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La visita de Joaquim Molins a la Conca per 
els alcaldes acaba amb aldarulls 

... 

convencer 
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La visita del conseller Joaquim Molins a Montblanc acabà amb la Intervenció de forces anlldistuzbis de la guàrdia civil 

Montblanc/Forès.• Els esde
veniments que s'han produ'sl aques
ta setmana relacionats amb el pro
jecte d'instal.laci6 d'un abocador de 
residus industrials al terme munici
pal de Forès poden constituir un au• 
tèntic punt i a part en aquesta pugna 
entre la Generalitat l la gent de la 
Conca. El primer capitol tingué lloc 
el diumenge a la Iarda, quan entre 5 
l 7.000 persones. segons les ver
sions de dtterents mitjans d'inlorma•
ció, es reuniren al terme municipal
de Forès. a l'indret on ol govern de la
Generalitat vol ubicar l'abocador, 
per ler-hi una plantada simbòlica de 
pins. L'acie tenia un to clarament 
festiu i s'hi podia veure gent de totes 
les edats, des dels més jovenals fins 
a avis. 

El segon acie, d'un caire total
ment diferent, tingué lloc l'endemà, 
amb la vinguda a Montblanc del 
conseller Molins i anres alts càrrecs 
de la Generalitat per explicar als 
alcaldes de la Conca aquest polè• 
mic Pla de Residus Industrials. 
Davant la seu del Consell Comarcal, 
indret on tingué lloc la reunió, unes 
400 persones acompanyades per 
un thlleig constant de les campanes 
de les esglésies de la comarca in
creparen durament el conseller i els 
seus acompanyants quan aquest 
arribà. De mica en mica i a mesura 
que avançava la tarda, el nombre de 
manttestants anà augmentant lins 
arribar a depassar el miler cap al 
capvespre. Un cop acabada la reu• 
nió, sense cap resuhat concret, els 
responsables de la seguretat del 
conseller varen optar, davant la 
presència d'aquesl important grup 

de gent i els incidents que es van 
produir a l'arribada d'aquest, espe
rar una estona abans d'abandonar 
la seu del Consell Comarcal. L'es• 
pera es perllongà i els ànims de la 
gent del carre/ s'anaren calentanl. 
La primera mostra d'aquest let lou el 
tall de la circulació a la carretera N-
240. La cóspació popular començà
a convertir-se en violència quan un
grup va començar a llençar ous i
tomàquets contra la façana del 
Consell davant la impotència dels
representan1s de la coordinadora i la
passivitat de les forces de seguretat
am presents. Malgrat els esforços
dels alcaldes i dels membres de la
coordinadora, que en diverses oca
sions reclamaren als manttestants
civisme i que deixessin marxar el
conseller, la gent seguia allí present.
La indignació popular es convertí en
ràbia quan hom escoltà dels mitjans
d'informació que el conseller particl•
pava en dir8C1e, a través del fil tele
fònic, en el debat que sobre el tema

del Pla de Residus Industrials que 
havia organitzat el Canal 33 i al qual 
havia d'assistir-hi el conseller. La 
gent llavors arrencà els cables tele• 
Iònics de l'edttici i començaren a 
llençar bosses de brossa i altres 
objectes a les portes d'accés del 
Consell. A mida que avançava la 
matinada i el conseller no abando
nava el local el nombre de gent al 
carrer començà a disminuir i, per 
contra, l'ambient violent augmentà, l 
més qoan ela mitjans d'informació 
locals començaren a dijondre que 
forces especials de la policia venien 
des de Saragossa a la vila per treure 
el Conseller. El cotxe d'aquest, amb 
xofer i guarda de seguretat a dins, 
fou bolcat lateralment. Finalment 
arribaren les forces antidisturbis de 
la guàrdia civil i el conseller i la resta 
d'alts càrrecs de la Generalitat van 
abandonar preciphadament la seu 
del Consell Comarcal, al voltant de 
les tres de la matinada, mentre di
versos grups s·enlrontaven a les 

loroes de seguretat, amb un balanç 
de 2 ferits. 

