de TV3, Josep M. 
Ràfels, que diverses fonts atribuei
xen a l"emissló d'un reportatge 
dedicat a la situació dels abocadors 
industrials a Alemanya i a les oon• 
seqüències que aquests tenen so
bre els veïns de les zones pròximes 
a la seva ubicació. El reportatge es 
va emetre dintre de r espai 30 Mi• 
nuts. 

DIUMENGE, 1 D'ABRIL 
• Després de 48 hores, els ex•

alcaldes l ex-regidors de la Conca 
de Barbérà abandonen el tanca• 
ment que havien protagonitzat a la 
seu dei Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà des del diven
dres a la tarda. Unes 700 persones 
els ovacionen llargament a la seva 

abandonaven el Consell. 
El Consell Comarcal va estar 

ocupat tot el cap de setmana i, mal• 
grat que alguns membres de la 
Coordinadora i de la Plataforma 
d'Alcaldes i Regidors dimissionaris 
van manüestar que podrien allargar• 
lo fins al dia de la visita del príncep 
Felip. el diumenge a les sis de la 
tarda, procedien a desallotjar el lo
cal. La tancada, com hem dit, va ser 
totalment pacífica i els membres de 
la Coordinadora i de la Plataforma 
d'alcaldes i regidors dimissionaris 
van anar rellevant-se cada 12 ho• 
res.. Les llargues horos d'estada al 
Consell van dedicar-se a planitlcar 
noves actuac,ons 1 a respondre les 
preguntes dels nombrosos mitjans 

sortida. 
• En el decurs d'un acte lnlor•

matiu al Pla de Santa Maòa. el qual 
h i  assisteixen un miler de persones, 
es va donar suport moral a Josep M. 
Ràfols, recentment destituït com a 
cap deis serveis informatius de TV3. 

DILLUNS, 2 D'ABRIL 
• Els ex-alcaldes de Rocafort de

Queralt i Forès, Joan Farré i Josep
M. Llorach, l els ex-regidors de l'Es•
pluga de Franoolí i Montblanc, Toni 
Sanchez i Ramon Requesens, cele
bren una roda de premsa als locals 
del Col.legi de Periodistes de Cata
lunya a Barcelona. En el decurs de 
la roda de premsa expliquen breu
ment el procés seguit pels ex-alcal
des i ex-regidors a la Conca de 
Barberà contra la instal.lació de l'a
bocador a Forès. Alxi mateix, els 
representants de la coordinadora 
varen manifestar que "no ens po
dem fer responsables dels tets 
que puguin passar com a conseq
üència da la visita del príncep 
Felip a Montblanc el pròxim dia 22 
d 'abril", i continuaren afirmant que 
"si ve Jordi Pujol amb el prlncep, 
té l'escridassada assegurada, 
però que quedi clar que no hl ha 
cap hostilítat envers el prlncap, 
tol i que es podria aprofitar per fer 
una gran manttestacló". 

• Es reuneix per primera vegada
la Coordinadora Anti-Pla de Resi
dus de Valls a la seu de l'lnst�ut 
d'Estudis Vallencs (IEV). En el de• 
curs de la reunió es van tractar 
temes de luncionamenl intern de la 

d'inlormació que trucaven per oo
nèixer de prop la situació. El diven
dres a la nit un membre de ia Coor• 
din adora va trucar des del Consell al 
programa de Catalunya Ràdio La n�

dels ignoranrs per demanar la soli
daritat de la gent de la Conca amb 
els tancats. 

El dissabte a attes hores de la 
matinada, altres membres de la 
Coordinadora vant trucar els alcal
des, regidors i secretaris perquè 
s'afegissin a la tancada Mentres
tant, s'elaborava una llista amb tols 
els alcaldes i regidors de la Conca 
que no han dimitit i es penJava a la 
porta del Consell perquè fos de 
domini public. El diumenge al matí 
l'anècdota més curiosa. dttosa ja 

coordinadora i es van decidir els 
actes que es portarien a terme el 
pròxim cap de setmana. A la reunió 
es van escollir els dos representants 
de la Coordinadora de Valls que 
havien d'assistir a la reunió de totes 
les ooordinadores de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà que s'havia de 
celebrar dimecres al Pont d'Armen
tera. 

Un dels primers actes organit
zats per la Coordinadora de Valls 
serà la projecció d'un vídeo informa
liu sobre el funcionament d'una inci• 
neradora i un abocador instal.lats 
als Estats Units. Les projeccions es 
faran a l'IEV. el divendres i dissabte 
de 6 a 9 del vespre; el diumenge 
d'1 t a 2 del migdia, l el dimecres 1 t 
d'abril de 10 a t del migdia. 

