
4 La Notícia 

DIJOUS, 1 DE FEBRER

• El departament de Polltica
Territorial i Obres Públiques envia
una carta a totes les famílies de la
Conca de Barberà en la qual Joa
quim Molins afirma que "són total•
ment falses tes noticies que cir
culen en el senth que aquest
abocador (el de Forès) pot perju
dicar la salut dels ciutadans o la
naturalesa de la Conca de Barbe•
rà".

• La Cambra Agrària Provincial
de Tarragona dóna a coneixer una
nota en què s'informa que. per una•
nimitat, s'acordà, el dilluns dia 29 de
gener, expressar l'oposició a la 
construcció d'una incineradora al 
Pla de Santa Maria i d'un abocador
de residus industrials a Forès.

• La Coordinadora Contra l'Abo·
cador i la lncineradora de la Conca
de Barberà va celebrar una reunió al
Centre Parroquial de Montblanc. A
la mateixa reunió, dotze municfpis
acorden fer efectiva la seva dimis
sió. Els municipis assistents a la
reunió són els de Conesa, Rocafort
de Ouerah, Montblanc, Forès, Vall
fogona de Riucorb, Vimbodí, l'Es
pluga de Francolí, les Piles, Barberà
de la Conca, Sarral, Pira i Blanca
fort.

DIVENDRES, 2 DE FEBRER

• El conseller de Polilica T errrto•
rial l Obres Públiques de la Genera
litat do Catalunya. Joaquim Molins.
convoca tots els alcaldes de fa 
Conca a la seu de la Conselleria. a
Barcelona. A la reunió tan sols hi
assisteixen cinc alcaldes de la Con
ca: el de Santa Coloma de Queralt,
Vilaverd, Santa Perpètua de Gaià,
Savallà del Comtat i Passanant, aixf
com el president del Consell Comar•
cal, Amoni Uort, i un regidor del
municipi de Vallclara, Els alcaldes
de la resta de municipis no assistel•
xen a la reunió.

• Es torna a reunir la Coordina
dora Contra l'Abocador i la lncinera
dora de la Conca de Baiberà als
locals de la Cooperativa de Sarral.
En la mateixa reunió s'acorda fer 
una plantada d'arbres, el diumenge,
en els terrenys previstos per a la
instal.lació de r abocador.

DISSABTE, 3 DE FEBRER

• Es reuneixen a Igualada totes
les coordinadores que s'oposen al
Pla de Residus Industrials de Cata•
lunya. A la reunió hi assisteixen
representants de les coordinadores
de l' M Camp i la Conca de Barberà.
S'acorda organitzar per al mes de
març una marxa atlètica de relleus
que s'iniciarà de manera simultània
a les cinc comarques afectades pel
pla i que tindrà el seu punt i linal a la
plaça de Sant Jaume, a Barcelona.
Així mateíx, s'acorda organitzar, el 
mateix mes de març, una cadena
humana en cada una de les comar•
ques on es preveu la instal.lació
d'algun abocador o planta a Cala•
lunya. 

En el decurs de la reunió es
lracten els aspectes tècnics del pla i
s"inlorma que es donarà a conèixer
pròximament un "manifest tècnic"
en què s'expressarà l'oposició al Pla
de la Generalitat. 

Finalment se signa un manifest
en què s'exigeix textualment: 1) la
retirada i paralització d'aquest Pla
de Residus; 2) l'aplicació de la llei de

EL PATI 

1983 que es reconeix en el maleix
Pla, que obliga a la minimització de
residus indus1rials i el seu tracta•
ment en origen: 3) un pla mediam•
biental i no un pla que mantingui la
generació de residus industrials; 4)
una informació basada en el respec
te al ciutadà i que, en tol moment,
reflecteixi la realital dels rnsidus
industrials del país, i S) establir un
debat públic per arribar a un con
sens social en temes que, com 
aquest, afectin el medi ambient i la
salut dels ciutadans de Catalunya.

DIUMENGE, 4 DE FEBRER

• Cinc mil persones, segons la
guàrdia civil, o sol mil persones,
segons els organitzadors, pa"ici
pen a Forès en la pianlada d'arbres
a la partida de la Coma de Llops, 
terrenys on es pensa construir ..,.
l'abocador, en senyal de prolesta. t

Representants de tots els municipis �
de la Conca de Barberà, aixl com -; .. ...,�
dels municipis de r Alt Camp, espe- 0 
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cialment del Pla de Santa Maria, es "'
desplacen a Fores per panicipar en Set mil persones eo desplaçaren a Forès el diumenge l plantaren 2.000 pins
la planlada en el decurs de la qual es
plantaren més de 2.000 pins.

