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MEDI AMBIENT 

Disset alcaldes de la Conca de Barberà 
faran un acte públic per dimitir en bloc 
Els veïns neguen que els incidents de dilluns fossin protagonitzats per independentistes 

PEPA MASÓ / JORDI PANYELLA 
• Barcelona / Montblanc— Disset alcaldes de 
la Conca de Barberà participaran demà en un 
acte simbòlic convocat per la Coordinadora con
tra el Pla de Residus, durant el qual formalitza

ran en bloc la seva dimissió. Fins ara són set els 
alcaldes que, juntament amb els regidors del seu 
consistori, han renunciat oficialment al càrrec, i 
avui està previst que ho faci el de Sarral. Els vio
lents enfrontaments de dilluns passat no han atu

rat les dimissions, reclamades pels veïns de la 
Conca de Barberà, que neguen la versió facilita
da per la Generalitat segons la qual els incidents 
de Montblanc van ser protagonitzats per mem
bres del MDT i de Catalunya Lliure. 

L'alcalde de Forès, el convergent 
Josep Lloranch, va dimitir ahir for
malment el seu càrrec en senyal de 
protesta per la instal·lació al seu 
municipi d'un abocador de residus 
industrials. Lloranch ha estat el 
setè alcalde a dimitir; els primers a 
fer-ho van ser els batlles de Blan
cafort, Barberà de la Conca, Soli
vella, Rocafort de Queralt, Mont
blanc i l'Espluga de Francolí. Di
marts a la nit l'independent Maties 
Sanahuja, alcalde de Montblanc, va 
dimitir juntament amb tots els re
gidors del seu consistori, i el mateix 
van fer l'alcalde de l'Espluga de 
Francolí, el convergent Josep Ma
ria Vallès, i vuit regidors més, men
tre que un regidor de CiU i un del 
PP es van negar a deixar el seu càr
rec. Aquestes dimissions demos
tren que, malgrat les discrepàncies 
que es van posar de manifest du
rant la reunió que van mantenir di
marts els alcaldes de la Conca amb 
el governador civil de Tarragona, 
Ramon Sànchez, la pressió del po
ble i el compromís adquirit davant 
el consell comarcal ha fet efectives 
les dimissions. 

La Coordinadora contra el Pla 
de Residus ha convocat per demà 
a la nit un acte públic en què, sim-
bòhcament, disset dels vint-i-dos al
caldes de la Conca formalitzaran la 
dimissió. «Amb aquest acte es vol 
demostrar a l'opinió pública i als 
mitjans de comunicació que estem 
units en la nostra intenció d'aban
donar éls nostres càrrecs», va afir
mar un ex-regidor de Montblanc. 
La Coordinadora va fer públic ahir 
un comunicat en què denuncia l'ac
tuació «desmesurada» de les forces 
de l'ordre durant els incidents que 
van tenir lloc dimarts a la matina
da, quan un grup de més de dues-
centes persones va impedir que el 
conseller d'Obres Públiques, Joa
quim Molins, abandonés la seu del 
Consell Comarcal a Montblanc, on 
estava reunit amb els alcaldes de la 
comarca. Segons fonts de la Coor
dinadora, la reunió es va celebrar a 
petició del conseller Molins, i «en 
cap moment no va ser retingut», ja 
que li van oferir «reiteradament la 
possibilitat d'abandonar l'edifici». 
El comunicat acaba dient: «La in
tranquil·litat en què viu la població 
de la Conca i de l'Alt Camp només 
podrà ser superada si es retira el 
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Pla General de Residus Indus
trials». El conseller Molins no va 
voler ahir fer cap comentari sobre 
els incidents de Montblanc, per bé 
que fonts del Departament van in
dicar que el Pla «seguirà els termi
nis previstos i no serà retirat». 

El Moviment de Defensa de la 
Terra va acusar ahir el delegat ter
ritorial de la Generalitat a Tarrago
na, Josep Maldonado, de «intoxi
car» l'opinió pública. El MDT con
sidera que Maldonado, en col·labo
ració amb el governador civil de 
Tarragona, Ramon Sànchez, ha 
realitzat una «operació d'imatge» 
per transformar Molins de «agres
sor» en «víctima d'un sup>osat se
grest». Per la seva part, els veïns de 
la Conca van fer palès ahir el seu 
malestar per les declaracions realit
zades pel delegat del govern de la 
Generalitat a Tarragona, Josep 
Maldonado, en el sentit que mem
bres del MDT i de Catalunya Lliu
re estaven implicats en els incidents 
de Montblanc, i van denunciar que 
aquestes afirmacions eren una ma
niobra del Govern català. 

i van concentrar dimarts a la nit davant l'Ajuntament. Foto: EFE. 

