RECULL D’ACTES DE LES REUNIONS
DUTES
A
TERME
PER
LA
COORDINADORA ANTI PLA DE RESIDUS
DE LA CONCA DE BARBERA I L’ALT CAMP

Primera reunió, 16 de Gener de 1990 a VALLS
Darrera reunió, 12 de Desembre de 1990 a PIRA

REUNIÓ
EXTRAORDINARIA
DE
TOTES
LES
FORCES
POLÍTIQUES DE L’ALT CAMP I LA CONCA DE BARBERÀ EL 16 DE
GENER DE 1990 A VALLS
A l’antic Hospital de Sant Roc de la ciutat de Valls es reuneixen tots
els partits polítics amb implantació a les comarques de l’Alt Camp i la
Conca de Barberà per tractar, amb caràcter d’urgència, el tema del
projecte de la ubicació d’una incineradora i un abocador de residus
industrials als municipis del Pla de Sta. Maria i Forès respectivament.
La reunió convocada a la seu de l’Institut d’Estudis Vallencs, esta
coordinada conjuntament per l’IEV i el Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà.
Els partits, per unanimitat, denuncien la falta de transparència en la
elaboració del Pla Director de Residus Industrials de Catalunya.
Acorden fer pública la plena identificació amb la contundent i
unànime resposta popular dels ciutadans d’aquestes comarques i, com
a membres solidaris del col·lectiu afectat per l’arbitraria i ofensiva
proposta d’ingerència –absolutament negativa- a l’estructura socioeconòmica , ambiental i humana de la nostra demarcació territorial,
declarem que no podem consentir que es segueixi parlant
d’incineradora
i d’abocador. Demanem formalment la retirada
definitiva de la proposta denunciada i que es faci públic el contingut
del estudis corresponents, i del perquè de l’elecció d’aquestes
comarques.
Conscients del gravíssim perjudici i la transcendència que per l’Alt
Camp i la Conca de Barberà té el que s’ha projectat, ho rebutgem
sense reserves i demanem la paralització del Pla. Alhora, demanem
també, l’estudi d’alternatives i que la implantació és faci on realment
correspongui en raó de l’origen dels residus –tal com està demanant
repetidament la Coordinadora Popular a la qual recolzem- i,
posteriorment, que s’obri un debat públic sobre aquest Pla.

Requerim a tots els polítics d’aquestes comarques, a tots els
Ajuntaments, als representants territorials de la Diputació,
Parlament de Catalunya, Congrés de Diputats, Senat, Parlament
Europeu,... que posin tots els mitjans a l’abast per obtenir la
definitiva cancel·lació del disbarat que havien pensat per les nostres
comarques.
Els partits signataris donen tot el recolzament a totes les accions
institucionals i populars que facin possible l’urgent objectiu que
justifica la reunió d’avui.
Finalment acordem dirigir còpia d’aquests acords al Molt Honorable
President de la Generalitat, a l’Hble. Conseller de Política Territorials
i Obres Públiques i a la Mesa del Parlament de Catalunya

Signat:
Joan Català
-Convergència i UnióJaume Brusco
-Centre Democràtic i SocialJoan Guasch
-Esquerra Republicana de CatalunyaAndreu Mayayo –Iniciativa per CatalunyaFermín Royano
–Iniciativa per CatalunyaJordi Giné
-Moviment de Defensa de la TerraFerran Bujalance -Partit dels Comunistes de CatalunyaJosep Fusté
-Partit PopularJosep M. Panadès –Partit dels Socialistes de CatalunyaRafel Sans
–Partit dels Socialistes de Catalunya-

ACTA DEL 7 DE FEBRER DE 1990 A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Organització
-5 persones de cada Coordinadora Local, com a mínim, es constituiran
en servei d’ordre durant cada acte que s’organitzi.
-Fer les reunions a porta tancada amb assistència de 2 representants
de cada coordinadora local amb dret a veu i a vot.
-Portar propostes concretes sobre el tema a tractar a les reunions
comarcals.
-La Coordinadora del poble que aculli la reunió haurà d’aportar una
persona que aixequi acta.
Finançament
S’acorda de recollir diners de manera immediata, atesa la necessitat
de distribuir adhesius a la propera concentració. És faculta a Pere
Domènech de la Coordinadora de Montblanc a convocar reunions de
l’àrea de finances.
Informacions
Es convoca a la Comissió Tècnica el dissabte dia 10 a les 5 de la tarda
al col·legi de la Mercè per planificar les xerrades informatives a
l’Espluga, Blancafort, Rocafort, Barberà, Solivella, Pira, Sta. Coloma,
Montblanc i tots aquells pobles que ho sol·licitin.
El Sr. Joan Ferré informà de la propera entrevista amb el Síndic de
Greuges, demana més informació tècnica.
El dijous dia 8 hi haurà reunió de la Comissió Informativa.

Propostes
-El Sr. Joan Ferré proposa elaborar una enquesta a la Coca sobre el
tema del abocador amb base a la informació sobre l’impacte socioambiental.
-Es proposa una concentració massiva i pacífica a Poblet o al Tallat.
S’encarrega el Sr. Joan Ferré per demanar permís a Poblet per la
utilització de la plaça el diumenge dia 11 a les 4 de la tarda.
-Maties Solé proposa un responsable de premsa per fer front als
compromisos dels mitjans de comunicació.
-El Sr. Toni Sànchez proposa constituir una plataforma amb tots els
ex-càrrecs. S’acorda la seva constitució el dia 9 , a les 10 del vespre
al Museu-Arxiu de Montblanc.
-S’acorda encarregar 6000 adhesius amb el lema: CONTRA EL PLA
DE RESIDUS, NO A L’ABOCADOR.
-Proposta d’un grup de veïns de Vilaverd de posar en contacte les
coordinadores amb la Comissió de veïns de Vilaverd.
Propera reunió al Museu-Arxiu de Montblanc el dia 9 a les 10 del
vespre.

ACTA DEL 14 DE FEBRER DE 1990 A BLANCAFORT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Informacions
-Estat de comptes de la venda de coques i enganxines a Poblet, el dia
11 de febrer:
-Coques: 25.000 ptes.
-Enganxines: 347.000 ptes brutes, falta el cost
.
de l’impremta.
-La comissió tècnica informà que la reunió tindrà lloc el dijous dia 15
a Molins de Rei. De la Conca hi assistirà en Jordi Pujades. També
explica que estan elaborant un dossier informatiu sobre qüestions
tècniques i d’impacte ambiental.
-El Sr. Lluís Español de la Comissió de Premsa fa lectura d’un
esborrany de l’article “Voluntat informativa sobre una retenció
voluntària” per contestar escrits publicats als diaris sobre els fets
del dia 5 de febrer a Montblanc. Es publicarà al “Pati” i a “La veu de
la terra”.
-El Sr. Xavier Sabaté i el Sr. Lluís Español seran els representants
de la Coordinadora a la Plataforma.

Propostes
-El representant del Pla de Sta. Maria proposa que als comunicats de
la Coordinadora hi figuri el nom d’ambdues comarques i també que a la
Comissió de premsa també hi hagi membres de l’Alt Camp.

-És proposa una concentració a Montblanc el dissabte dia 17 per que
els portaveus dels grups parlamentaria es defineixin sobre el Pla de
Residus, llegir un comunicat prometent més mobilitzacions si no
s’atura el Pla i, seguidament, al pavelló del Casal, cantada d’havaneres
i rom cremat per tothom.
-Es proposa que el diumenge dia 18 sigui jornada de descans.
-Concentració al davant del Palau del Parlament de Catalunya el dia 22
i assistència al Ple on es debatrà al Pla de Residus. Es faran autocars,
la reserva de places serà el dilluns dia 19.
-El diumenge 25, dia de Carnaval, concentració de disfresses i
carrosses al·lusives al Pla de Residus, a la carretera de La Guàrdia a
Montblanc.
-La Coordinadora de l’Espluga proposa fer una cursa de relleus pel dia
4 de març des de totes les comarques afectades direcció Barcelona.
Es demana que cada poble obri la inscripció de voluntaris, cada un
dels qual haurà de recórrer un mínim de 5Kms., a menys de 5 minuts
el Km.
Propera reunió el divendres 23 de febrer, a les 22h., a Rocafort de
Queralt.

ACTA DEL 23 DE FEBRER DE 1990 A ROCAFORT DE QUERALT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona

Informacions
1. La Comissió tècnica informa sobre l’estudi geològic dels pous
d’aigua al voltant de l’abocador. Hi ha la possibilitat de la
col·laboració d’altres geòlegs per poder fer estudis pertinents
per reubicar l’abocador. En Toni Sànchez proposa que els grups
polítics paguin els estudis geològics.
2. La Coordinadora de Solivella demana que es facin urgentment
aquests estudis davant de la possibilitat de retirar l’ubicació
amb un sol motiu tècnic en contra, segons el Sr. Molins. Estan
d’acord les Coordinadores de Pira i Sarral.
3. S’informa de dues propostes per part del Partit Socialista a la
Diputació: la retirada del Pla de Residus i la congelació de les
subvencions concedides als pobles que tenen els alcaldes
dimitits fins que no es regularitzi la seva situació.

Valoracions
La Coordinadora de Barberà valora molt positivament l’anada al
Parlament del dijous de la setmana anterior pel canvi d’impressions
amb els polítics del govern i bon comportament de la gent. Està
d’acord la Coordinadora de Sta. Coloma.

Propostes
L’Antoni Sànchez proposa anar a parlar amb els parlamentaris per
explicar-los-hi el perquè de la nostra postura de rebuig, creu que
no estan ben informats.
Es proposa i s’aprova tallada de carreteres el diumenge 25 de
febrer de 5 a 7 de la tarda. El punt de trobada és als Tallers
Vidal.
S’aprova anar massivament a Barcelona davant del Parlament i fer
al mateix dia una aturada general a tota la Conca.
Es proposa anar a Tarragona a manifestar-se davant de la
Diputació el dia 2 a les 5 de la tarda.
Es demana a la Comissió Econòmica l’estat de comptes per la
propera reunió a Sta. Coloma el dia 1 de març de 1990.

ACTA DEL 1 DE MARÇ A STA. COLOMA DE QUERALT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Valoracions
Es valora positivament l’assistència, però va desmoralitzar el fet
de que no es va retirar el Pla de Residus per culpa dels vots de
Convergència i Unió, encara que totes les forces de l’oposició
estaven a favor de la retirada. Es va manifestar que havíem de
seguir a la lluita sense tenir en compte els partits polítics.
Informacions.
1. La comissió tècnica informa de la publicació d’un butlletí
d’informació sobre el que és un abocador i l’impacte ambiental
que pot tenir sobre la nostra salut. El preu serà de 100 ptes i es
distribuirà per totes les coordinadores.
2. La Coordinadora de Montblanc demana els diners de les
enganxines que es deuen a la coordinadora Comarcal.
3. Un representant de la Unió de Pagesos parla de l’existència
d’una pel·lícula d’un montblanquí que explica des de l’inici de les
mobilitzacions fins el dia 28 de febrer del Parlament. És pot
comercialitzà a 1000 ptes cada una.
4. És demana serietat a l’hora de respectar el que s’ha acordat a
les reunions, degut als canvis d’horaris del viatge a Barcelona.

