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MEDI AMBIENT 

El conseller d'Obres Públiques, Joaquim 
Molins, després d'haver estat retingut 
durant més de vuit hores abans-d'ahir a 
la nit al Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà per un grup de persones que 

es manifestaven contra la instal·lació 
d'un abocador a Forès, va manifestar 
ahir que «és extremadament perillós que 
ja no siguin els votants qui decideixi el 
que han de fer els alcaldes, sinó la pres

sió al carrer». Molins va abandonar, a 
dos quarts de tres de la matinada, la seu 
del Consell Comarcal, a Montblanc, es
cortat per la Guàrdia Civil i els Mossos 
d'Esquadra, ja que unes tres-centes per

sones li barraven el pas. Segons el dele
gat de la Generalitat a Tarragona, Josep 
Maldonado, algunes de les persones que 
van provocar els incidents estan relacio
nades amb el MDT i amb Terra Lliure. 

Molins diu que és perillós que en Uoe 
dels votants decideixi la pressió al carrer 

El conseller va aban3onar 
Montblanc, de matinada, protegit per 

la Guàrdia Civil i els Mossos 

La Generalitat afirma que entre els 
manifestants hi havia gent relacionda 

amb el MDT i amb Terra Lliure 
PEPA MASÓ 

• Barcelona.— A dos quarts de 
tres de la matinada el conseller de 
Política Territorial i Obres Públi
ques, Joaquim Molins, va abando
nar la seu del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà protegit per 
agents de la brigada antidistuÀis 
de la Guàrdia Civil de Saragossa, 
que es va traslladar a Montblanc, 
en una acció coordinada del Go
vern Civil de Tarragona, la delega
ció del Govern de la Generalitat a 
Tarragona i la Conselleria de Go
vernació. Abans que el conseller 
abandonés l'edifici, centenars de 
persones van increpar Molins per la 
construcció de l'abocador a Forès, 
cridant consignes contra el Pla de 
Residus, i van bolcar el cotxe del 
conseller, alhora que llançaven ous 
i tomàquets contra la façana de la 
seu del Consell Comarcal. Un grup 
de manifestants es va enfrontar a la 
Guàrdia Civil poc després que el 
conseller abandonés Montblanc, i 
un veí va resultar ferir lleument. 
Molins va recriminar ahir l'actitud 
descontrolada de la multitud i va 
assenyalar que «ningú no es va fer 
portaveu de res, només cridaven 
que no volien l'abocador i demana
ven la dimissió dels alcaldes». 

Ajornar la càrr^a 
El delegat de la Generalitat a 

Tarragona, Josep Maldonado, va 
manifestar ahir que entre les per
sones que van protagonitzar els in
cidents hi havia gent relacionada 
amb el MDT i Terra Lliure, segons 
es desprèn del material gràfic que 
es va obtenir dilluns a la nit. Mal
donado va explicar que ahir a la 
matinada es va intentar ajornar al 
màxim la intervenció de les forces 
de seguretat, esperant que els ma
nifestants deposessin la seva acti
tud, però, com que això no va ser 
possible, es van veure obligats a fer 
un corredor per facilitar la sortida 
del conseller. El director general de 
Medi Ambient, Jacint Mateu, va 
coincidir amb Maldonado que en
tre els manifestants hi havia perso
nes que eren d'altres comarques, i 
va assegurar que no es produiran 
canvis en el Pla de Residus Indus-
trals, malgrat les pressions popu
lars. Mateu ha anat, juntament amb 

Aspecte que presentava la porta d'accés a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà després dels incidents de di
lluns a la nit. Foto: EFE. 

Maldonado, el delegat de la Gene
ralitat a Girona, Xavier Soy, i \m 
grup de periodistes, a la RFA per 
veure els abocadors que es preveu 
instal·lar a Catalunya. Molins tam
bé havia de viatjar a Alemanya. 

ELs alcaldes de la Conca de Bar
berà es van entrevistar ahir amb el 
governador civil de Tarragona, Ra
mon Sànchez, i li van expressar la 

seva incapacitat per mantenir l'or
dre als municipis a causa de la cris
pació popular. Per la seva part, im 
portaveu de la coordinadora antia-
bocador va manifestar ahir que la 
visita del conseller a Montblanc ha
via estat una provocació, i va asse
nyalar que «el conseller no va sor
tir abans perquè no va voler. Si Mo
lins hagués sortit abans, l'única 

Els incidents no aturen les dimissions 
N.C. 

• . — Quan, ara fa tres setmanes, 
la Generalitat va presentar el Pla 
de Residus Industrials que preveia 
la instal·lació de diversos abocadors 
i incineradòres en diferents locali
tats de Catalunya, els alcaldes i re
gidors dels municipis afectats van 
començar a mobilitzar-se per de
mostrar la seva disconformitat amb 
el pla. Amb tot, els alcaldes de la 
Conca de Barberà van ser els que 
van radicalitzar més la seva postu
ra, i van acordar dimitir en bloc si 
el Consell Executiu aprovava el pla. 
Despirés que el 22 de gener la Ge
neralitat va donar el vist-i-plau de
finitiu al projecte, la majoria dels 
alcaldes i regidors dels 22 munici
pis d'aquesta comarca tarragonina 

van ratificar la seva decisió de di
mitir, mesura que han de formalit
zar aquesta setmana. 

