
Valls, 8 de juny de 1990 EL PATI 

La manifestació del Pont 
congregà unes 1500 persones 
El Pont d'Armentera.- Unes 

1 .500 persones varen participar 
diumenge passat en la manttestació 
que les coordinadores anti-pla de 
residus havien convocat al Pont 
d'Armentera per tal de protestar per 
les declaracions que Carles Murtró, 
l'alcalde de la vila, havia fet en el 
decurs d'una reunió al Consell 
Comarcal de l'Alt Camp. En aquest 
sentit, Murtró es manttestà a favor 
del pla de residus i de la Generalitat. 

La manifestació va recórrer uns 
quants carrers del Pont i s'hi podien 
veure pancartes on es llegien frases 
com "Pujol, la història et jutjarà" o bé 
"L'Alt Camp per viure, no per morir" 
i es van sentir els crits "Murtró dimis
sió", "Murtró, cabró, de cap a l'abo
cador", etc. També es cridà contra 
Llobet, actual secretari de l'Ajunta
ment del Pont. 
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En algunes parets de les cases 
del poble hi havia pintades que 
deien "Murtró fanàtic" i "Batlle boti
fler, traïdor". La manttestació, que a 
més de crits anà acompanyada per 
sons de xiulets, timbals i trompetes, 
va recórrer diversos carrers del 
poble per anar després cap als afo
res, a la part més enlairada del 
poble, on té.la casa Carles Murtró. 

La manifestació va recórrer diversos carrers del Pont d'Armentera 

Davant la casa de l'alcalde, un 
membre de la coordinadora del Pont 
d'Armentera va llegir un manifest en 
el qual es qualtticava de "patinada" 
i "imperdonables" les declara
cions de Murtró al Consell Comar
cal. El manifest també deia que 
Murtró era "un més dels ases vola
dors que aterren de Barcelona". 
La parada de la manifestació davant 

la casa de l'alcalde va durar una 
mitja hora durant la qual es llançaren 
algunes pedres contra les finestres 
de la casa i es van fer esclatar al
guns petards. Durant tota la mani
festació, un cotxe de la comandàn
cia de la Guàrdia Civil de Tarragona 
vigilava des d'una muntanya prope
ra. 

Posteriorment els manttestants 
es van concentrar a la plaça de l'Esl
gésia, on es llegí per segon cop el 
manttest de la coordinadora del 
Pont i a continuació parlà Josep 

Ramon López, el qual va 
assenyalar: "que ningú marxi avui 
decebut del Pont. Hem acomplert 
l'objectiu que voltem: manifestar 
la nostra oposició a tots els poll
tics que, com l'alcalde del Pont, 
no representen bé el seu poble". 
López recordà que "la lluita de l'Alt 
Camp l la Conca en contra de 
l'abocador l la lncineradora i en 
contra del pla de residus ja porta 
més de quatre mesos" i va dir que 
"el Pont ha estat un èxit més, una 
prova que les coses continuen 

funcionant". López reafirmà la vali
desa de la lluita de les coordinado
res i recordà que poblacions com 
Besalú i Tona, que tenen abocadors 
de residus urbans, els havien ani
mat a no abandonar l'oposició al pla 
de residus. 

A continuació, Joan Fuguet, del 
Centre d'Estudis de la Conca de 
Barberà, anuncià la publicació, a 
mitjans del mes de juliol, del llibre 
que editen el CECB i l'IEV sobre els 
quatre mesos d'història sobre la 
polèmica del pla de residus. Varen 

intervenir a continuació represen
tants de la coordinadora del Pont 
d'Armentera i també el regidor so
cialista de l'Ajuntament del Pont, 
Alexandre Gonzàlez, el qual va dir 
que "no tots pensem com Murtró" 
i a continuació llegí una carta que 
publicaren dilluns els mitjans de 
comunicació en la qual criticava l'al
calde Murtró per la seva actitud 
contrària al poble. 
L'acte finalitzà amb una cant gene
ral de la cançó "Torna, torna Serra
llonga". 