L'oposició vol que es retiri el Pla 
p.D. Montblanc «els ha promogut l'ac-

BIs partits de l'oposició al Parla
ment de Catalunya consideren que 
la Generalitat hauria de retirar l'ac
tual Pla de Residus Industrials de 
Catalunya i sotmetre'l a debat a la 
cambra catalana. Aquests partits 
han condemnat també els incidents 
que van tenir lloc dilluns a Mont
blanc. Rafael Madueno, del PSC, 
ha manifestat que el seu partit no 
pot estar d'acord «amb les actua
cions i amb els mètodes utilitzats a 
Montblanc», però va afegir que el 
Consell Executiu «ha comès molts 
errors, perquè ha vist només els as
pectes tècnics i no les connotacions 
socials i polítiques del pla». El re
presentant socialista va coincidir 
amb el diputat d'IC Víctor Gime
no en el fet que l'administració no 
ha dialogat amb les parts implica
des, i va destacar que la reacció de 
la gent de la Conca de Barberà és 
la reacció del més dèbil davant la 
imposició del més fort. Segons Gi
meno, els fets que van tenir lloc a 

Montblanc «els ha promogut l'ac
ció de govern de la Generalitat, ja 
que es va aprovar el pla amb un 
sectarisme total, sense informar 
ningú». Segons el diputat d'IC, tru
car als alcaldes quan el pla ja està 
aprovat «no és informar». 

El diputat del PP per Tarragona, 
Josep Curto, va indicar que el pla 
s'ha expUcat tard i malament, i va 
mostrar-se comprensiu amb la 
reacció dels habitants de la Conca, 
per bé que va desaprovar els inci
dents de Montblanc. Curto va cri
ticar les dimissions dels alcaldes i 
va advocar per l'elaboració d'un 
nou pla consensual. Xavier Lator
re, del CDS, va fer una crida al dià
leg i va criticar la Generalitat pel 
«total obscurantisme amb què ha 
dut aquesta qüestió». Joain Bonet, 
membre de l'executiva d'ERC, va 
indicar que l'única manera de re
soldre el problema que ha provocat 
l'aprovació del pla és debatre la 
qüestió al Parlament. 

«TRANSITARIOS REUNIDOS S.A.» 
Per acord de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes de la Compa-
nyia, celebrada en el domicili sodal, el dia 18 de gener de 1990, es van prendre per 
unanimitat els acords que, transcrits, constitueixen el tenor literal següent: PRIMER.— 
Ampliar l'objecte social de la Companyia, esteiient-lo a l'activitat de compra de bitllets 
estrangers i de xecs de viatger denominats en divises, contra entrega de pessetes, amb 
subjecció a les normes legals vigents amb caràcter permanent, en el local situat a la 
Ctra. Nacional II km 783 de LA JONQUERA (Girona), i segons autorització expedida 
pel BANC D'ESPANYA, amb data 12 de gener de 1990, i inscrit en el Registre de 
Cambistes en moneda estrangera amb el núm. 503/26 d'aquest organisme. SEGON.— 
Com a conseqüència de l'anterior acord, es modifica l'art. 2 dels Estatuts Socials, que 
en el successiu tindrà la redacció que segueix: «Art. 2.— La societat té per objecte: Tran-
sitaris terrestres, marítims i aeris, consignació i dfespatx de duanes. L'activitat de com
pra de bitllets estrangers i de xecs de viatger denominats en divises, contra entrega de 
pessetes, amb subjecció a les normes legals vigents, amb caràcter permanent, en el lo
cal situat a la Ctra. Nacional II, km 783 de LA JONQUERA (Girona) i segons auto
rització expedida pel BANC D'ESPANYA, amb data 12 de gener de 1990, i inscrit en 
el Registre de Cambistes en moneda estrangera amb el núm. 503/25 de dit organisme. 
Podrà realitzar, així mateix, quantes operacions siguin preparatòries, auxiliars o com
plementàries de les mdicades. Tals activitats podran ser desenvolupades per la socie
tat, ja directament, ja mitjançant qualssevol altres formes admeses en dret. 