• El primer secretari del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC), Raimon Obiols, en unes
declaracions electuades a Tarrago
na assegura que el PSC demanarà
la relirada del Pla de Residus de la
Generalitat, aixl com manifesta que
"el govern de la Generalitat havia
d'h.-ver negociat amb els munlcl-
pls abans de llrar endavant et Pla 
de Residus".

DILLUNS, 5 DE FEBRER

• El conseller Molins es des
plaça a Montblanc per assistir a una
reunió amb els alcaldes de la Conca
de Barberà, a la seu del Consell
Comarcal. Unes 1.500 persones es
manifestaren al davant del local del 
Consell Comarcal i tallen la carreta•
ra N-240 al seu pas per la Vila Ducal.
Després de set hores sense poder
sortir, una brigada antidisturbis de la
guàrdia civil actua contundentment
contra unes dues-centes persones
que continuaven manifestant-se a
dos quan s de Ires de ia matinada al
davant de la seu del Consell Comar
cal. Un manifestant va haver de ser
atès al servei d'urgències amb feri
des de càracter greu. 

• A la nii estava prevista la cele•
bració d'un ple extraordinari del 
consistori de Montblanc. L'acte se 
suspèn a causa dels fets que en 

aquells moments tenien lloc a la seu 
del Consell Comarcal.

• L'Alcalde de Forès, Josep
Maria Llorach, formalitza la seva
dimissió, que posteriorment s'ha
tramès a la Junta Electoral de Zona
de Valls.

• El Canal 33 havia organitzat
un debat sobre el tema del Pla de 
Residus Industrials en el qual esta
va pre"ista ,·assistència del consa
ller Molins, així rom represen1an1s
de les diferents coordinadores que 
s'oposen al pla d'arreu de Catalun
ya. El monjo del Monestir de Poblet,
el pare Agustí Altisent, era el repre
sentant de la Coordinadora de la
Conca de Barberà. A causa de la
manca del conseller Molins, el qual
tan sols va poder intervenir uns
breus moments per via 1elefònica
des de Montblanc, as va suspendre
el debat malgrat l'oposició dels re• 
presentants de les coordinadores.

En la presentació del programa
Albert Siete, cap dels Serveis de
Radioteràpia de l'Hospital Clínic. va
dir que no s'havia estudiat gaire la
incidència dels produe1es que van a
parar a les incineradores i aboca•
dors i va assegurar que podien pro
vocar el càncer. De totes maneres el
que és segur és que "són grans
tòxics renals l hepàtics". El geòleg 
Ferran Colombo va indicar que 
dubtava que els terrenys de la Con
ca lossin impermeables iva assegu-

rar que un aqüffer contaminat "és
Irrecuperable l Irreversible".

DIMARTS, 6 DE FEBRER

• Els plens dels Ajuntaments de 
Montblanc i l'Espluga de Francolí
celebren un ple extraordinari en el
decurs del qual dimiteixen iots els
seus membres, excepte el regidor
de CDC Francesc Duch. de
l'Espluga del Francolí.

• Pau Nuel alirma que Josep
Vilanova, president del Consell
Comarcal de l' Ah Camp, "bloque•
ja" la reunió dels alcaldes de l'Alt
Camp per tal de trae1ar el tema del 
Pla de Residus Industrials. 

• El delegat del Govern de la
Generalitat a Tarragona, Josep
Maldonado, acusa el Moviment de
Defensa de la T erra (MOT) i Cata•
lunya Lliure d'estar al darrera dels
fets que van tenir lloc el dilluns a la
nit a Montblanc.

• El governador civil de Tarrago
na, Ramón Sanchez Ramón, es
reuneix amb els alcaldes de la
Conca de Barberà a Tarragona i
qualifica de "mott greus" els esde·
veniments ocorreguts a Montblanc
amb el conseller de Polltica T errito
rial i Obres Públiques. D'altra banda
manifesta que passarà l'informe
sobre fets al Jutjat de Valls per saber
si eren constitius de delicte. Segons
el governador cwil, a la Conca hi ha

L'Ajuntament de l'Espluga presenta una 
al.legació contra l'abocador de Forès 

L'Espluga del Francolf •• La
dimissió de tots els regidors del 
consistori de l'Espluga del Fran
coll dimarts a la nit, menys la del
regidor de COC, Francesc Duch, i
amb l'absència del representant
del PP, Eloi Pros, ha obert un nou
front en l'actual situació del con
sistori pel que fa a la seva oposició
a la ínstal.lació de l' abccador de 
Forès. 

