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El governador civil enviarà un dossier al 

jutjat de Valls pels incidents de la Conca 
MONTBLANC.- El conseller de 

Política Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat, Joaquim 
Molins, dilluns passat va despla
çar-se a la capital de la Conca de 
Barberà per acabar d'informar els 
alcaldes de la comarca de la situa
ció en què es troba el Pla Director 
de Residus Industrials. 

Aquesta visita va exaltar força 
els ànims dels habitants de la 
Conca. Ciutadans de molts dels 
pobles de tota la comarca es van 
desplaçar a Montblanc i impedi
ren que Molins abandonés la seu 
del Consell Comarcal, quan aquest 
tenia previst tornar a Barcelona 
per participar en un debat televisiu 
en directe sobre el tema. De tota 
manera, el conseller començà a 
participar en el debat per via tele
fon ica, fins que la multitud tallà la 
línia. 

Els incidents ja començaren 
quan unes 1.500 persones s'aple
garen al centre de Montblanc i van 
col.lacar tres taüts enmig de la via 
pública que dificultaren el pas del 
cotxe de Molins. El vehicle en arri
bar, va ser colpejat i, posterior
ment, mentre el conseller estava 
reunit, bolcat, quan a l'interior 
encara restaven els dos conduc
tors, que no patiren ferides d'im
portància. 

la reunió 
Joaquim Molins va viatjar 

acompanyat pel polèmic Jacint 
Mateu, director general de Medi 
Ambient, i pel gerent del Pla Di
rector de Residus, Ferran Relea. El 
primer va exposar la necessitat de 
la col.locació de l'abocador a Forès 
i va reconèixer que no es podia 
assegurar el 100% d'impermeabi
lització en el terreny, tot i que, 
segons afirmà, el risc és mínim. En 
alguns moments, Molins va haver 
de tallar radicalment les interven
cions d'alcaldes que discutiren 
airadament entre ells la necessitat 
de dimitir o no dimitir. 

Un cop acabada, els 
col.laboradors del conseller l'a
consellaren de no sortir de l'edifi
ci, donades les condicions de se
guretat que hi havia a l'exterior. 
Molins no va marxar fins a les 2 de 
la matinada, quan arribaren efec
tius de la brigada antiavalots de 
Saragossa. 

Els posteriors enfrontaments 
entre la policia i els manifestants 
produí un nombre elevat de ferits, 
la majoria lleus. 

Presentació d'un dossier al 
jutjat de Valls 

L'endemà, dimarts, el governa
dor civil de Tarragona, Ramon 
Sanchez, va manifestar la seva 
voluntat de fer arribar a Valls un 
ampli dossier on es recollirien els 
incidents produïts en contra del 
pla de residus. Aquesta mesura la 

prengué per considerar que els 
successos de dilluns varen ser 
d'una perillositat alta i que han fet 
entrar en una fase molt negativa 
els habitants de la Conca; San
chez pretén que el jutges dictami
nin o no l'existència de possibles 
responsabilitats que podrien cons
tituir delicte, davant l'evidència 
dels nombrosos danys materials 
succeïts en les darreres setmanes. 

En posteriors declaracions, el 
governador afirmà, fent referèn
cia al cotxe de Molins, que el 
pitjor de tot no era l'estat de l'au-

tomòbil en qüestió, sinó la segure
tat dels dos ocupants que hi havia 
a l'interior la integritat física dels 
quals no va perillar en cap mo
ment. 

En els darrers dies han anat 
sortint als mitjans de comunicació 
comunicats i opinions de diverses 
agrupacions polítiques on s'expres
sava que l'actitud del conseller va 
ser de provocació davant de la 
multitud, ja que podia haver sortit 
de la seu del Consell Comarcal 
molt abans de l'hora en què ho va 
fer. 