Propostes
La Coordinadora de Pira proposa anar a regar els pins de Fores
el proper cap de setmana.
La Coordinadora de Sta. Coloma proposa anar a tallar la N-2 a la
Panadella.
La resta de coordinadores proposen descansar. S’aprova
descansar.
La Coordinadora de L’Alt Gaià proposa que els intel·lectuals es
manifestin
Activitats previstes
El divendres dia 2 de març sessió plenària a la Diputació de
Tarragona amb les propostes socialistes de la retirada del Pla de
Residus i la congelació de subvencions als ajuntaments dimitits.
El dissabte dia 3 reunió a Sant Feliu de Buixalleu.
El dia 11 de març, cadena humana, cadascú al seu poble.
El divendres 16 de març acte informatiu multitudinari al Pavelló de
Valls.
Diumenge 18 de març, sense confirmar, farem un acte a l’Ametlla
de Mar o des de la nostra comarca.

Propera reunió: dimecres 7 de març a les 10 hortes al local del cine
de Solivella. S’intentarà que assisteixi la Coordinadora de Vimbodí.

ACTA DEL 7 DE MARÇ A SOLIVELLA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Informacions
1. La comissió tècnica va fer un full informatiu. És constitueix
una comissió tècnica comarcal formada per un representant de
cada poble. El dilluns 12 de Març hi haurà una reunió de la
Comissió tècnica amb el Cepa a Montblanc.
A la reunió de S. Feliu de Boixalleu hi havia poca assistència, el
Cepa va demanar que és recollís informació.
Es preparen unes Jornades sobre Residus Indústrials.
2. La Comissió Jurídica informa que el Pla de Residus era un decret
llei i ara és un projecte de llei que s’ha de discutir al Parlament.
El Sr. Maties Vives diu que l’últim pas a fer seria el jurídic, quan
no hi hagués cap més recurs. No poden posar cap dimitit a una
gestora.
El divendres 16 de març hi ha una moció per la retirada del Pla
del CDS a l’Ajuntament de Tarragona a les 7 de la tarda, s’hi
pot anar com a la Diputació.
3. És constitueix una comissió econòmica a nivell comarcal amb un
representant de cada coordinadora. S’informa que al Sr. Riba li
volen donar un càrrec a la Caixa Tarragona, volem amenaçar per
mitja de cartes de retirar els diners de la Caixa si se li dóna
aquest càrrec.
4. La Comissió de Premsa reivindica el dret a una informació real
per part de la premsa. Un bon moment per demanar-ho és el

divendres al programa de TV3 del Pujal. La pel·lícula del Ramper
tindrà dues parts, la 1a. Els viatges a Barcelona i la 2a. Els fets
de Poblet i Forès.

Propostes
1.
2.
3.
4.

Anar el dissabte a parla al congrés de UDC a Reus.
Mobilització el dia 18 coincidint amb la de Vandellós.
Fer un dinar a Forès i anar a regar els pins.
Fer una carta al President de la Generalitat amb motiu de la
vinguda del Príncep a Montblanc.

Acords
1. S’acorda enviar la carta.
2. S’acorda anar el dissabte a Reus amb motiu de l’Expo Reus i fer
una manifestació el diumenge a Reus a les 11 del matí davant de
l’exposició.
Propera reunió: dimecres 14 de març a les 10 de la nit a Vimbodí.

ACTA DEL 14 DE MARÇ DE 1990 A VIMBODÍ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es fa un acte informatiu degut a la notable assistència de públic.
Es comença la reunió.
Informacions
1. Reunió de la Comissió tècnica a l’Antic Hospital de San Roc a
Valls.
2. Ple de l’Ajuntament de Tarragona amb mocions del CDS i PCS
demanant la retirada del Pla de Residus, el divendres 16 a la
tarda.
3. Acte informatiu al pavelló Joana Ballart de Valls el divendres
dia 16
4. Reunió de la Comissió Economia a l’Acció Catòlica de Montblanc
el dilluns dia 19 a les 10 del vespre.
5. Informació de la reunió amb el geòleg Ferran Colombo. La seva
hipotètica col·laboració queda en suspens fins més endavant.
Propostes
Es proposa que a les reunions, la taula estigui formada per un
representant de cada poble, i que cada poble tingui dos
representants amb vot, i l’ordre del dia podria ser el següent:
1. Informes de les diferents comissions.
2. Informació de la Plataforma d’alcaldes dimitits.
3. Accions a dur a terme.
4. Precs i preguntes.
La proposta és acceptada per unanimitat.

La Comissió Econòmica proposa fer samarretes al·lusives al Pla de
Residus, cosa que s’aprova.
Acords
S’acorda tallar carreteres, la via fèrria i l’autopista a Montblanc,
desestimant-se anar a tallar la carretera de la Panadella, el diumenge
dia 18 de 5 a 7 de la tarda.
S’acorda no donar publicitat a les reunions de les coordinadores amb
la finalitat de que no esdevinguin actes públics.
Propera reunió: el dia 21 a Pira a les 10 del vespre.

ACTA DEL 21 DE MARÇ DE 1990 A PIRA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta del dia 14 de març de Vimbodí.
S’han valorat les actuacions que tingueren lloc durant la setmana.
- Divendres 16 de març. Moció a l’Ajuntament de Tarragona
sobre la retirada del Pla de Residus, presentada pel CDS i PSC, la
qual fou aprovada.
Reunió de la Comissió Tècnica dels membres del CEPA.
Acte informatiu al Pavelló de Valls.
- Diumenge 18 de març. Representació de la Coordinadora a
Vandellòs.
Mobilitzacions del diumenge a la tarda.
Informacions
L’Antoni Sànchez explicà la reunió de la Plataforma d’Alcaldes i
Regidors dimitits que tingué lloc el dimarts dia 20. La Plataforma
proposà fer una entrevista amb el Governador Civil de Tarragona amb
tres membres de la Coordinadora.
La comissió econòmica fa la presentació de les samarretes del Pla de
Residus, han fet una tirada de 1000 unitats. Es posaran a la veda el 1
d’abril.
Tres jutges de la Conca exposen l’acte que tindrà lloc a Poblet.
Propostes
-Conesa proposa un dinar de germanor.

-Pira proposa que quatre dones de la Conca sol·licitin fer una
entrevista a Marta Ferrusola.
-La coordinadora de Montblanc Proposa fer una aturada de les
mobilitzacions i establir un diàleg amb la Generalitat, mitjançant uns
interlocutors, per fer efectiva la retirada de l’abocador de Forès i de
la incineradora del Pla de Sta. Maria.
Acords
- S’aprova una entrevista de la Plataforma i tres membres de la
Coordinadora amb el Governador Civil.
- El dissabte 24, una delegació de la Coordinadora es desplaçarà a
Tortosa amb motiu de la visita del president Pujol.
- El diumenge 25 no hi haurà cap tipus de mobilització.
-A les properes mobilitzacions es respectaran els horaris establerts i
els serveis d’ordre es responsabilitzaran de les mateixes.
- Es creu convenient no fotografiar ni filmar situacions que puguin
resultar compromeses.
- Aprovació d’una carta dirigida al Sr. Director General de la Caixa de
Tarragona en la qual es demanà la substitució del Sr. Riba dins del
Consell Assambleari de la Caixa i de qualsevol altre càrrec.
- S’acorda fer la propera reunió a la sala de la Cooperativa de
Barberà el proper dia 28 a les 10 del vespre.

ACTA DEL 28 DE MARÇ A BARBERÀ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta del 21 de març a Pira.
Informacions
Reunió amb el Governador dels representants de les coordinadores i
la Plataforma.
La Comissió econòmica informa que les samarretes aniran marcades
pel davant, pel darrera i a la màniga, el preu serà de 800 ptes. les
petites i 1000 ptes. les grans.
La Comissió tècnica informa d’uns reunió a Castellbisbal on es va
decidir muntar unes Jornades Tècniques que es farien a la Conca i
consistirien en unes visites a Plantes i un debat.
S’informa també que el proper número “La Coordinadora informa”
s’acabarà de confeccionar el proper cap de setmana. La data de
sortida serà abans del 23 d’abril.
La Plataforma informa que hi haurà reunió el proper 29 de març. El
Consell Executiu presentarà el projecte de llei sobre el Pla de
Residus el 4 d’abril, s’inclouen les ubicacions.
La Plataforma farà una roda de Premsa al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el dia 2 d’abril a la una del migdia.
El diumenge a dos quarts d’onze, al Museu-Arxiu, es recolliran tots
els escrits que es vulguin presentar per confeccionar un llibre sobre
les vivències i criteris personals davant de la imposició d’aquest Pla
de Residus.
Propostes

Fer una comissió que prepari el temes de les Jornades Tècniques i el
seu cost.
Intensificar les accions de protesta abans del 22 d’abril per forçar el
diàleg
Negociar una possible desmobilització per facilitar la retirada e
l’abocador de Forès.
Fer una tancada el dissabte 31 de març a les 6 de la tarda al Consell
comarcal fins a les 6 de la tarda del diumenge, en torns de dotze
hores, i sortir fent una concentració al davant del Consell Comarcal.
Marxa lenta de tractors per la carretera.
A Vilanova de Prades, fer un acte reivindicatiu amb corals i grallers.
Anar a Sta. Coloma pacíficament el dia de la inauguració de la fira.
Tancada de dones al Consell Comarcal.
Fer una matriu dient “No a l’abocador” “No a la incineradora” per
marcar totes les carreteres de la Conca i l’Alt Camp.
Es proposa, a partir d’ara, les reunions de la Coordinadora es faran en
un poble de la Conca i en un de l’Alt Camp, alternativament.
Acords
Per unanimitat s’acorda intensificar les accions fins el dia 22 d’abril
sense abandonar la possibilitat de diàleg.
Propera reunió: dimecres 4 d’abril al Pont d’Armentera.