Dimissions 

El darrer acie relacional amb 
aquest assumpte que, fins al mo
ment, ha tingut lloc és la dimissió en 
ple de l'Ajuntament de Montblanc, el 
dimarts dia 6. En princíp, la dimissió 
havia de fer-se elee1iva el dia anle• 
rior, però l'alcalde de Montblanc, 
com els de la resta de la comarca, 
optaren per quedar-se al'lib èl Con
seller fins que aquest abandonés la 
vila. El dimarts, doncs, amb una sala 
d'acies plena de gom a gom i amb 
unes 400 persones congregades a 
la plaça Maí<>r, de l'alcalde fins a 
l'últim regidor, passant pel secretari, 
lot el consistori montblanqul, van 
dimhir formalment dels seus càrrecs 
tal i com havien anunciat pública
ment des de feia dies. 

El mateix dia van dimitir també 
l'alcalde i regidors de l'Espluga de 
Francoll. 

Els alcaldes de la Conca rebutgen la violència 
Montblanc.- Els alcaldes de 

la comarca de la Conca de Barbe
rà es van reunir el passat dime• 
eres, dia 7, a Montblanc per tal de 
ler públic un manttest en contra de 
la violència, tanl per part de la 
població com de les forces de 
seguretat. 

El portaveu dels alcaldes, 
Joan Farré,alcaldedeRocalortde 
Queralt, manttestava ahir dijous 
que "la gent de la Conca som 

gent pacífica, tal com s'ha de
mostrat en les diferents manifes
tacions que s'han fet en contra 
del Pla de Residus de la Generall• 
tat, especialment en la del diu
menge, dia 4, que va reunir més 
de 7.000 persones a Forès l on no 
es v a  produir cap t ipus 
d'Incident." Els alcaldes de la co
marca indicaven que estaven a fa
vor d'evitar "la presència de p<1tlts 
grups Incontrolats Ja que la seva 

actuació rep<1rcutelx en contra 
de la lliure, paclllca l legal mani
festació pública del seu desa
cord contra la Generalhat." 

Els alcaldes, a través de Joan 
Farré, manijestaven: "nosaltres 
sempre hem estat a favor d'un 
diàleg obert amb el govern de la 
Generalltst l denunciem la tergl• 
versació que s'està efectuant 
sobre la conducta dels nostres 
ciutadans.· 

La s1tu.aci6 a Santa 

Coloma 
Sta. Coloma de Oueralt .. -

Santa Coloma es troba dividida, en la 
seva 0s1rUG11Jra municipal, ja que l'a� 
celde, Josep M. Riba, hamanifastal la 
seva Intenció de no dimitir, posició 
que seguitan elS regidors oonver
genlS, mentre que els regidors ool

PSC han t)fesentat ja, de manera 
lormal, la seva dimissió. 

Segons Jaume Custodí, regidor 
sodalcsia, èr'adímlssk>nari, .,. dh'nl•• 
oio dola alcaid" l regidora de lo 
Conca a'h,url• d'haver lel en baN 
al primer acord, d,,_ dia 16 de gener, 
que van adoptar ela alcakte• per 
pròpl• voluntat. en el qual t'apro• 
vava la aeva dlmlaaló en caa que 
a'oprovê• ol Pla de Residus." 

Segons !'ex-regidor socialista. 
.. dffprê1 de l'aprovació del Pla de 
Residu,, el df.l 23, vam demanar 
per escrit, a l'alcalde, la convocatò-
rla del ple per fer efecllveo loa 
dlmiaalont, però això N'na va 
neg.ar .•· Davant aquesta negativa, ols 
qualle regidors socialisies. van deci
dir demanar la utilització de les de
pendències munic,pals, ·• lea qual• 
tenim dret corn a grup munlclpal 
per ll<li,"' per tal oo celebrar una reu
nió popular per exposar la ,  seva posi
ció i p,esootar la seva dimissió. 

El ma1eix dissabte, <ia 3, <ia en 
què s'havia de oelebrar la reunió, 
"l'alcalde en• va enviar doa comu
nlcat11 carregat, d'lnaulta, negant• 
noa lo poulbllltol de fer lo reunió l 
Indicant, que en caa que voJvuê9• 
alm entr·ar aenM autorltudó, h•· 
vio lramèo ovlo al Gov.rn Civil." 

FÍ<lafment 1a roonió es va cele
brar a l'entrada do la Casa oo la Vila i 
els quatre regidors van presentar la 
seva dimissió a l'Ajuntament . 


