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La Plataforma i les Coordinadores 
volen sentir de veu de Pujol la 

retirada del pla de resid!!� 
REDACCIÓ.- La Coordinadora �� !a re-.::-,ió es féu ressò de la pu-

enviarà al president de la G:;nerali- blicació en el DOG del dia S de se-
tat un carta so1,! !�:t;.ï,i una entrevista tembre que ajornava la constitució de 
��!:e membres de la Plataforma i la Gestora de Sarral 30 dies, •atès que 
Coordinadores, per escoltar de veu determinades circumstàncies sobrevin-
del mateix president la reti rada del gudes aconsel Ien ajornar el termini de 
Pla de Residus Industrials l les seves constitució de corporació municipal•. 
ubicacions, � a partir d'aqul1 nego- Les coordinadores no entenen aques-
c!ar !a paclrtcacló o tornaaa a la tes circumstàncies, l es va deixar ben 
normalitat de la Conca de Barberà. clar, per part de !'ex-Ajuntament de 

D'altra banda, en la darrera reu- Sarral que ha de conformar la nova 
nió de la Coordinadora Antl-Pla de gestora, que ni ara ni d'agul a un mes, 
Residus de la Conca de Barberà l ía constituiran si no hl ha la reti rada de 
l'Alt camp,� va tenir lloc a Sarral, la ubicació a la Conca. 
es va donar la benvinguda a la També es va comunicar el segui-
Coordinadora de Vilavero, recent- ment en les citacions al Jutjat de Valls, 
ment constiturda, que s'uneix a les ja per odre de la Generalitat, l basant-se 
existents en la lluita contra el pla de de nou, segons la Coordinadora, en la 
residus l que és especialment im- fotografia que no té res � �eure am� 
portant, segons els membres de la els fets de la Galo-Be" ;.,x1 com tam-
Coordlnadóra, •perquè es tracta d'un bé � ':: :;,;ormar dei"°�rtlment per 
mun!clpl_ en què�! seu ,co11�l<tnrl �� tots els pobles de la comarca dels 
ha d1m1t1r. "'f::;;-t0e es féu una valo- exemJ!'ars de l'especial Informatiu Mig 
�:.:ó positiva de la jornada dei dia 2 any ....- lluíta per ser dlfòs exhaustiva-
de setembre a St. Josep a t-.iontblanc, ment. 
que, sota el lema Fem festa, aplegà Finalment, es van comunicar els 
de nou milers de ciutadans de les actes que tindran lloc a les Piles amb 
comarques de la Conca 11' Alt Camp, motiu de la festa major l els de Mont-
per demostrar la unitat en el rebulg blanc, el dia 10, a la 1 de la matinada: 
al pla de residus l a les ubicacions un correfoc l ball de Drac l ball de 
previstes, destacant que no hl va gralles, a la plaça Major, organitzat 
haver cap Incident l tot transcorre- per la Coordinadora de Montblanc, 
gué amb un gran encert l participa- després de l'actuació de la Maria del 
ció. Mar Bonet i del grup Grec. 

Es comencen a posar bases per al 
diàleg sobre el pla de residus 

EFE.- El PSC considera que es comencen a posar les bases per iniciar el 
diàleg sobre el projecte de llei de residus industrials, tot i 9ue demana que 
s'expressi de forma més clara que el pla està retirat i les ubicacions inicials 
sense efectes. 

L'executiva dels socialistes catalans va estudiar ahir, entre d'altres 
assumptes, l'esmentat projecte de llei que es debatrà els propers mesos a la 
cambra autonòmica. 

El consell executiu va aprovar el Pla de Residus Industrials el passat 23 
de gener, però la polèmica originada pel mateix va obligar l'executiu a 
presentar-lo al Parlament en forma de projecte de llei, encara que sense les 
ubicacions dels abocadors previstes en un principi. 

Les coordinadores fan festa a 

Montblanc 
Gairebé 2.500 persones passaren diumenge per 

l'ermita de Sant Josep 
MONTBLANC.- L'ermita de Sant 

Josep de Montblanc va ser l'esce
nari de la jornada festiva o�anitza
da per la Coordinadora Ant1-Pla de 
Residus de l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà i la P lataforma d'Alcaldes 
Dimitits. 