ACTA DEL 4 D’ABRIL DE 1990 AL PONT D’ARMENTERA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior i l’ordre del dia.
S’han valorat les actuacions del cap de setmana anterior.
-Valoració positiva de la tancada al Consell Comarcal de Montblanc.
-Bona valoració de la roda de premsa a Barcelona.
-Visita de TV3 a Montblanc.
-Entrevista a la Cadena Copa de dos membres de la Plataforma
d’exalcaldes.
-Valoració positiva de la formació de la Coordinadora de Valls.
-Ajornament d’unes setmanes de l’entrada del Pla de Residus al
Parlament i, segons del Sr. Mayayo, segurament entrarà sense
ubicacions ni emplaçament, la qual cosa fou valorada positivament
mostrant, malgrat tot, un cert recel per part de la gent.
Informacions
La Coordinadora tècnica informa que creu oportú gastar trenta mil
pessetes en material informatiu adreçat a altres països, quedant
aprovada aquesta proposta.
S’aprova radiar la roda de premsa de Barcelona.
Propostes
-Tancada conjunta als monestirs de Santes Creus, Poblet i
Montserrat.
-Tancada a la Governació de Tarragona.
-Manifestació pacífica a Vilavert.

-Desplegament de senyeres als punts més alts de Barcelona.

Acords
Es feren les votacions però el representant de Forès demanà que la
votació de les properes actuacions es fes poble a poble.
El moderador de la taula accepta la proposta quedant anul·lada la
votació anterior. Arribat a aquest punt el representant de Rocafort
demanà que constés en acta que “la persona que dirigeix la reunió no
guarda respecte envers als altres”, i, a continuació, fou aquest senyor
el que agafa la direcció de la reunió.
Es passa a la segona votació on queda aprovat la tancada a la
Governació de Tarragona fins a les sis de la tarda del diumenge dia 8
d’abril.
Propera reunió a Conesa a les 10 del vespre del dia 11 d’abril de 1990

ACTA DEL 11 D’ABRIL DE 1990 A CONESA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Presideixen la taula: Sr. Mundi, Sr. Español, Sr. Puig, Sr. Farré.
Moderador: Sr. Farré.
Ordre del dia
-Lectura i aprovació de l’acta anterior.
-Comprovar l’assistència de totes les coordinadores.
-Informe de les diferents comissions.
-Per què no es va fer la tancada a Governació a Tarragona?
-Dilluns de Pasqua a Forès.
-Reunió a Montblanc de la Plataforma amb la Coordinadora.
-Properes actuacions.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Informacions
La Comissió Econòmica diu que hi ha per vendre auques que es
repartiran pels pobles, el preu és 200 ptes.
També es vendran samarretes, es repartiran al acabar l’acte.
La tancada a la Governació de Tarragona no es va fer perquè es van
fer trucades entre diferents membres de les coordinadores dels
pobles i va semblar de no fer-la. Es diu que un acord pres en una
reunió no es pot desfer després, en tot cas s’ha de ser més reflexius
a l’hora de prendre acords.
Un membre dl Pla comenta que al Diari de Tarragona hi ha publicades
dues cartes, una dirigida al rei i l’altra al president Pujol, firmades en
nom de la Coordinadora. Pregunta qui les ha enviat.

Es contesta dient que en la reunió de Solivella es va dir que les
enviaria la coordinadora de Montblanc, aquesta les va enviar amb el
seu nom i el Diari va posar el nom de tota la Coordinadora.
Es parla de la reunió del dia anterior a Montblanc entre membres de
la Coordinadora i la Plataforma, hi havia tres fronts de diàleg: Gomis,
Roca i Pujol, es continuarà parlant fins a tenir clar que passarà amb el
Pla de Residus.

Propostes

S’acorda fer un escrit al Diari.
Fer reunions periòdiques Plataforma-Coordinadora
S’acorda reenviar la carta perquè el Sr. Riba no formés part com a
conseller de la Caixa Tarragona, faltava signar-la i segellar-la, l’han
retornat.
Dilluns de pasqua s’anirà a menjar la mona a Forès. Es rifarà una mona
d’una donació.
A continuació es vota el text dels cartells del dia de la mona: Missa al
matí, a la tarda ballada de sardanes i servei de bar.
Un representant de l’Espluga llegeix un manifest i s’acorda fer-ne un
altre.
L’ex-diputat Sànchez diu que es farà una interpel·lació al Parlament
perquè es nomeni a les gestores.
El representant de la Coordinadora de Valls diu que han pensat fer
una tancada al Consell Comarcal com a mesura de pressió davant dels
no dimitits.
Accions properes fins el dia 18 al Pla.
Accions individuals proposades per diferents pobles i acceptades:
-Posar pancartes als ponts de l’autopista.
-Pintar carreteres.
-Fer pamflets i distribuir-los en llocs per on passa molta gent.

-Fer caravanes lentes (60 Km/h) per carreteres i autopistes.
Accions col·lectives.
-Fer caminant Santes Creus-Poblet.
-Manifestació a Valls.
Es passa a votació i guanya la manifestació a Valls.
A l’hora de votar la Coordinadora d’Alió demana que la Coordinadora
de Sarral sigui més seriosa. Es queda anar a Valls el diumenge a les 8
de la tarda.
Propera reunió: dia 18 d’abril a la pista de ball del Pla.

ACTA DEL 18 D’ABRIL DE 1990 AL PLA DE SANTA MARIA

Es canvia la reunió d’aquest dia i es farà el dia 25 D’Abril al mateix
lloc del Pla de Santa Maria.

ACTA DEL 25 D’ABRIL DE 1990 AL PLA DE SANTA MARIA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació per unanimitat de l’acta anterior.
Explicació de les manifestacions del batlle del Pla i transgiversació de
les mateixes (Diari de Tarragona)
Valoracions
-Rocafort: Manifesta desconcert d’horaris i falta de gent. Comenta
l’oposició de la gent de Santa Coloma per no considerar-se de la
Conca.
-Sta. Coloma: creu que la valoració de Rocafort ha estat suau. Hi ha
un ambient contrari a la coordinadora, aquesta està formada per
dotze membres, han pensat en una possible dissolució i actuar
individualment.
-Conesa: explica l’actuació del batlle del seu poble a Santa Coloma
que va perdre la cita que hi havia preparada per la inauguració.
Informa de l’actuació d’una senyora que va esbroncar el Pujol a
Cervera.
-El Pla: dona ànims a Sta. Coloma.
-Blancafort: comenta la poca assistència i la relaxació dels pobles
afectats.
-Valls: diu que no té el recolzament de la població.
-Rocafort: comenta la falta d’assistència d’alguns pobles afectats
-Pira: demana serietat al fer les propostes i que els actes siguin
multitudinaris.
-Conesa: valora positivament l’actuació de la gent convocada
-Barberà: disculpa l’assistència del poble. Demana que els actes
s’acordin amb una setmana d’antelació.

-Solivella: disculpa l’assistència.
-Sta. Coloma: demana honestedat i responsabilitat en les propostes.
-Pira: justifica la falta d’assistència per por.
-Rocafort: demana més serietat.
-Blancafort: recolza les manifestacions massives i canvi
d’estratègia.
-Custodi: valora positivament l’acte de dissabte i proposa un intent
d’ampliació de la Coordinadora de Sta. Coloma.
-Montblanc: ratifica Pira. Informa que alguns d’ells estan fitxats i
pressionats.
-Vila-rodona: Exalta els ànims i valora positivament l’actuació de
Cervera. Ratifica que les manifestacions han d’ésser massives.
Informacions
Situació de Castellbisbal. Han començat a fer cartes. El batlle les ha
declarat il·legals i les ha paralitzat.
Acceptació de la carta a Caixa Tarragona on es demana la retirada
del Sr. Riba del Consell d’Administració.
Informació e les jornades tècniques, es dona un dossier a cada
coordinadora i es demana una comissió organitzadora.
La comissió econòmica demana un informe i un pressupost de les
jornades. Dona comptes de la venda de samarretes i demana l’import
de les mateixes pel proper dimecres.
La comissió informativa comenta la incorrecta informació per part de
la premsa.
Propostes
-Blancafort proposa seguir a Pujol a tot arreu amb pancartes contra
el Pla de Residus.
-Barbera proposa sortir amb tractor a tallar carreteres.
-Forès, actes multitudinaris en fets concrets.
-Montblanc demana l’assistència dels parlamentaris.

-Rocafort proposa tallar l’autopista dimarts. Potenciar les accions
individuals. Tocar les campanes durant una setmana per potenciar un
escrit a La Vanguardia.
-Santes Creus proposa potenciar la participació dels pobles
principals.
-Valls demana confirmació per l’acte que hi ha previst a Valls.
-S’ajorna pel proper dimecres el lloc de celebració de les jornades,
tocar campanes i seguiment a Pujol.
-Ramon informa de les mobilitzacions que farà CCOO els dies 29-4 i
1-5.
Acords
Es passa a votació si el proper dimarts es tallarà l’autopista.
S’acorda descansar per majoria i es fa la reflexió: “S’HA
D’INFORMAR ALS POBLES”
Es demana la creació d’un butlletí d’informació. La taula informa que
ja existeix “La Coordinadora informa”
Un representant de Rocafort, a títol personal, fa constar en acta que
la reunió de les coordinadors es realitzi cada 2 mesos i mig.
La propera reunió a l’Espluga, sala gran de l’Hospital.

ACTA DEL 2 DE MAIG A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Sta Maria,
El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles, Les
Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa Coloma
de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Informacions
Informació de la reunió amb el Síndic de Greuges. S’entreveu la
voluntat de Molins de fer una entrevista.
La Comissió tècnica informa que la propera reunió estarà disponible el
butlletí “La Coordinadora Informa”. Es fa saber, també, que es volen
fer copies dels vídeos facilitats pel CEPA i distribuir-los pels Videoclubs de les comarques. S’han enviat cartes a diferents grups
demanant informació i ajuda, en especial a Gibraleón. Es fa saber,
també, que el dissabte dia 5, hi haurà reunió al Pla per preparar les
Jornades Tècniques del Juny. Finalment es demana un local per
dipositar-hi material.
La Comissió de Premsa informa que foto Ramper estaria disposat a
muntar tot el material de vídeo en dues cintes sobre els moments
més destacats de la lluita sobre el Pla de Residus, ho muntarà si hi ha
garantida una venda de 100 copies.
Propostes
Si es fa l’entrevista amb el Molins només s’hi anirà a escoltar i cal que
la demani per escrit
La Comissió Econòmica proposa fer para-sols pels cotxes, es podrien
vendre a Montblanc on hi haurà un estand per vendre els materials
que tenim en existència. Reclamen torns per atendre l’estand.
És demana més assistència per part dels membres de la Plataforma a
les reunions de La Coordinadora.

