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Aquest diumenge es portarà a terme una concentració al davant de 
l'Expo-Reus, on se celebrarà el congrés d'Unió Democràtica de Catalunya 
Montblanc.- Aquesta setmana 

les diversescomissions locals contra 
el Pla de Residus de Montblanc i la 
Conca s'han anat reunint per estu
diar quines són les actuacions que 
s'han d'emprendre pròximament. 

En una reunió de la coordinado
ra comarcal, celebrada el passat 
dimecres a Solivella, es va acordar 
fer una concentració davant l'Expo
Reus, el pròxim diumenge a les 11 
del matí,on s· estaràcelebrantelcon
grés d'Unió Democràtica de Cata
lunya. Aquesta concentració farà 
que l'acte informatiu que s'havia 
previst per a aquest dia al Casal 
Montblanquí es faci demà dissabte. 
En la mateixa reunió es va acordar 
que alguns membres de la coordina
dora es desplacin demà al congrés 

de UD, a Reus, per parlar amb els 
assistents. Entre els actes que van 
acordar-se en la reunió de dimecres 
hi ha una altra conferència informa
tiva que es realitzarà aquest vespre 
a Vimbodí. 

Per altra part el dimarts es reuní 
a Sarral la Plataforma d'alcaldes i re
gidors dimissionaris. Segons sem
bla els ajuntaments dimissionaris de 
la comarca han començat a rebre 
unes comunicacions del delegat del 
Govern de la Generalitat en les quals 
es reprodueix un escrit del Departa
mentdeGovernacióde laGeneralitat 
que ve a dir que els alcaldes dimis
sionaris handeconsiderar-seenfun
cions fins a la formació de les juntes 
gestores de cada municipi. 

Segons manifestà !'ex-regidor 

espluguí Antoni Sànchez, sembla 
que malgrat l'escrit de Josep Maldo
nado aquest tema no està gens clar 
per part de ningú i la voluntat dels al
caldes i regidors dimissionaris és la 
de no acceptar quedar en funcions. 
Així s'explicaria que els escrits anes
sin adreçats no als alcaldes o regi
dors dimissionaris sinó als secretaris 
dels ajuntaments i, a més, sembla 
que els articles de la llei que s'hi 
esmenten no són aplicables a la 
situació actual dels consistoris. 

En el decurs de la reunió els 
membres de la Plataforma van inter
canviar opinions sobre les possibles 
sortides que té la Generalitat per 
intentar resoldre el tema de les 
dimissions. Per una part hi havia la ja 
esmentada de posar en funcions els 

El Ple de la Diputació rebutjà una moció que 
demanava la retirada del Pla de Residus 

Tarragona.- El passat diven
dres a la tarda el Ple de la Diputació 
de Tarragona va rebutjar una moció, 
presentada pel grup socialista, en 
què es demanava la retirada del Pla 
de Residus Industrials de Catalunya 
per part de la Generalitat. 

La moció, que va ser defensa
da, durant la sessió plenària, pel 
diputat socialista Josep M. Llasat, el 
qual, en un moment de la seva in
tervenció, va apel.lar els dos dipu
tats pertanyents a les comarques de 
l'Alt Camp i la Conca de Barberà, 
Josep M. Riba, alcalde de Santa 
Coloma de Queralt, i Carles Vidal, 
alcalde d'Alcover, ambdós militans 
de la coalició Convergència i Unió, 

per tal que mostressin el seu suport 
a la sol.licitud de retirada del Pla de 
Residus. 

Per la seva part, el president de 
la Diputació, Joan M. Mujals, va 
presentar una moció alternativa en 
què s'indicava que la Diputació no 
tenia la competència ni la informació 
necessària per demanar aquesta 
retirada i instava els partits polítics 
parlamentaris a actuar amb rigor en 
el debat del projecte de llei del Pla de 
Residus. La moció incloïa un punt, 
demanat pels socialistes, que pro
posava la pròrroga del termini per a 
la sol.licitud de subvencions a la 
Diputació per part dels ajuntaments 
que compten amb alcaldes dimis-

sionaris i sense possibilitats d'en
gegar els tràmits de sol.licituds. La 
votació final va rebutjar la moció 
socialista i va aprovar l'alternativa 
presentada per Pujals. 

La sala de plens de la Diputació 
era plena de gom a gom per part de 
ciutadans de la Conca de Barberà i 
del Pla de Santa Maria, entre els 
quals s'hi trobaven Magí Ferré, al
calde de la vila planenca, i Joan 
Ferrer, ex-alcalde de Rocafort de 
Queralt, així com membres de la 
Coordinadora Anti-abocador. Un 
cop realitzada la votació, bona part 
del públic va escridassar els dipu
tats Riba i Vidal per haver votat en 

contra de la retirada del Pla. 

alcaldes dimissionaris però aquests 
no s'hi consideren obligats i no ho ac
ceptaran. Per altra banda, la Gene
ralitat podria optar per la formació de 
gestores, però la voluntarietat dels 
integrants d'aquestes fa difícil que 
ningú volgués formar-ne part. Per 
últim quedaria la possibilitat de fer 
eleccions parcials, però aquesta so
lució es preveu també inviable. 

L'últim punt que els alcaldes 
tocaren en la reunió de Sarral fou el 
de les conseqüències que l'anuncia
da visita del príncep Felip a Mont
blanc podria tenir. Els alcaldes 
manifestaren que veien amb bons 
ulls la visita del príncep, però no tant 
el fet que poguessin venir alts càrrecs 
de la Generalita. De moment, però, 
el tema es deixà sobre la taula . 
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Antoni Sànchez remarcà la uni
tat existent fins ara en el si de la Pla
taforma ja que, a tall d'exemple, a la 
reunió de l'altre dia hi assistiren la 
pràctica totalitat d'alcaldes dimissio
naris i tots han pres la ferma decisió 
de no voler quedar en funcions i de 
no participar en la formació de juntes 
gestores. Així mateix, Sànchez a
puntà el fet que el govern de la Ge
neralitat sembla que intenta pendre 
un nou camí en aquesta llarga polè
mica, laqualcosaesveuria reflectida 
en el programa sobre els perills dels 
abocadors que va emetre fa pocs 
dies TV-3. 

Per altra banda, ahir dijous es va 
posar a la venda el primer dossier 
informatiu tècnic editat per la Coordi
nadora. 

El ple se celebrà divendres passat a la tarda 