DIMARTS, 3 D'ABRIL 
• La, Coordinadora anti-aboca

dor i incineradora de Monblanc 
dóna a conèixer el contingut d'una 
carta enviada al president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pu• 
jol, i al secretari general de la  Casa 
de S.M. El Rey, José Joaqui Puig, 
en què exposen l'actual situació per 
què passa la Conca de Barberà a 
causa del polèmic pla de residus 
industrials de Catalunya i en la qual 
s'afirma que "sempre hem estat 
oberts al diàleg, però expressem 
la nostra preocupació per l 'oblit l 
el menyspreu que darrerament 
hem rebut". A ixi mateix tan rel erèn• 
cia al tet que asenyala "la pressió 
popular ha anat creixent des del 
primer dia i si vostès no obren 

pels mitjans de comunicació, fou la 
presència del germà del oonseller 
de Governació davant la seu det 
Consell apuntant queloom en una 
llibreta, fet aquest que fou observat 
per un grup de gent de Pira que li 
recriminà l'acció. 

El mateix diumenge a la tarda, 
més de mil persones es van aplegar 
davant del Consell per assistir a la 
cloenda de ia tancada i a la lectura 
d'un comunicat oficial de la Coordi
nadora i de la Plataforma L"acte, 
retransmès en directe per Ràdio 
Montblanc, el va obrir Carme Cata
là, de la Coordinadora, amb la lectu• 
ra d'un manifest sobre la tancada. 
Tot seguit va intervenir Valentí 
Masalles. ex-alcalde de Blancalon i 

noves vies a fi de solucionar el 
problema, la situació esdevindrà 
cada vegada més tensa". 

A oontinuació i'escr� assenyala 
que davant l'actual situació "es veu 
amb preocupació la possible visi
ta del prlncep d'Espanya a Mont• 
blanc en dates properes" ja que, 
segons la Coordinadora. "l'anòma
la situació dels ajuntaments dl• 
misslonarls, l concretament del 
consistori de Montblanc, ens 
col.loca en una problemàtica si
tuació protocol.làrla, que consi
derem gairebé insalvable. 

La necessària presència d'un 
membre del govern de la Genera
lltat per acompanyar el prlncep 
en la seva visita provocarà situa
clons de tensió per part de la 
població. Aquesta tensió es veu
rà agreujada si anés acompanya
da de la presència de forces de 
l'ordre públic, cosa que només 
menaria a constatar una situació 
d'Incompetència governativa per 
part de la Generalitat. 

No som qui per aconsellar el 
president de la Generalitat, car Ja 
el suposem aconsellat -encara 
que potser de manera poc encer
tada- per persones de la seva 
confiança. Només volem mostrar 
el temor a donar una mala imatge 
del nostre poble i del nostre go
vern". La carta finaii1za assegurant 
que "l'única solució viable és la 
retirada del pla de residus". 

• Es fa públic que el Consell
Executiu de la Generalitat no aprovà 
di lluns la remissió del projecte de llei 

membre de la Plataforma d'alcaldes 
i regidors dimissionaris, el qual criti• 
cà la decisió de TV3 de destituir el 
responsable del programa 30 mi
nuts a causa de l'emissió d'un espai 
sobre la incidència dels abocadors 
industrials alemanys. Per últim, 
Antoni Sànchez va anunciar que 
representants de la Coordinadora i 
de la Plataforma oleñrien el dilluns 
una roda de premsa a Barcelona. 

Quan passaven pocs minuts de 
les sis, després d'haver netejat 
convenientment la seu del Consell. 
l'últim grup de tancats abandonava 
la seu del Consell Comarcal enmig 
dels fons aplaudiments dols congre• 
gats. 

al Parlament i s'ajorna fins després 
de Setmana Santa. Segons Jordi 
Pujol, la causa ha esta! la precisió 
d'alguns detalls. Per la seva part, el 
conseller Molins va declarar que el 
Consell Executiu pot aprovar el Pla 
de Residus "amb o sense ubica
cions definides". 

DIMECRES, 4 DE MARÇ 
• Antoni Llort, president d1mts·

sionari del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà, la unes declara
cions i assenyala que creu que 
l'executiu retirarà les ubicacions 
dels abocadors, lncineradora i plan
tes lísico-químiques previstes en el 
projecte de llei del pla de residus. 
o-altra banda. Antoní Uort conside· 
ra l'ocupació del Consell Comarcal 
un let raonable i que no coarta la 
llibertat d'attres persones, com és el 
cas de les tallades de carreteres. 

• La Generalitat i al Servei de
Protocol de la Sarsuela tan p(Jblic el 
nou reoorregut del príncep a Cata· 
lunya, en què queden exclosos el 
monestir de Poblet i Montblanc. 
Jordi Pujol manttes1aque no vol que 
la Corona es vegi involucrada en el 
conflicte que s'ha generat a l'entorn 
del pla de residus industrials. 

• Les diverses ooordinadores
de l'Alt Camp i la Conca de Balbarà 
es reuneixen al Pont d'Armentera; 
per primera vegada la Coordiandora 
de Valls participa en la reunió. En el 
decurs de la reunió s'analitzen les 
últimes mobilitzacions i es proposen 
les pròximes accions per a aquest 
cap de selmana. 