És proposa d’anar a veure l’arquebisbe pel tema de les campanes per
reforçar l’article del Sr. Goytisolo.
Rocafort proposa assistir diumenge a la feta de CIU al Born on
celebren 10 anys de govern, i també fer acte de presència a el
dissabte 5 a Falset amb motiu de la visita de Pujol.
Montblanc proposa muntar un estand a les Fires. Es farà una
enquesta, divulgaran informació,... També hi haurà una Taula Rodona a
Radio Montblanc .
Les Piles proposa elaborar un sketch per TV, i més informació
d’aspectes tècnics als pobles.
ACORDS
S’aprova anar al Born de Barcelona amb 19 vots a favor i dos en
contra.
Davant de la possibilitat de que el Consell Executiu de la Generalitat
aprovi el projecte de llei s’acorda fer una reunió a Sarral el proper
divendres dia 4 de maig.
Propera reunió: dimecres 9 de maig a Vila-rodona.

ACTA DEL 9 DE MAIG A VILA-RODONA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior
Valoracions
Es valoren positivament les mobilitzacions a Barcelona no obstant les
provocacions del president Pujol per mitjà de les seves declaracions,
es van aconseguir els objectius. La megafonia exterior cada cop era
més alta fins que es va tallar el cable. Hi va haver molta participació.
Es valora negativament la càrrega dels dos caps de la Policia Nacional.
Informacions
El Sr. Roca accepta que s’ha de dialogar, però sense cap garantia.
El Sr. Gomís comenta la mala informació sobre el tema i diu que el
programa de TV3 va ser una manipulació del Sr. Rafols.
Maldonado diu que els alcaldes de la Conca de Barberà i del Pla de
Sta. Maria ja estaven informats i que volien l’abocador.
En quant a les Jornades Tècniques, Montblanc diu que no col·labora
per la manca d’organització, proposa ajornar-ho fins el setembre. La
Junta Econòmica diu que hi ha un pressupost d’un milió i mig a l’alta,
que es pot rebaixar. S’ha trucat al Diputat Llaçat i es poden demanar
ajudes a la Comissió de Cultura per l’edició dels dossiers i a la
Comissió de Sanitat pel Medi ambient.
Aportacions per les Jornades per part dels Ajuntaments:
Valls.Pla.-

200.000 ptes
100.000 ptes

Les Pobles.- 35.000 ptes.
Les Piles.- 25.000 ptes.
CEPA.150.000 ptes. més fotocopies.
Conesa.25.000 ptes
Rocafort.- 30.000 ptes.
Forès.25.000 ptes.
Pont.25.000 ptes
Valls.15.000 ptes (aportades per un particular)
La resta de pobles falten per definir. S’han recollit 710.00 ptes.
El lloc de celebració, per votació, serà al Pla amb 14 vots, seguit de
Valls amb dos vots i l’Espluga i Santes Creus amb un vot cada un.
La Plataforma informa de la reunió amb l’Anton Llort el dia 8 a
Montblanc. Va presentar una denúncia a la Guàrdia Civil perquè fos
revocada la seva dimissió perquè diu que va ser sota coacció.
Actualment és l’únic regidor de l’Ajuntament de Montblanc i el
president del Consell Comarcal.
Es va acorda fer escrits per l’actuació de la força pública al Born i pel
regidor no dimitit.
Propostes
Pira proposa fer escrits pels fets del diumenge al Born dirigits al
Governador Civil, al Sr. Gomis i a la premsa.
El Pla proposa fer un homenatge a les persones agredides diumenge.
Montblanc ha convocat una assemblea al poble i ha convidat a
l’Ajuntament dimitit.
Es proposa una manifestació el diumenge 13 a les 8 de la tarda a
Montblanc des de la plaça de l’Ajuntament fins a la seu del Consell
Comarcal.
Recollida de firmes contra l’Anton Llort.
Es demana col·laboració per l’estand de la fira.

Vila-rodona proposa fer braçalets amb crespons i portar-los a totes
les manifestacions.
Consultar si es poden denunciar els fet de diumenge a les persones
agredides.
Empaperar Valls, Reus i Tarragona amb cartells “No al Pla de Residus”
Tenir informació preparada per la gent del carrer a les
manifestacions.
El dissabte dia 12, anar a Tarragona.
Conesa proposa anar a Centelles
Rocafort proposa anar a Tarragona els dies 26 i 27 al Congres de
Sant Cugat.
Acords
Anar a la manifestació de Tarragona, el dissabte dia 12 a les 12 del
migdia.
Manifestació a la Fira de Montblanc el diumenge 13 q les 8 de la
tarda.
Anar a una roda de premsa a la que assistirà Joan Baez.
Propera reunió: el dimecres 16 de maig a Les Piles.

ACTA DEL 16 DE MAIG A LES PILES
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, L’Espluga de Francolí,
Forès, Montblanc, Pira, Rocafort, Sta. Coloma, Sarral, Senan i
Solivella de la Conca de Barberà. El Pla de Santa. Maria, Les Pobles,
El Pont d’Armentera i Vila-rodona de l’Alt Camp.
Ordre del dia
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoració de les últimes manifestacions.
Informe de les Jornades Tècniques.
Propostes, precs i preguntes.
Valoracions
Es valoren positivament les manifestacions fetes el 12 i 13 de maig,
fetes a Tarragona i a Montblanc respectivament.
Es condemna la càrrega policial de Montblanc i la prepotència de la
Generalitat.
També s’insisteix que cal més unió i recolzament de tots plegats quan
hi ha detinguts, cal més pressió popular i endegar mesures legals en
aquests casos, la comissió jurídica informarà.
Informacions
Es comenta la reunió que mantingués Jordi Pujol amb els alcaldes no
dimitits de La Conca, l’Antoni Llort afirmà, el mateix dia 16, que
s’accepta l’abocador a la comarca sempre i quan es demostri que no és
perillós. El rebuig d’aquesta afirmació és unànime i crispa els ànims
dels assistents, no es pot admetre de cap manera que una minoria
d’alcaldes no dimitits negociïn el futur de la Conca ja que no són
representatius.
Els assistents també és refermen en que no és negociable cap
abocador a La Conca ni tampoc cap tipus de compensació econòmica.

La Coordinadora de Montblanc llegeix un manifest enviat a la premsa
que es molt ben acollit pels assistents.
Jornades tècniques
Aportacions econòmiques dels pobles que no ho van fer a la reunió
anterior:
-Barberà: falta definir-se.
-Blancafort: 30.000 ptes
-L’Espluga de Francolí: 15.000 ptes
-Montblanc: 50.000 ptes.
-Pira: 25.000 ptes.
-Sta. Coloma: aportació humana.
-Sarral: 100.000 ptes
-Solivella: 35.000 ptes.
-Vila-rodona: 35.000 ptes.
La suma d’aquestes aportacions fa 290.00 ptes que sumades a les del
dia anterior fa un total de 920.000 ptes.
Propostes
S’han de fer comunicats a la premsa precisos i contundents que surtin
puntualment als mitjans de comunicació.
-Barberà. Ocupar diversos dies el Consell Comarcal a fi i a efecte de
no deixar-lo funcionar.
Assabentar-se si l’Anton Llort va dimitir coaccionat.
Visita turística a Montserrat per oferir a la Moreneta una samarreta
anti-residus.
Unir-se amb la lluita del sector de l’avellana per fer manifestacions
conjuntament.
Fer gorres al·lusives al Pla de Residus.
-Montblanc. Reunir-se el proper dissabte 26 per discutir l’estratègia.

-Pira. Demanen una explicació dels alcaldes que van anar a veure Jordi
Pujol.
-El Pla. Proposa reunió de la Plataforma i les coordinadores aquest
divendres a Sarral a les 10 del vespre per explicar la reunió dels
alcaldes dimitits amb el Molins i la Rahola.
Anar a tots els quarters de la Guardia Civil a demanar permisos
d’armes.
-Rocafort. Boicotejar l’Espluga pel que fa als espectacles (discoteca,
cine..)
Portar distintius a les manifestacions per identificar-se.
-Sarral. Que un grup reduït de gent vagi a parlar amb l’Anton Llort.
S’acorda fer la propera reunió a Pira degut a que cap representant de
l’Alt Camp la vol fer al seu municipi.
Es reparteix el N. 2 de “La Coordinadora informa” i els para-sols antipla pels cotxes.
Propera reunió: el dimecres 23 de maig a Pira.

ACTA DEL 23 DE MAIG A PIRA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior amb les següents esmenes:
Aportacions per les Jornades Tècniques:
Castellbisbal
San Feliu
Vila-rodona

150.000 ptes.
50.000 ptes.
45.000 ptes

Fent un total de 1.149.000 ptes.
Valoracions
No es va arribar a cap acord en l’entrevista amb el Síndic de Greuges
i el conseller Molins, encara que es valora positivament la postura del
nostres representants.
Informacions
S’informa que tindrem un advocat a les nostra disposició en les
manifestacions.
La comissió Tècnica facilita el número del compte corrent per
ingressar les aportacions a les Jornades Tècniques.
El Departament de Medi Ambient farà una aportació de 300.000
ptes. El Departament de Cultura: 200.000 ptes. Un grup socialista
aportarà un traductor.
A la cloenda de les Jornades Tècniques estan convidats tots els
grups folklòrics de la Conca i l’Alt Camp. Les conclusions de les
Jornades es recolliran en un llibre.

La Comissió Econòmica vol fer l’estat de comptes dels diners de les
samarretes, es demana que el proper dimecres a Valls tothom porti
els diners o les samarretes que els hi ha sobrat..
La Coordinadora de Montblanc aprovà un comunicat que vol passar a la
Coordinadora Comarcal. La Coordinadora Comarcal creu convenient
fer aquests tipus de comunicats a nivell personal.
La Comissió de premsa informa que el proper divendres hi ha reunió a
l ‘Acció Catòlica per preparar el tercer número de “La Coordinadora
Informa”.
Propostes
Si hi hagués alguna despesa de judici es podria pagar amb el fons de
la Coordinadora Comarcal.
El Sr. Pijuan creu convenient anar a parlar amb l’Anton Llort i els
alcaldes no dimitits.
Montblanc proposa entrar en contacte amb altres coordinadores
_avellana, Ebre, nuclears,...El diumenge anar als municipis no dimitits o a tallar carreteres i la via
fèrria a l’Espluga de Francolí.
Acords
S’acorda anar dissabte a parlar amb l’Anton Llort i els alcaldes no
dimitits.
El diumenge tallarem les carreteres i la via fèrria. Punt de trobada:
Davant del Casal de l’Espluga a 2 quarts de sis de la tarda. Al acabar
l’acte es llegirà un manifest.
S’aprova que dins de la Coordinadora Comarcal hi haguí un o dos
membres de la Plataforma.
Propera reunió: dimecres 30 de maig a Valls.