La Jonquera (Girona), a divuit de gener de mil nou-cents noranta 
L'ADMINISTRADOR, Enrique Ferré Miró 

AJUNTAMENT DE BEGUR 

A N U N C I 
D'acord amb el que disposa l'article 18 de la llei 30/84 de 2 d'agost de me
sures per a la Reforma de la Funció Pública i disposicions concordants (Arts. 
91 LRBRL i 292 L-MRL), es publica l'oferta d'ocupació per a l'any 1990 
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Begur, 2 de febrer de 1990 
L'ALCALDE, 

Carles Alsina i Carrera 

Pujol diu que els 
catalans volen estar 
integrats a l'Estat 
• Barcelona.— El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va decla
rar dimarts a Washington que la 
gran majoria dels catalans no volen 
la independència de Catalunya, 
sinó que volen que aquesta «conti
nuï integrada, com des de fa segles, 
en la unitat espanyola, encara que 
preservant la seva personalitat cul
tural, lingüística i històrica». Pujol 
va manifestar, davant una vintena 
de periodistes nord-americans, que 
autodeterminació acostuma a en
tendre's al món «com independèn
cia i, de fet, és independència, però 
políticament l'ús d'aquesta paraula 
es presta a la confusió al nostre 
país», i va afegir que el sentit que 
es dóna al mot independència a la 
premsa internacional no es pot 
aplicar al cas de Catalunya i l'Estat 
espanyol./EFE. 

El Congrés refusa la 
proposta d'IC de 
desmantellar Vandellòs 
• Madrid.— El Congrés dels Di
putats va refusar dimarts una mo
ció del grup parlamentari lU-IC 
que demanava el desmantellament 
de la central nuclear Vandellòs I, 
com a conseqüència de l'accident 
que es va produir el 18 d'octubre 
passat. La confederació comunista 
no va tenir el suport dels socialis
tes ni dels nacionalistes catalans, 
tot i que aquests van votar favora-
blememt la proposta que es va rea
litzar en aquest sentit al Parlament. 
Segons el portàveu del grup parla
mentari d'IU-IC, Ramon Espasa, 
les dues propostes eren idèntiques, 
i era una qüestió de coherència do
nar suport a la que es va presentar 
al Congrés. Un portaveu del Grup 
Català, Salvador Sedó, va defensar 
una esmena que no ordenava el 
desmantellament sinó que recoma
nava aturar la centraL/p.D. 

Garantiran la intimitat 
d'aquells que es facin 
la prova de la sida 
• Baircelona.— Les persones que 
es facin la prova de la sida tindran 
garantida la intimitat i la confiden-
cialitat, segons una proposició no 
de llei aprovada ahir per la Comis
sió de Política Social de la Genera
litat i presentada pel grup parla
mentari de CiU. La proposta apro
vada limita la pràctica indiscrimi
nada de proves i en regula la for
ma en els casos en què el mateix 
afectait l'autoritzi: El text de la pro
posició no de llei assegura la confi-
denciíalitat dels resultats de les pro
ves i l'ajut mèdic i psicològic si és 
necessari, en cas que els resultats 
sigmn positius. El grup parlamen
tari socialista va introduir una es
mena segons la qual s'exigirà el 
compliment de la normativa dicta
da als sindicats, patronals, labora
toris i empreses. / P.M. 

IC s'adreça als partits 
per demanar un debat 
de política territorial 
• Barcelona.— Iniciativa per Ca
talunya s'ha adreçat a la resta de 
partits parlamentaris per tal d'im
pulsar la celebració d'un debat ge
neral sobre Política Territorial, se
gons va anunciar ahir el seu porta
veu, Joan Saura. El portaveu d'IC 
va denunciar l'incompliment per 
part de la Generalitat d'un decret 
del desembre de 1984 que preveia 
que aquest Pla Territorial estès ela
borat abans de dos anys, que va ser 
prorrogat fins a l'agost de 1987 mit
jançant un altre decret. Saura va 
afirmar, davant els conflictes pro
vocats pel Pla de Residus indus
trials o el Pla Hidrològic, que són 
conseqüència de l'absència d'un 
Pla General que hauria de regular 
els grans trets del creixement i el 
reequilibri interior. / EFE. 
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