Es calcula que un� :.;oo per
sones van pas�; per l'indret esco
!!:! �! :;arg del dia participant en els 
diversos actes programats. Aquesta 
xifï;; ���!f� q!.!e la protesta po
pular no està tan apagada com 
declaraven membres de l'adminis
tració autonòmica fa unes setma
nes. 

Un dels punts sobre els quals es 
va opinar més diumenge passat va 
ser la formació de juntes gestores 
als municipis en que l'alcalde va 
dimitir. �ons la Coordinadora, 
"l'única noflcia de la constitució de 
la gestora de Sarral la tenien a tra
vés d'una fotocòpia del DOG i que, 
personalment, cap membre dels que 
ha de configurar la gesiora ha rebut 
comunicació oficial; no es consti
tuirà cap junta gestora fins que no 
hi hagi una retirada prèvia i defini
tiva óe la ubicació de l'abocador a 
Forès". Durant els parlaments dels 
portaveus de les dues organitzacions 
populars, es va coincidir a "no ac
ceptar res mentre el govern de la 
Generalitat de Catalunya no retiri 
explkitament el Pla de Residus In
dustrials. Si s'aprova aquest pla com 
a projecte de llei aquesta tardor, 
Pujol s'haurà equivocat de mig a 
mig". 

Es torna a demanar la 
dimissió de Pujol i 
Molins 

D':al•-- . d . _ ... d ban a, es van tornar a 
demanar les dimissions de Jordi Pu-
1
.ol, Joaquim Molins, el propi conse
ler de Governació, Josep Q>mis, i 

Jacint Mateu, director general del 
Medi Ambient de la Generalitat. Una 
bona part de les crítiques més afe
rrissades també van.anar a la publi
cació al Diari Oficial de la Generali
tat de la junta gestora de Sarral. 

Els organitzadors, però, van pro
gramar una jornada amb un caire 
eminentment festiu. Tot just abans 
de dinar, començava una audició de 
sardanes a càrrec de la cobla Com
tal de Balaguer. En un principi esta
va prevista també la celebració d'u
na missa de campanya, tal i com ja 
s'ha fet en d'altres concentracions 
similars, però problemes de darrera 
ho;a per trobar un mossèn que .!'ofi• 
ciés van impedir-ne la realització. 

Per als més joves, van actuar el 
grup d'animació La Matinada, de 
Passanant, aixf com també van fer 
aparició dos gegants de la mateixa 
localitat. Durant tot el dia els assis
tents s'anaven organitzant de mane
ra espontània per jugar a qualsevol 
cosa per tal de fer més agradable la 
jornada. 

Un dels moments més emotius 
de la ¡·ornada va ser quan es va ini
ciar e torn de participacions, en el 
qual va ser-hi present Jesús Figueres, 

de Vila-��ª• el a_u_�� ·.,a oferir
�na oda �-" ,ca al president del
-�nsell Comarcal de l'Alt Camp,
Josep Vilanova. Per aira banda, 
Josep Civit, de Blancafort, recità 
üiiç; estrofes d!èiid:liii.enl ; !a
Conca de Barberà i a la resta del 
pafs. 

Pujol: "Ara no hi ha 
ubicacions" 

Per altra banda, dilluns es va 
reunir la Plataforma d'Alcaldes 
Dimitits de la Conca de Barberà 
a Montblanc, on es va acordar 
demanar una entrevista amb el 
e,resident de la Generalitat per 
tal que confirmi als represen

tants de la Conca que la ubicació 
a la nostra comarca s'ha retirat 
definitivament i, juntament amb 
les coordinadores, obrir un dià
leg per solucionar la problemàti
ca a la comarca•. En la reunió 
també es va fer una valoració de 
la festa a l'ermita de Sani Josep, 
aixf com la presència de diversos 
actes en altres festes majors de la 
comarca. 

En relació al proper debat al 
Parlament de la llei de residus in
dustrials, Jordi Pujol ,va declarar 
a l'agència EFE que les ubica
cions dels abocadors i les 
instal.lacions d'eliminació de 
residus s'adoptarà en base a la 
nova llei i ha assegurat que "ara 
no hi ha ubicacions". 