ACTA DEL 30 DE MAIG A VALLS
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Sta Maria,
El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles, Les
Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa Coloma
de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
Es valora satisfactòriament la manifestació que va tenir lloc el
diumenge 27 a l’Espluga de Francolí, malgrat el mal temps es va tenir
una bona resposta. Tot i les provocacions dels antiavalots de la casa
del alcalde en funcions Sr. Duch, els manifestants van mantenir una
actitud cívica. Es recorda que és important la presència d’un advocat
de les coordinadores a totes les manifestacions.
Informacions
A la reunió que van fer membres de les coordinadores amb el Sr.
Llort, li van proposar que participes en un acte públic per aclarir la
seva posició davant del Pla de Residus. S’acordà donar-li una setmana
de temps.
La Comissió Tècnica fa la presentació del programa de les Jornades,
s’han editat 9.000 exemplars. S’informa que tots els ajuntaments i
consells comarcals de les zones afectades, així com tots els grups
parlamentaris rebran una invitació per assistir-hi. Es recorda als
pobles que no hagin confirmat la seva presència al Pla el dia 9 que ho
facin el més aviat possible.
S’informa de les jornades sobre sindicalisme i medi ambient que es
celebraran a Barcelona del 18 al 23 de juny així com de les jornades
que es faran a Tarragona els dies 6,7 i 8 sobre centrals nuclears i
medi ambient.

La Comissió Econòmic recorda que qui no hagi aclarit el tema de les
samarretes que ho faci. També s’informa que el lloguer dels autocars
que van anar a Barcelona puja a 51.800 ptes. que cal fer efectives a la
coordinadora de Sarral.
El responsable de Premsa és Jaume Espelt. S’establiran horaris per
als contactes amb els mitjans de comunicació.
La enquesta passada a Montblanc per les fires té uns resultats
satisfactoris, es van passar unes 1000 enquestes.
S’informa que el dijous dia 31 de maig, l’equip del programa de TVE
“Informe Semanal” serà al Pla de Santa Maria i cal que hi assisteixin
membres de la Plataforma i de les coordinadores.
La conferència d’en Baltasar Porcell serà el 5 de juny a Sta. Coloma.
Propostes
1.- Fer una reunió de la Plataforma amb els grups polítics
parlamentaris i oferir-los la possibilitat de fer un acte públic
perquè exposin la seva posició davant del Pla de Residus.
2.- Fer acte de presència a tots els pobles on els alcaldes no
hagin dimitit. Tallar el trànsit a Vilaverd.
3.- Manifestació al Pont d’Armentera amb motiu de les
declaracions del alcalde Carles Murtró en la reunió del Consell
Comarcal de l’Alt Camp.
4.- Mostrar rebuig a l’actitud del Sr. Llobet.
5.- Felicitar amb un telegrama als comitès antinuclears de
Vandellòs pel tancament de Vandellòs 1 i assistir, si cal, als actes
que faran per celebrar-ho.

Acords
Que la coordinadora del Pla s’ocupi de fer el telegrama
Per votació -13 vots a favor i 5 en contra- s’acorda manifestar-se el
diumenge 3 de juny al Pont d’Armentera, a la plaça de l’església, per
mostrar el nostre rebuig a l’alcalde Murtró.

Es demana que s’intenti fer els debats de les propostes abans de
passar a les votacions.
La Coordinadora de Forès proposa que la reunió del dia 20 es faci a
Forès.
S’acorda fer una reunió el dissabte a Montblanc per discutir
l’estratègia de les mobilitzacions, es recorda que cal que hi
assisteixin totes les coordinadores.

Propera reunió: dimecres 6 de juny al cinema de la cooperativa de
Blancafort.

ACTA DEL 6 DE JUNY A BLANCAFORT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Valoracions
Per part del representant de la Coordinadora del Pont d’Armentera
és fa una valoració positiva de la concentració duta a terme el passat
diumenge 3 de juny al Pont. L’alcalde desmenteix les declaracions
fetes.
Informacions
El Sr. López del Pla de Sta. Maria dóna a conèixer el programa
d’actes de les Jornades Tècniques.
Dissabte, 9 de juny:
11,30 Rebuda assistents.
11,00
Presentació de les Jornades: “Els problemes del
tractament dels
Residus Industrials a Alemanya i a Catalunya. Els exemples
de
Schawabach i la Fontsanta”.
13,00 Obertura d’exposicions i audiovisuals.
16,30 “Crítica dels sistemes convencionals del tractament de
residus.
Línies d’actuació alternatives”.
20,00 “La problemàtica dels residus sòlids urbans. Propostes
alternatives.

La recollida selectiva de deixalles en origen”.
22,00 Ballada de Gegants, Caps Grossos i altre bestiari de l’Alt
Camp i de
la Conca de Barberà, acompanyats de diversos grups de
grallers.
22,30 Vetllada amb Noe Rivas, animador.
El Sr. López demana que cada poble comuniqui a la Coordinadora la
participació d’elements folklòrics per la ballada de dissabte.
S’informa que a França, a la regió d’Avignon, també és queixen d’un
abocador que els hi vol posar el Govern. Degut a la pressió popular
sembla que es desestimarà.
El Sr. Espelt informa de les citacions judicials fetes a instància del
germà del Sr. Gomis, i es demana estar alerta d’altres que es puguin
produir. Està a disposició de la Coordinadora l’advocat Maties Vives.
Es demana a tots els pobles que comuniquin les dates de les seves
Festes majors i que deixin un espai al programa per celebrar actes de
la Coordinadora.
El Sr. Pijoan de Pira explica l’entrevista amb el Sr. Llort per tal de
programar una reunió amb la Coordinadora i Plataforma per aclarir les
declaracions fetes pel Sr. Llort. Aquest accepta assistir-hi.
Propostes
Organitzar un cotxe amb megafonia a l’Alt Camp i un altre a la Conca
anunciant les Jornades Tècniques. I també fer servir els canals
habituals d’informació.
El Sr. Mercader de l’Espluga proposa que l’exposició i els audiovisuals
del Pla siguin itinerants per les Festes Majors.

Per la revetlla de Sant Joan es proposa fer una gran foguera a Forès
i repartir el foc per tots els pobles de la Conca i l’Alt Camp.
Es proposa una jornada d’atur general a tota la comarca.
Acords
Després d’un ampli debat s’acorda no fer la reunió amb el Sr. Llort
amb els següents vots: 4 pobles a favor i 12 en contra.
Contactar amb els pobles no dimitits. El 15 de juny a 2 quarts d’onze
a Sta. Perpetua i Llorac, i esperar resposta de Vilaverd i Vimbodí per
anar-hi el 22 de juny. Es designa el Sr. Ricard de Rocafort com a
representant de la Coordinadora a aquestes reunions.
Propera reunió: dimecres dia 13 de juny a la sala de la Cooperativa de
Barberà.

ACTA DEL 13 DE JUNY A BARBERÀ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
Les Jornades Tècniques van estar molt ben organitzades i van ser
molt positives malgrat que l’assistència fou inferior a l’esperada. Una
de les valoracions dels alemanys va ser que Forès era la pitjor
ubicació per un abocador, seria molt contaminant i de difícil control,
semblaria una instal·lació tercermundista.
Informacions
Acte polític a Montblanc amb una primera reunió a les 7 de la tarda a
porta tancada amb els representants dels partits polítics, de la
Coordinadora i de la Plataforma. A les 10 del vespre es faria l’acte
públic. Es pagarà el sopar als polítics acompanyats pel Jaume Espelt
que actuarà de moderador i del Joan Farré farà la cloenda de l’acte.
Roda de premsa a Montblanc el dimecres 20 de juny per fer una
valoració de les Jornades tècniques, donar a conèixer els resultats
de l’enquesta feta per les fires de Montblanc i valoració de la situació
actual i perspectives de futur. S’acordà pagar el dinar als periodistes
per assegurar bona assistència.
Han sigut demanats unes persones als jutjats.
El 20 de juliol es presentarà a Montblanc el llibre de vivències
col·lectives publicat pel Centre d’Estudis de la Conca i els Vallencs,
s’aprofitarà per fer un acte públic organitzat per Joan Pallisé amb la
participació de tècnics alemanys.

Els actes informatius previstos als pobles no dimitits han quedat
suspesos fins a nova ordre.
Propostes
Es proposa demanar a Goytisolo que escrigui una poesia per llegir-la a
la foguera de Sant Joan.
Es proposa que si continuen demanant persones al Jutjat, fer una
carta al Jutge signada per totes les persones que assisteixen a les
manifestacions.
Es proposa fer una carta a conseller de Governació demanat que els
mossos d’esquadra no ens molestin més, sinó prendrem les nostres
mesures.
Acords
Concentració i manifestació el diumenge 17 de juny a Montblanc, es
tallarà la via fèrria i la N 240 de 7 a 8 de la tarda. Posteriorment ens
dirigirem a la Plaça Major per llegir un manifest i cantar algunes
cançons amb un animador per acabar l’acte.
Una representació anirà a buscar la flama del Canigó per portar-la a
Forès per encendre una gran foguera a les 10 de la nit. Es llegiran
comunicats i representants de les coordinadores prendran la flama
per encendre les fogueres dels respectius pobles. A cada poble hi
hauria d’haver una figura al·lusiva al Pla de Residus.
Es va decidir organitzar una reunió a porta tancada amb l’Anton Llort
a Pira el dia 20 de juny.
Es va acordar recollir les cartes dirigides al Síndic de Greuges el 30
de juny. Una comissió les portarà a la sindicatura.

Propera reunió: dimecres 20 de juny a Forès, a les 10 de la nit.

ACTA DEL 20 DE JUNY A FORÈS
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior, amb l’esmena de que s’hi va
ometre la informació de l’escrit de l’empresa INEXI (França) adreçat
al Sr. President de la cooperativa de Rocafort de Queralt, informantlo de que en el cas de que s’instal·les l’abocador a la Conca de Barberà
es veurien obligats a revisar el compromís d’importació a França dels
productes de la comarca.
Valoracions
Hi hagué un ampli debat referent a l’organització de la manifestació
del diumenge a Montblanc, es va veure la necessitat de que en cada
convocatòria hi hagi dos pobles responsables de l’organització. Es va
aprovar per unanimitats. La convocatòria va anar bé, es van fer els
actes previstos considerant-se, una vegada més, com un acte positiu
dins de la nostra lluita.
Informacions
El Sr. Josep Ramon López informà de l’acte de cloenda de les
jornades sobre residus industrials celebrat a Hostalric. Va haver-hi
representació de la Conca però no va assistir-hi l’administració
malgrat estava
convidada. Els tècnics, químics, economistes,
toxicòlegs, tothom va rebutjar aquest Pla per la seva inviabilitat. De
les conclusions extretes i resumides en quinze punts s’acordà enviarles a totes les famílies de tots els pobles afectats
.
De les reunions amb els parlamentaris a Montblanc es comentà que no
va poder assistir-hi el CDS, i CIU no va assistir sense donar cap

explicació. Van dir que faran esmenes a la totalitat; alguns partits
presentaran projectes alternatius. El representant del partit en el
govern de la Generalitat, el Sr. Raimon Escudé, no va aportar cap
novetat, a la vegada que es desentenia de totes les preguntes que se
li feien al·legant que eren temes i responsabilitats d’altres persones o
d’altres departaments de l’administració. A la reunió de la nit el Sr.
Escudé no va assistir-hi. Van haver-hi unes 800 persones. Els
organitzadors van valorar positivament l’acte ja que va tenir molt
ressó.
S’assistí a una taula rodona celebrada a Barcelona i convocada pe
Comissions Obreres referent a producció i tractament de residus
industrials.
A la roda de premsa celebrada el dia 20 a Montblanc van assistir-hi
un gran nombre de periodistes de diferents mitjans de comunicació.
S’informa sobre les Jornades Tècniques, l’enquesta realitzada a
Montblanc, qüestions referides a la Plataforma i les noves accions de
lluita.
Es parlà de possibles contactes que han mantingut gent de la Conca
per tal d’instal·lar l’abocador en un altre indret de la comarca. Hi
hagué un debat intens i tothom es va ratificar en contra d’un
abocador a la Conca de Barberà i a l’Alt Camp.
Esquerra Catalana ens convida a una taula rodona que serà a
Barcelona el proper dissabte 23 a les 4 de la tarda.
L’Hotel Ducal ens ha comunicat que quan aquesta lluita s’acabi,
confiem que amb un resultat favorable, ens convidarà a tots a un
aperitiu.

