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La constitució de la Coordinadora Anti-Pla 
de Residus de Valls va aplegar a poca gent 

Valls.• L'acte de constitució de 
la Coordinadora Anti-Pla de Resi• 
dus que va tenir lloe divendres pas
sat a l'IB Narcís Oller va estar mar
cada per la poca assistència de 
gent, característica que s'ha anat 
repetint en totes les actívitats d'opo
sició al pla de residus que es realit
zen a la nostra ciutat. 

L'assistència de poe més de 
100 persone s a  l'acte quan la convo• 
catòría s'havia extes a totes les en• 
titats i agrupacions vallenques i en 
general a tots els vallencs va ser 
subratllada per Llu is Dalmau, mem
bre del grup de ciutadans que ha 
impulsat la creació de la coordinado
ra, el qual va dir: "un dels motius 
de la creació d'aquesta coordina
dora va ser ta la pobrlsslma partl- g 
clpacló que es va poder observar � 
en ta darrera tallada de carreteres ll' 
que va tenir lloc a Valls". � 

Dalmau afegí que "durant tot g L---,----,----,---,-,-----,---:!��L� el procés d'oposició al pla de 1? __ ...__ ... 
residus, la gent de Valls s'ha L'acte de constitució ea va celebrar el passat dlvendre• a l'IB Narcís Oller de Vall8 
mostrat torça freda l més encara com s'han mogut allres po�les se�a•. Després de la  intervenció de Josep Ramon López explicà en 
des de la suspenc Ió de la més petits l que el pla de residus Lluts Dalmau, en nom del grup que primer lloc quina havia estat l'evolu-
lnstal.lacló de la lnclneradora al encara està en plena actualitat, ha promogut la creació de la Coordi· ció que havien seguit les diferents 
Pla de Santa Maria". Dalmau va hem d'actua'.l ho hem de fer sota n�doradeValls,parl.àJosepRamon coordinadores de l'Alt Camp i la 
indicar que "Valls encara no ha 1a forma d una coordinadora, Lopez, de la Coordinadora del Pla Conca de Barberà i quin era el seu 
reaccionat l, tenint en compte perquè tothom pugui dfr-hl la de Santa Maria. funcionament actual. 

Generalitat i Sarsuela eviten la 

visita del príncep a Montblanc 
acompanyat pel president Pujol no 
seria rebut per cap autoritat k>cal i no 
es larien càrrec de la segure1a1 que 
envolta la visita. 

La presència del president de la 
Generalitat o d·alguna persona del 
govern convergent ha estai l'argu
ment utili1zat pels alcaldes dimissio
naris per manifestar que no es po• 
dien 'ier responsables del que 
passés durant la visita•, tot afir
mant que "no tenim res en contra 
de la figura del prlncep Felip". 

quins no volien això t em fa la Im
pressió que Montblanc hauria 
rebut molt bé et prlncep; aquf han 
Intervingut actituds poc pensa
des que han portat a un final que 
no era desitjable per a ningú". Al 
conseller de Governació no li consta 
que la Generalitat hagi demanat la 
suspensió de la visita del príncep i 
ha comentat que •m"lmaglno que 
ha estat la casa reial qui ha pres la 
decisió". 

López explicà que "cada di
lluns les coordinadores de cada 
poble celebren una reunió i el 
dimecres següent, dos represen
tants de cada poble participen en 
una reunió de la coordinadora 
general, que és la que planteja 
accions a fer, etc." Segons conti• 
nuà dient López, la Coordinadora 
General preveu la celebració d'unes 
jornades tècniques el pròxim mes de 
juny. 

Josep Ramon López va dirfinal
ment que "nosaltres no ens fixem 
en els colors dels partits l volem 
les nostres Institucions, però els 
volem dir que no ho fan bé, que 
s'han equivocat". 

Després de les intervencions de 
la taula hi van haver tres Interven
cions per part del públic, una de les 
quals qüestionà que en la pròxima 
visita del príncep Felipe a Mont• 
blanc. les accions solament vagin 
encaminades a escridassar Jordi 
Pujol i es deixi de banda la critica a 
la monarquia espanyola. 

L'acte es va tancar amb la con• 
vocatòria de ta primera reunió de ta 
Coordinadora de Valls, que va tenir 
lloc dilluns passat a les 9 del vespre 
a l'IEV. 

Montblanc.• El príncep Felip de 
Borbó no visita1à et pròxim diumen
ge 22 d'abril ni Montblanc ni Poblet, 
segons el nou itinerari que han ela
borat membres del Departament de 
Presidència de la Generalitat i del 
Servei de Protocol de la Sarsuela. 
La visita del princep Felip a Catalun
ya preveia la seva recepció en les 
ciutats de les quals ostema tltol. 
Felip de Borbó, duc de Montblanc, 
havia de visitar la Vila Ducal el dia 22 
d"abril a tes cinc de la tarda. Aquesta 
serà la segona vegada que mem
bres del consistori de Montblanc 
trami1en la visita de Felip de Borbó a 
la Vila Ducal sense que finalment 
s"hagi pogut rea.litzar per diferents 
problemes. 