Segons el representant de Sarral 
de Ja Coordinadora contra l'Aboca
dor, Alfred Pijoan, seran 17 els 
consistoris de la Conca de Bcrberà 
que faran efectiva la seva dimissió: 
Forès, Barberà de la Conca, les Pi
les, Santa Perpètua de Gaià, Soli
vella, Vimbodí, Blancafort, Llorac, 
Pira, Sarral, Vallfogona, Conesa, 
Montblanc, Rocafort de Queralt, 
Savallà del Comtat, Passanant i 
l'Espluga de Francolí. De moment, 
però, segons el delegat del Govern 
de la Generalitat a Tarragona, Jo
sep Maldonado, l'única dúnissió 
oficial és la de l'alcalde de Roca
fort de Queralt, el convergent Joan 

Farré. Els alcaldes dels cinc muni
cipis restants (Vallclara, VilanoVa 
de Prades, Santa Coloma de Que
ralt, Senan i Vilaverd) ja van anun
ciar a primers d'aquest mes que no 
pensaven impulsar la proposta de 
dimissió acordada unànimement en 
la sessió del Consell Comarcal del 
16 de gener. El Consistori de Mont
blanc i el de l'Espluga de Francolí, 
per la seva banda, van celebrar ahir 
a la nit plens extraordinaris en els 
quals estava previst que ratifiques
sin les seves dimissions malgrat els 
incidents de Montblanc. 
. Arran de l'aprovació del Pla de 
Residus per part de la Generalitat, 
a Igualada es va crear diumenge 
passat una Permanent de Coordi
nadores, que aplega les agrupa-

Els alcaldes de la Conca de Barberà 
asseguren que no poden garantir la 

pau a la comarca 
Pujol i els consellers 
d'Obres Públiques, 
els principals 
objectius 

. • J.M. 
• Els aldarulls provocats per temes 
conflictius en què s'han vist involu
crats alts càrrecs de la Generalitat 
de Catalunya han afectat principal
ment el mateix president Pujol i els 
consellers d'Obres Públiques i Po
lítica Territorial dels diferents go
verns autònoms. 

18/2/84 —Un grup d'uns cin
quanta treballadors sense feina van 
increpar durament el president Pu
jol a la ciutat de Sabadell, on era 
de visita oficial. Aquest grup va 
traspassar el cordó policíac que 
protegia el president de la Genera
litat i el conseller de Política Terri
torial i Obres Públiques d'aquell 
moment, Xavier Bigatà. Els deso
cupats es van ajuntar amb membres 
de l'empresa del servei de recollida 
d'escombraries i es van concentrar 
davant l'Ajuntament cridant frases 
com: «Pujol, banquer, invertefai el 
teu diner, el treball és el primer». 
Els concentrats van arribar a colpe
jar el cotxe del conseller i el de l'es
corta. 

22/10/85 —El director general 
d'Administració Local de la Gene
ralitat, Josep Caminal, i el delegat 
territorial del Departament de Go
vernació a Girona, Xavier Soy, han 
de fugir de Tortellà foragitats per 
més d'un centenar de persones que 
no els van deixar baixar del cotxe. 
Els representants de la Generalitat 
anaven a exposar tota la documen
tació de l'abocador de Sales de 
Llierca. 

20/5/87 —Mil cinc-centes perso
nes van increpar el president de la 
Generalitat a la sortida de la reu
nió que va mantenir a Besalú amb 
representants de l'Ajuntament, de 
la comissió antiabocador i els dos 
alcaldables. En aquella reunió Pu
jol va assegurar que la decisió po
lítica que l'abocador d'escombra
ries de la Garrotxa anés a Beuda ja 
estava presa i que només una acció 
judicial podia aturar-la. El presi
dent no es va voler adreçar als 
nombrosos veïns que hi havia a la 
plaça de la Llibertat, i quan va mar
xar del poble de Besalú, adornat 
per l'ocasió amb bosses de deixalles 
penjades, un grup de persones va 
picar el seu cotxe amb pals. 

6/11/88 —Un grup de veïns del 
barri Can Franquesa de Santa Co
loma de Gramenet va apedregar el 
cotxe oficial del president Pujol. 
Els veïns exigien al president la 
construcció d'un mur de contenció 
i l'ampliació del transport públic 
fins al barri. Pujol va baaar del cot
xe i es va dirigir als agressors en 
castellà, dient-los: «El problema no 
és competència de la Generalitat i 
la gent ha de comportar-se d'una 
manera més civilitzada». 

24/12/89 —Pujol decideix no 
anar a Ripoll a là inauguració del 
nou enllumenat del monestir per 
por que hi hagi incidents amb els 
treballadaors de La Farga, que ja 
han anunciat les seves intencions. 

cosa que hauria passat és que l'hau
rien insultat amb crits de traïdor i 
covard». Molins va viatjar a Mont
blanc després que divendres passat 
la majoria dels alcaldes de la co
marca no van assistir a una reunió 
que va convocar a Barcelona per 
explicar el contingut del Pla de Re
sidus. 

cions que s'oposen al pla de la Con
ca de Barberà, l'Anoia, l'Alt Camp, 
la Conca de la Tordera, Castellbis
bal, el Papiol, Tona, els Monjos, la 
Conca de Gaià i el col·lectiu ecolo
gista Centre d'Ecologia i Projectes 
Alternatius (CEPA). A partir d'ara, 
les accions de protesta conjuntes es 
coordinaran des d'aquesta perma-
he:nt, i s'iniciaran estudis tècnics i 
jurídics per qüestionar la validesa 
del pla de la Generalitat. Una ca
dena humana a totes les poblacions 
afectades i una cursa de relleus que 
unirà tots els municipis que s'opo
sen al pla amb la plaça de Sant Jau
me, a Barcelona, són dues de les 
mobilitzacions previstes per a la 
primera quinzena de març per la 
Permanent de Coordinadores. 
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