Acords
No prospera la proposta de regalar els adhesius als assistents als
actes doncs les petites aportacions de les vendes ajuden a pagar les
moltes despeses que s’ocasionen.
Segueixen els contactes amb els alcaldes i regidors no dimitits per
celebrar actes informatius als seus pobles a fi i a efecte de que ells
es sensibilitzin i es solidaritzin amb el conjunt de la Conca.
La reunió prevista amb el Sr. Anton Llort serà el dilluns dia 25 a les
10 de la nit a Pira; hi assistiran membres de la Plataforma i de la
Coordinadora.
El proper dissabte, els Srs. Josep Andreu i Gabriel Vallbona de
Montblanc, seran els encarregats de recollir la flama del Canigó pel
foc de San Joan. La portaran a Forès i des de 3 quarts de 10 de la nit
els pobles pujaran a buscar foc per encendre les seves fogueres. Es
farà un comunicat del Sr. Goytisolo, preveient-se la seva assistència,
i un comunicat del poble de Forès.

Propera reunió: dimecres, dia 27 de juny a les 10 de la nit a Rocafort
de Queralt.
S’aixeca la reunió essent 2 quarts d’una de la matinada.

ACTA DEL 27 DE JUNY A ROCAFORT DE QUERALT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Passanant, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral,
Santa Coloma de Queralt, Senan, Solivella, Valls, Vila-rodona.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
La coordinadora de Forès va valorar molt positivament la participació
de tots els pobles a l’acte de la foguera de Sant Joan, per encendre
totes les fogueres dels pobles de la Conca i l’Alt Camp.
Informacions
La coordinadora de Pira explica l’entrevista mantinguda amb dues
persones de la coordinadora de Sarral amb el Sr. Gomis i aquest ha
mostrat interès en parlar amb els cinc pobles més propers a Forès
per retirar l’abocador de la Conca de Barberà. Pira demana un vot de
confiança de les altres coordinadores per aquesta entrevista, encara
que les manifestacions han de continuar igual.
Després d’un intens i enèrgic debat es va arribar a la conclusió de que
hi anessin dues persones dels cinc pobles més propers en nom de la
Coordinadora.
Propostes
Es va proposar, per part de la coordinadora de Rocafort de Queralt,
que les cartes enviades al Síndic no fossin personals per no bloquejar
la Sindicatura ja que és un servei per tothom i no es poden aturar les
altres queixes més de dos mesos. Es proposa, doncs, enviar les cartes
unides per pobles, amb un representant de cada poble, d’aquesta
manera es farà la mateixa força i no es bloquejarà un servei públic.

Acords
S’ha fet un esborrany per enviar al Sr. Gomis sobre les citacions dels
jutjats.
Contactar amb el Sr. Josep Cuni per anar al seu programa dels matins
de Catalunya Radio.
Propera reunió: dimecres 4 de juliol a l’Espluga de Francolí a les 10 de
la nit.

ACTA DEL 4 DE JULIOL A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Senan, Solivella, Valls
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Informacions
Es recorda que tal com s’havia quedat a Rocafort de Queralt cal que
els cinc pobles que han d’anar a reunir-se amb el conseller Gomis
escullin els seus representants.
La recollida de cartes pel Síndic de Greuges es farà quan tots els
pobles ja les tinguin.
Es fa un repàs a les tasques de les comissions però no hi ha res de
nou.
El Sr. Josep Ramon López del Pla explica diferents aspectes de la
manifestació el dia 15 a Tarragona:

1. Dia 10: elaboració de comunicats
2. Dia 11: roda de premsa pe informar de les diferents
problemàtiques.
3. S’acorda fer un full informatiu per donar als altres col·lectius.
L’Antoni Sánchez informa de la darrera reunió de la Plataforma en la
qual alguns ex-alcaldes eren partidaris de tornar als ajuntaments o
bé formar gestores.

Després es llegeix la interpel·lació feta per Victor Gimeno al
conseller Gomis sobre la situació dels ajuntaments a la Conca.
Propostes
Un grup de gent de a Vall d’Hebron exposa la seva problemàtica i
proposa fer una manifestació conjunta a Barcelona.
Acords
Manifestació conjunta de totes les problemàtiques de Tarragona el
15 de juliol a Tarragona, a la Rambla nova.
Propera reunió: dimecres 11 de juliol a Montblanc.

ACTA DEL 11 DE JULIOL A MONTBLANC
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Senan, Solivella, Valls, Vila-rodona.
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
En primer lloc la coordinadora de Montblanc proposa celebrar el mig
any de lluita fent una taula d’honor amb sis cadires que seran
ocupades com segueix:
1. Pels iniciadors de la moguda a la Conca de Barberà: l’Alt camp i
concretament al Pla de Sta. Maria.
2. Un representant de la Plataforma: l’ex-alcalde de Blancafort.
3. Pel poble afectat més directament pel Pla de Residus i al redós
del qual ens hem unit ambdues comarques: Forès.
4. En representació de tots els pobles de la Conca de Barberà:
Rocafort de Queralt.
5. Les persones que han animat al llarg d’aquest mig any
significatives d’aquest moviment: el Gumersindo de Conesa.
6. La cadira buida en homenatge als que han passat per les
coordinadores i que, avui, per diversos motiu, ja no hi són.
Informacions
Es llegeix el comunicat aprovat per unanimitat en la reunió de la
Plataforma celebrada el 10/07/90 on la Plataforma és ratifica en la
seva actitud fins que no es tregui l’amenaça de l’abocador a la Conca.
Les responsabilitats del desgovern corresponen exclusivament a la
Generalitat i concretament al Departament de Governació.
La manifestació unitària a Tarragona ha aixecar molta expectació i la
classe política està preocupada. Es comunica l’horari i l’itinerari.

S’aproven els comunicats de la Conca i l’Alt Camp que es llegiran a la
manifestació. El Govern Civil ha donat el seu vist i plau .
La Comissió Tècnica comunica que aquest diumenge arribaran les
conclusions de les Jornades.
És coordina el calendari de les Festes Majors, perquè tothom pugui
disposar de l’exposició i es puguin organitzar xerrades informatives.
El president del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà comunica
que el llibre “Ni pagesos, ni industrials: residuals” es presentarà el
dia 20 al Casal de Montblanc a les 10 i mitja
Propostes
Es parla d’aprofitar el Master d’Escalada de Montblanc i la Marxa
Atlètica de l’Espluga per fer propaganda.
Acords
Les cartes al Síndic de Greuges es poden presentar a partir de
setembre, s’estudiarà el tema.
Propera reunió: dimecres 18 de juliol a Solivella.
I no havent més assumptes a tractar es tanca la reunió a dos quarts
d’una.

ACTA DEL 18 DE JULIOL A SOLIVELLA

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior
Valoracions
Es va fer la valoració de la manifestació a Tarragona el 15 de juliol.
Hagués tingut més èxit si hi hagués hagut més gent malgrat tot es
van fer sentir les nostres reivindicacions i ha preocupat als
governants. Es va fer un comunicat a la premsa. Els altres col·lectius
ho van trobar molt positiu i van demanar més mobilitzacions d’aquest
tipus.
Blancafort ho va valorar negativament, creuen que es millor anar sols
que barrejar massa problemes.
A la manifestació es va agrair la presència de polítics i sindicats.
Informació
La Comissió tècnica diu que espera la informació de la termòlisi per
fer les conclusions. Els alemanys que van assistir a les Jornades van
enviar les seves conclusions que aniran al dossier.
La Comissió Econòmica informa que s’està elaborant un estat de
comptes.
La Plataforma informa que el Sr. Maldonado desmenteix a la Junta
Electoral Central en quan a que els ajuntaments dimitits han d’estar
en funcions.

S’informa que hi ha una reunió concertada amb el Sr. Riba, a Sta.
Coloma de Queralt el dia 19 de juliol, a la qual també hi assistiran els
alcaldes de Sta. Perpetua i Llorac. S’apunten set persones per anar-hi
a parlar. Se’ls informarà de les cartes al Síndic de Greuges i se’ls
demanarà fer actes informatius als seus pobles.
Propostes
Es proposa fer un simbolisme unitari a totes les Festes Majors.
Es proposa que la Coordinadora ofereixi un guardo a les competicions
esportives elaborat pels ceramistes de la Conca.
Es proposa fer un nou calendari per les reunions e la Coordinadora
Comarcal
però s’acorda seguir amb la reunió setmanal de cada
dimecres.
Es proposa anar als pobles no dimitits a fer actes informatius pels
que venen a passar les vacances aquí.
Es proposa fer una festa infantil.
Es proposa fer murals anti-pla de residus a les parets dels pobles.
Es proposa fer pancartes a l’entrada i a la sortida dels pobles.
Es proposa per part dels Sindicats de la Conca de Barberà no fer la
Festa de la Verema.
Acords
Seguir amb la reunió setmanal de cada dimecres.

Es demana una persona de la Coordinadora per assistir a la taula de la
presentació del llibre: “Ni pagesos, ni industrials: residuals”. Hi anirà
el Jaume Espelt.
Propera reunió: dimecres 25 de juliol al Pla de Santa Maria.