El motiu fonamental d'aquest 
canvi ha estat no involucrar un 
membre de la corona en el conflicte 
que el govern autonòmic manté a la 
Conca de Barberà pel polèmic tema 
del pla de residus Industrials. En 
aquest sentit, els alcaldes i ex-regi
dors dimissionaris de la Conca van 
manttestar que si venia el príncep 

En aquest sentit, Josep Gomis 
va declarar ahir al mati que "com a 
conseller l, evidentment, com a 
montblanqul, els missatges que 
s ·han llençat són missatges que 
no arribaré a comprendre mal. 
Que unes persones, que no sé 
quina representació tenen en 
aquests moments, puguin deter
minar qui pot anar l qui no pot 
anar l facin manttestaclons com 
dir que no responen del que pugui 
passar és una actitud que s'ha de 
recriminar". Josep Gomis va afegir 
que li semblava que "els montblan-

Malles Sanahuja. ex-alcalde de 
Montblanc i persona que ha realitzat 
els tràmits perquè Montblanc s'in
clogués en la visita del príncep a Ca• 
talunya ha dit a EL PATI que "enca
ra no tinc not.lflcacl6 oficial del 
que s·ha anat publicat als mitjans 
de comunicació". 

Tot i aixf, Maties Sanahuja 
manifestà que "faré tot el possible 
perquè pugui venir a Montblanc, 
alxl com també Intentaré fer tot el 
que sigui possible per aclarir el 
tema del pla de residus" va afegir. 
L'ex•alcalde de Montblanc va afegir 
que li sabia "molt greu que en la 

Josep Com.Is va l.ndlcar que do roontblaqulna no volie.n que ae 
suspengués la visita del princep Felip 

visita que realitza a les ciutats 
catalanes de les quals posseeix 
tll<?I s ·hagl de "saltar" Mont
blanc", La notdicació als mitjans de 
comunicació d"un iiinerari alternatiu 
on no hi tigura ni Montblanc ni Poblet 
no és. per a Maties Sanahuja, dalini-

tiu i assegurà que "encara em 
queda t'esperança que vingui Ja 
que hl ha un horari concertat l 
crec que a la gent de la vila i de la 
Conca també els agradaria la 
seva presència a Montblanc". 

Alcaldes de l'Alt Camp intenten obrir una via de diàleg sobre 
el Pla de Residus amb la Generalitat a través de Maldonado 
Valls.- Ahir dijous a la tarda va 

tenir lloc, a l'Aíuntament de Valls, la 
segona reunió d·atcaldes, convoca
da per l'alcalde de Valls, Pau Nuet, 
per tal de tractar les gestions que fins 
almoments'han realitzat al voltant de 
la polèmica suscitada pel Pia Di rec· 
tor per a la Gestió de Residus Indus
trials de Catalunya, elaborat per la 
Generalitat.En aquesta ocasió la 
convocatòria no ha estat un èxít i tan 
sols van assistir ala reunió, amés de 
Pau Nuet, els alcaldes de la Riba, el 
Rourell, Vila-rodona, Aiguamúrcia i 
el Pla de Santa Maria, tot i que això 
representa un alcalde més en t·ante
rior convocalòria. 

Pau Nuet va obñr la reunió indi
cant que, amb motiu d·aquesta reu
nió d·alcaldes de la comarca, havia 
enviat al director de la Junta de 
Residus de la Generalitat, Ferran 
Ralea. una carta convidant-lo a 
assistir•hi "per tal que ens pogués 
aclarir alguns dels molts lnterr<� 
gants que tenim" indicava Pau 
Nuet. En la mateixa cana s'indicava 
a Ferran Ralea "que en cas que no 
11 anés bé la data de la reunió, que 
ell mateix en fixés una altra". L'al
calde de Valls va finalitzar manttes
tant: el que ens ha sorprès és el fet 
que Ferran Ralea no s'hagi dignat 
ni tan sols a contestar-nos". El di-

rector de la Junta de Residus havia 
estat convidat "perqu• és una per
sona més desconeguda qua no 
pas et consellar Joaquim Molins o 
Jacint Mateu, director general da 
Medi Ambient, els quals podien 
haver tingut problemes en la seva 
visita". Un altre dels punts indicats 
durant la reunió va ser el de l'entre
vista que, ahir mateix, l'alcalde de 
Valls i el del Pla de Santa Maria van 
mantenir, al mati, amb el delegat del 
Govern de la Generalitat a T arrago
na, Josep Maldonado. Aquesta en• 
t revista, realitzada a petició dels dos 
alcaldes. havia de servir, segons van 
explicar Magf Ferré i Pau Nuet, "per 

Intentar Iniciar una via de diàleg 
per tal de solucionar la situació a 
qu• s'ha arribat en relació amb el 
Pla de Residus.Aquesta via de dlà• 
leg, però, havia de contemplar, 
com a premissa prèvia, la no ac
ceptació de la lnclneradora al Pla 
de Santa Maria l de l'abocador a 
Forès". Magí Ferré Indicava al 
respecte: "la resposta de Maldona• 
do ha estat que notificaria aquest 
oferiment al president de la 
Generalitat", i Pau Nuel afegia: 
"també pot passar que aquest 
diàleg sigui obert, però que no 
arribem a cap acord, per• què en 
cap moment negociarem la 

lnstat.lacló de les plantes de resi
dus a l'Alt camp l la Conca. Però 
s'ha d'lntentarperquè ara a la 
Conca de Barberà la situació està 
molt radicalitzada l potser els al
caldes de l'Alt Camp podrem In
tentar arribar a trobar una 
solució". 

En el moment de finalitzar la re
unió, Carles Gavaldà, alcalde de 
Vila-rodona, lamentava el fet que no 
haguessin assistit tots els alcaldes 
de la comarca i Magí Ferré va recor
dar que, malgrat els intents que ha 
realitzat, al Consell Comarcal "no 
s'ha volgut fer una reunió d'alcal
des per tracta.r el tema". 