Aquesta mateixa setmana,
l'únic regidor de COC que no ha 
presentat la seva dimissió, Fran•
cesc Ouch, com alcalde en fun
cions, ha fel efectiu ei compromís
adoptat per l'Ajuntament de l'Es
pluga d'obrir un nou front tècnico•
jurídic, en oposició a l'abocador,
presentanl un seguit d'al.logaci-

ons a la Junta de Residus, a l"espe•
ra que segueixin els tràmits previs•
tos, abans d'endegar un conlenciós
administratiu. En aquest sentit,
l'al.legació presentada diu textual•
ment el seg0ent: "1r. L'alçada del
terme de Forès, fins l tol de la
partida triada per a la ubicació de
l'abocador, és auperlor a la de la 
resta de la part sud de la comarca,
tret dels seua lfmlts muntanyo
sos, per la qual cosa és, hldro
lòglcament, tributària de Vallverd
l de l'Anguera, afluents del Fran•
colf 1, per tant es tracta d'uns te•
rrenys potencialment perillosos
pel que fa a possibles filtracions
accidentals. 

2n.· cal tenir en compte la
proximitat geogràfica amb nuclis

habitats, Forès, Sarral l, espe
cialment, Rocafort de Queralt,
en alguns casos tractant-se de
distàncies Inferiors al que pre
veu el Reglament d'Activitats
Classttlcades, qua II és d'apll
caclo segons disposa la Llei 6/
83 reguladora d'aquests tipus
d'lnstal.laclons". 

Així mateix, ral.legació, que
demana la rellrada del projecte
d'abocador a Forès, considera
que el tràmit seguit pera l'aprova•
cióinicialno ha estai el correcte, ja
que no fou convocat explícitament
1 · alcalde de Forès el dia que es va
tractar aquest tema al si de la
Junta. quan la mateixa Junta de
Residus especttica que això
s'hauria d'haver fet.

un "buit de poder conslderable l
moha confusió" i l'actual situació
és •explosiva l preocupant".

• La coordinadora que agrupa
les cinc comarques dóna a coneixer 
un manilest tècnic en el qual s'afir
ma que "no hl ha ni tècnics, ni
laboratorls, ni lnfrastructura per
realitzar un seguiment ni per
demostrar que n o  hl haurà lncl•
dèncla en al medi ambieni-', així
corn que "malgrat les mesures
proposades no hl ha possibilitat
tècnica d'evitar la contaminació"
en les instal.lacions previstes,

DIMECRES, 7 DE FEBRER

• El Moviment de Defensa de la
Terra (MOT) contesta les declara•
cions de Josep Maldonado, delegat
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, í denuncia
la intenció de voler "intoxicar l 'opi
nió pública l tergiversar els fets
ocorreguts el passat dilluns, 5 de
febrer, a la seu del Consell Co
marcal de la Conca de Barberà".
Catalunya Lliure replica també da•
vani les declaracions de Josep
Maldonado i assegura que aques
tes afirmacions ''tenen com a fina• 
lttat crlmlnalltzar l'Independen
tisme l amagar el problema de
fons l encobrir l Justificar la vio•
lèncla de les forces pollclals es
panyoles•.

• Josep Gomis, conseller de
Governació, fa una roda de premsa
a la seu de la Delegació del Govern
a Tarragona en el decurs de la qual
manttesta que no creu que cap grup
concret promogués els incidenls de 
Monlblanc de dilluns a la nii. Gomis
qualifica la decisió de dimitir dels
alcaldes de la Conca de "desafor•
tunada" l continua indicant que
"ara elsalcaldeses troben preso
ners d'aquest acord".

• El portaveu d'Iniciativa per
Catalunya (IC) al Pa1lamen1 de
Catalunya, Joan Saura. després de
condemnar els incidents de Mont
blanc amb el conseller Molins, infor
ma que IC demanarà un debat ge• 
norai sobre r acció del govern de la 
Generalitat pel que fa al Pla de 
Residus lndusirials, les centrals
nuclears, el parc Busch i el pla hidro
lògic de Catalunya.