ACTA DEL 24 DE JULIOL AL PLA DE SANTA MARIA
Canvi de data de la reunió per la futura visita del president Pujol a
l’empresa Galo/Ben el proper dijous.
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
A la reunió a Sta. Coloma amb tres alcaldes es va veure la bona
disposició de l’alcalde de Sta. Perpetua, podria dimitir.
Es valora negativament la filtració a la premsa de la cinta de
l’entrevista.
Es valora negativament la actuació de la premsa a la presentació del
llibre: “Ni pagesos, ni industrials: residuals”
Informacions
La Comissió Tècnica informa de l’arribada de les conclusions de les
Jornades Tècniques de les quals es farà un resum per donar
informació.
La Comissió Econòmica demana responsables de es coses que es
venen.
Es presenta el guardo que s’obsequiarà a les Festes Majors. Estarà
llest la segona quinzena d’agost.

S’informa de l’actuació del Gomis davant les entitats de Montblanc,
procurant la creació d’una gestora fent servir d’arma la instal·lació
d’una fàbrica.
S’informa de la congelació de les Subvencions de la Diputació per
equipaments i de nou l’intent de Convergència de passar pel damunt
del Consell Comarcal per evitar-ho.
Propostes
Possibles accions davant la visita de Pujol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aparcament de cotxes al lloc d’aterratge.
Bloquejar amb cotxes el lateral.
Tallar la carretera davant de la Galo/ben.
Concentrar la gent de les 11 a les 2.
Portar coets i cadenes.
contactes amb els polítics.

Acords
S’acorda concentrar-se des de 2 quarts de 12. Portar coets els que
vulguin. S’acorda nomenar una comissió per entrevistar-se amb en
Pujol en el cas en que demanes interlocutors, se li regalaria una
carpeta de les Jornades.
Stand del Firagost. Uns quants voluntaris s’ofereixen per muntar-lo
el proper dimarts a partir de les vuit del matí. S’acorda regalar un
para-sol a cada un dels expositors. Es confecciona un horari d’atenció
i es demana assistència a l’hora de la inauguració.

Propera reunió: dimecres 1 d’agost a Sarral.

ACTA DE L’1 D’AGOST DE 1990 A SARRAL
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
De la visita del Pujol del dijous 26 de juliol a Valls:
1. Solivella fa un resum dels fets.
2. Blancafort diu que va ser un èxit total.
3. El Pla de Sta. Maria diu que la violència no és mai aconsellable ni
per una banda ni per l’altre, sempre hem volgut diàleg. La
premsa ha magnificat els fet i ha deixat al Pujol com un martir.
4. Sarral diu que el batlle de Valls va dir que els manifestants no
eren vallencs.
5. Montblanc diu que els mossos d’esquadra han presentat una
denúncia al Jutjat de Valls. Els diaris que abans estaven a favor
nostre ara diuen que som violents i no ens recolzen.
6. Les declaracions de la Comissió de premsa van ésser retallades i
només van publicar uns extractes. Hi ha un comunicat de Premsa
de la Plataforma i ningú se’n fa responsable.
7. Blancafort diu que no serà un procés contra els que van anar a
Valls sinó contra les dues comarques.
8. La Plataforma nega que hagi fet cap comunicat i diu que al
Jutjat de Valls no hi ha cap denúncia.
9. Com és que els mossos d’esquadra no van actuar?. El Consell
Comarcal de l’Alt Camp va aconsellar al president de no fer la
visita, va dir que no era el moment oportú, a més a més les
obres de la Galo/ben no estaven acabades. Valls diu que tot és

una provocació, a l’Octubre tornarà a inaugurar l’hospital i es
passejarà pel carrer de la Cort.
10. La Generalitat va convocar els periodistes a Santa Oliva perquè
veiessin
l’helicòpter a dalt del camió.
11. Les coordinadores pensen que va ser un èxit de gent donat el dia
i l’hora
que era i no van incitar a ningú a tirar pedres.
Les exposicions de Sarral i l’Espluga van ser vistes per moltes
persones i es van vendre molts llibres.
El conseller d’agricultura va passar per l’estant de Firagost amb una
pinya de mossos d’esquadra. També hi va haver molta assistència.
Informacions
L’associació de municipis convergents critica el Pla de Residus i la
comarca del Vallès vol un abocador per tractar els seus propis
residus.
Joan ........ de la NASA diu que aquest Pla de Residus és
tercermundista.
La Plataforma informa que el Govern Civil ha enviat una carta als
secretaris de tots els ajuntaments dimitits per informar-se de la
situació dels dimissionaris i del funcionament intern.
El Pujol diu que el Pla de Residus no hi és. Això ho ha de dir
públicament per escrit i després d’una reunió del Parlament.
Propostes
La Comissió Tècnica proposa fer un dossier de fulls informatius per
tothom amb un mapa de carreteres on hi hagi assenyala la ruta que

seguiran els residus. Una “Coordinadora Informa” extra i gratis. La
proposta queda aprovada.
Acords
Es va decidir que la festa de la canalla es faria el diumenge dia 2 de
setembre a Santes Creus, l’hora es decidirà igual que les comissions
de jocs.
ESTEM DE FESTA, ESTEM DE LLUITA
Propera reunió: dimecres 8 d’agost a Conesa.

ACTA DEL 8 D’AGOST A CONESA
Pobles assistents: Barberà, Belltall, Conesa, El Pla de Santa Maria, El
Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles, Les Pobles,
Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Senan, Santa Coloma
de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior. Hi ha una esmena d’una persona
de Montblanc que no va veure reflexada la seva crítica.
Valoracions
La Festa Major de Rocafort va ser un èxit tan l’exposició com la
venda de llibres, després l’exposició va passar a Pira on va tenir
també molt bona acollida. Està previst portar-la a Vila-rodona i a
Conesa.
Informacions
A Blancafort pintaran la carretera amb al·lusions al Pla de Residus i el
diumenge dia 26 hi haurà un acte informatiu de la Coordinadora i la
Plataforma.
A Passanant el dia 17 a les 9 del vespre hi haurà el pregó de festes.
S’ha comunicat als alcaldes dimitits si volen assistir-hi i estan
convidats.
Al Pla de Sta. Maria, aprofitant que tenen contenidors de vidre faran
una recollida selectiva de deixalles.
A Solivella, el dia 16, faran l’exposició i la presentació del llibre.
A Barberà, se suposa, que dissabte es presentarà el llibre.
Per la festa del 2 de setembre no hi ha el representant de Santes
Creus, per tant no ho pot dir.

Un representant del Pla diu que ha rebut una citació del Jutjat de
Valls i s’hi va presentar amb l’advocat.
Als ajuntaments dimitits, el secretari, ha rebut una carta perquè posi
en ordre els comptes.
El dia 20 es reunirà la Comissió Econòmica i donarà comptes.
La Comissió informativa diu que farà un extra de “La Coordinadora
Informa”.
Es comenta si a Montblanc es muntarà una gestora (no se’n sap res).
Els independents de Montblanc convocaran una reunió per parlar de la
Festa Major.
Propostes
La coordinadora de Blancafort proposa fer la festa a la Conca, a Sant
Josep de Montblanc. Rocafort proposa fer-ho a l’ermita dels Sant
Metges de Sarral.
Pira diu que es pot fer a Montblanc i pot tenir caire reivindicatiu i
familiar, l’Espluga hi està d’acord.
Es posa a votació les tres propostes: Montblanc, Sarral i Santes
Creus. Guanya Montblanc amb 13 vots.
Es comenta que val la pena seguint enviant cartes als diaris.
Cal estar preparats per altres citacions als jutjats.
Es parla de fer a l’Octubre un concert pro Anti-Pla de Residus.

Acords
Fer la festa del 2 de setembre a Montblanc.
Es queda que a Sta. Coloma, Sta. Perpetua i Llorach es repartiran els
papers per enviar al Síndic de Greuges i es recolliran tots al
setembre.
Propera reunió: dimecres 22 d’agost a Pira

ACTA DEL 22 D’AGOST A PIRA
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Santes Creus, Valls, Vila-rodona
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
La valoració de l’exposició i la presentació del llibre a les diferents
Festes Majors ha estat positiva.
Informacions
Joan Farré ex-alcalde de Rocafort desmenteix públicament la noticia
de la premsa la qual referia que es tornaria a presentar a les
properes eleccions per CIU.
Presentació de l’acte festiu del 2 de setembre a l’ermita de Sant
Josep de Montblanc.
La Coordinadora de l’Alt Camp llegeix un manifest en relació amb el
que ha sorgit a la premsa fa uns dies i signat per alguns consistoris
de l’Alt Camp i el seu Consell Comarcal.
Un dels citats al Jutjat de Valls pels fets de la visita del Jordi Pujol
a Galo/Ben, explica com es va desenvolupar la citació.
La coordinadora de Sarral explica que han aprovat, a títol personal,
fer alguns contactes sense donar cap mena de detalls.
Comissió de premsa ja està preparant l’especial “Mig any de lluita”

Comissió econòmica exposa la situació econòmica de la Coordinadora
Comarcal demanant a tots els pobles que paguin els deutes a
l’esmentada comissió.
Propera reunió: dimecres 29 d’agost a Vila-rodona.

ACTA DEL 29 D’AGOST A VILA-RODONA
Pobles assistents: Barberà, Belltall, Blancafort, Conesa, El Pla de
Santa Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les
Piles, Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Valoracions
Festa Major de Blancafort: va ser un èxit. Queda la Festa Major de
Les Piles.
Informacions
La Comissió de premsa ha publicat “Mig any de lluita”
La Comissió Econòmica informa que dilluns hi ha reunió a Montblanc.
La Comissió Tècnica ja té les valoracions de les Jornades dels tècnics
alemanys i del transport de residus.
Sarral informa que la reunió de la Plataforma va ser paralitzada per
una reunió a Sarral dels pobles veïns més propers a l’abocador, amb
possibilitat de contactes, demanen col·laboració.
Montblanc informa que surt publicat al DOG de 27/08/90 que el
proper dia 7/09/90 es formarà la Junta Gestora a Sarral amb els
membres de l’Ajuntament dimitit. La coordinadora de Sarral diu que
no en sap res. Dijous tindran reunió i ja comunicaran els resultats.

Propostes
Valls manifesta el seu desacord amb la manera de dur a terme les
citacions, implicant persones que no hi tenen res a veure. Proposen
fer un llistat de 1000 ó 1500 persones manifestant que “també hi
eren”, el proper diumenge, Blancafort dóna el seu suport.
El Pla proposa seguir els passos legals, posar-se en contacte amb
l’advocat i manifestar el desacord que hi ha en la manera de citar les
persones. Buscar la manera de fer-ho extensiu a la jutgessa.
Acords
S’acorda anar el dijous o el divendres a parlar amb l’advocat.
Per la festa del 2 de setembre s’han de formar les comissions, es
queda diumenge a 2 quarts de 10 a l’ermita de Sant Josep per
formar-les.
S’acorda seguir amb els contactes per celebrar properament el
concert.
A la propera reunió es demana que es portin les signatures pendents
del Síndic de Greuges.
Propera reunió: dimecres 5 de setembre de 1990 a Sarral.

ACTA DEL 5 DE SETEMBRE A SARRAL
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Santes Creus, Solivella, Valls, Vila-rodona,
Vilaverd.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
La festa del diumenge 2 de setembre va ser un èxit total per la
quantitat i la qualitat de gent que va assistir-hi.
Valoració del fet que volen constituir una gestora a Sarral,. Ni la
coordinadora ni l’ex-ajuntament ho sabien i no ho faran.
Informacions
Vilavert s’uneix a la lluita.
Lectura del DOG; donen 30 dies de temps per formar les gestores.
La Comissió Econòmica comunica que la festa del diumenge es va
autofinançar.
La Comissió de Premsa, tenim el recolzament de la premsa.
La Plataforma llegeix l’acta del dilluns 3 de setembre. Es llegeix,
també, una carta de la Plataforma dirigida a Pujol en la que li
demanen una entrevista amb els interlocutors que la Plataforma i la
Coordinadora decideixi.
El divendres hi ha dues citacions a dos nois de Valls. Entrevista amb
l’advocat Sr. Paris per buscar formes de pressió. També hi haurà
judici pels dos nois de Montblanc.

Les Piles volen algú del CEPA que faci una xerrada per la Festa Major
(Programa a part)
A Montblanc presenten el llibre: “La merda de Catalunya”
Iniciativa per Catalunya recolzarà a CIU en el Pla de Residus
Es reparteix l’especial de “La coordinadora informa”
Propostes
Es proposa posar enganxines i senyeres amb crespons negres als
tractors durant la verema.
Es proposar anar 4 ó 5 persones a fer un seguiment al Parlament.
Acords
Recollir les fulles de les signatures per donar al Síndic de Greuges,
fent paquets, un per poble, amb una carta signada per algú i que
l’adreça sigui la del ajuntament. Dimecres que ve s’acabarà de decidir.
Propera reunió: 12 de setembre a Vilaverd.

ACTA DEL 12 DE SETEMBRE A VILAVERD
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Belltall, Conesa, El Pla de
Santa Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les
Piles, Les Pobles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Solivella, Valls, Vila-rodona, Vilaverd.
En primer lloc s’agraeix al president de la Cooperativa de Vilaverd
que ens hagi cedit el local per fer la reunió, i també a l’escreix de un
centenar de ciutadans que han assistit a la mateixa, i en deferència
ells es fa una amplia exposició del que han estat aquests vuit mesos
de lluita.
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Valoracions
La festa major de Les Piles va tenir una gran assistència de públic i a
la de Montblanc hi hagué un correfoc que organitzà la coordinadora,
on hi participà molta gent. Volem fer públic el nostre agraïment a
tots els grups que van participar en aquest acte.
Informacions
Les cartes del Síndic de Greuges es recolliran el dilluns a Montblanc,
amb el nom del representant de cada poble.
La sol·licitud de l’entrevista feta per la Plataforma al President Pujol
encara no ha estat contestada.
A La Vanguardia hi ha un escrit on el President de la Generalitat diu
que si ha de dir en llatí que l’abocador i les altres instal·lacions estan
retirades, nosaltres encara que sigui en xinès, que ens ho digui a
nosaltres a l’entrevista que li hem demanat, com a dit un company:
“Abocador interruptus est”.

Propostes
Dur a terme una Comissió de Seguiment de la Llei sobre residus que
s’ha de discutir al Parlament de Catalunya, fer actes multitudinaris
informatius a diferents pobles, per seguir de prop l’evolució de la Llei
i de les diferents propostes.
Rocafort demana que la Plataforma es manifesti sobre la falsedat de
les darreres noticies aparegudes al DOG.
Acords
A Montblanc es va acordar la línia a seguir per la campanya tardorhivern. En primer lloc, durant la verema, tots els tractors portarien la
senyera amb un crespó negre en senyal de rebuig al Pla de Residus.
Demanar als diferents partits polítics que vinguin a exposar-nos el
seu Pla alternatiu i els seus comentaris sobre la Llei de residus, per
tenir informació de primera mà. Els actes es faran a Montblanc.
Propera reunió: dimecres 19 de setembre a Vimbodí.

ACTA DEL 19 DE SETEMBRE A VIMBODÍ

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Belltall, Conesa, El Pla de
Santa Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les
Piles, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa Coloma de
Queralt, Santes Creus, Senan, Solivella, Valls, Vila-rodona, Vilaverd.

En primer lloc s’informa sobre els mesos de lluita i l’estat actual de la
situació del Pla de Residus pels Vimbodinencs assistents.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoracions
Es fa una amplia explicació de la visita al Síndic de Greuges per fer-li
tramesa de les cartes de rebuig a l’abocador i a la incineradora, un
total de 1574 famílies i 4780 persones. Es farà una segona tramesa
dels municipis que falten i també del no dimitits.
Informacions
S’explica la moció presentada per CIU a la Llei del Pla de Residus, que
en el seu paràgraf tercer substitueix les anteriors línies d’actuació
en el Pla Director de Residus.
El dissabte 22 vindrà a l’Acció Catòlica de Montblanc el PSC amb
Rafael Madueño per explicar les seves esmenes a la Llei.

Propostes
Es proposa fer cartes al Periódico de Catalunya per contestar a una
entrevista feta al Sr. Andreu Mayayo que apareix el 17 de setembre,
en els següents termes:
“Ens creiem en l’obligació de fer unes matisacions a l’escrit del
Periodico de Catalunya sobre unes afirmacions que no compartim i
són: En primer lloc no trobem correcte que es digui que el nostre
moviment popular es pugui anarcosindicalitzar i que en diverses
ocasions s’han pres acords que essent radicals no deixen lloc a cap
sortida. El Moviment contra el Pla de Residus, podem afirmar, no és ni
un moviment anarquitzant ni sindicalitzant, és un moviment
assambleari i obert a tothom que hi vulgui participar. Si es creu que
alguns acords no deixen punts de sortida és perquè el que ho diu no
assisteix a les reunions de les coordinadores i no entén aquest
moviment que, per cert, acceptem que no està polititzat per ningú i
que malgrat això actuem en coherència segons cada situació. Ens
sentim satisfets d’haver pogut apartar les inclinacions polítiques d’un
tema ciutadà i comarcal, d’altre manera creiem que ens hagués
perjudicat molt. Volem deixar clar, també, que les coordinadores no
comparteixen l’opinió de que les instal·lacions puguin anar a Sta.
Coloma de Queralt, és una opinió fora de tota lògica i que demostra
un desconeixement del interessos de les coordinadores, doncs hem
deixat sempre ben clar que no volem cap abocador a cap indret de la
Conca de Barberà ni una incineradora a cap indret de l’Alt Camp”.
Acords
A Forès, per la tarda, es farà l’acte de cloenda de les Festes Majors
reivindicatives.
Propera reunió: el 26 de setembre a la Sala gran de l’Antic Hospital
de l’Espluga de Francolí.

ACTA DEL 26 DE SETEMBRE A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, Les Piles, Montblanc, Pira,
Rocafort de Queralt, Sarral, Santa Coloma de Queralt, Santes Creus
i Les Pobles, Senan, Solivella, Valls, Vallfogona, Vila-rodona, Vilaverd,
Vimbodí
En primer lloc es dona la benvinguda a la recent creada coordinadora
de Vimbodí, rebent-la amb un gran aplaudiment.
Valoracions
Es valora molt positivament l’acord pres pel Consell Executiu en data
del 3 de maig de 1990, que deixa sense efecte el Pla de la gestió dels
residus industrials i les seves ubicacions aprovades el mes de gener,
considerant que ha estat una gran victòria del poble i de la raó contra
la prepotència i la intolerància del Govern, afectant la seva
credibilitat. Han permès les manifestacions d’ambdues comarques i no
han fet públic aquest acord fins ara com si d’un pols es tractés.
És valora també molt positivament el contacte amb els grups polítics
de l’oposició. Han explicat les seves alternatives. Hi va haver molta
assistència i participació dels membres de les coordinadores. Va se
molt interessant el grup del PSC amb els Srs. Abelló i Madueño.
Informacions
La Plataforma es reuní el dia 25 amb les Coordinadores. Van acordar
de formar gestores i que aquestes estiguessin formades per la
mateixa gent que eren als ajuntaments abans de les dimissions. No
s’acceptarà a ningú més que no siguin els Alcaldes i Regidors dimitits.

De la mateixa manera que el poble va recolzar les seves dimissions,
ara recolzarà la seva tornada als ajuntaments.
S’acorda, també, formar una Comissió de Seguiment de la Llei de
Residus al Parlament, una llei respectuosa amb el Medi Ambient que
minimitzi la producció i la contaminació dels residus.
El proper divendres, 28 de setembre, Joan Sabanza d’Esquerra
Catalana farà la presentació del seu projecte alternatiu, al mateix
lloc i hora que les demés.
Propostes
S’exposa el programa de Festes de Forès pel diumenge 30 de
setembre a les 5 de la tarda. Serà la cloenda de les Festes Majors
reivindicatives sota el lema de la unitat contra l’abocador i la
incineradora. Es llençaran nou coets com a testimoni dels nou mesos
de lluita. Hi haurà un acte d’unificació de les terres dels municipis de
la Conca i de l’Alt Camp. Es formarà una gran anella humana d’unitat.
Parlaments i com a fi de festa el Cant del Segadors i un Correfoc.
Acords
Tothom està d’acord en el programa de la festa i com a missiva es
deixa clar que: “Els bons aires de Forès s’escampin arreu de les
terres catalanes, la unitat d’unes comarques contra unes injustes
decisions que hem rebutjat amb fermesa i ho farem fins al final”.
Propera reunió: dimecres 3 d’octubre a Santa Coloma de Queralt.

ACTA DEL 3 D’OCTUBRE A STA. COLOMA DE QUERALT
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, Les Piles, Montblanc, Pira,
Rocafort de Queralt, Sarral, Santa Coloma de Queralt, Solivella,
Valls, Vallfogona, Vila-rodona, Vilaverd, Vimbodí.

Es llegeix la nota informativa de premsa de la reunió anterior en lloc
de l’acta doncs l’Espluga que l’havia de portar ha justificat las seva
absència.
Valoracions
Valoració positiva de la festa del passat diumenge a Forès; hi
assistiren entre 800 i 1000 persones.
Valoració positiva del que sembla ser la retirada de la ubicació de
l’abocador de Forès, però cal el seguiment del posicionament dels
grups polítics al Parlament de Catalunya a l’hora de fer una nova Llei
de Residus.
Informacions
Pira informa que encara no hi ha data per l’entrevista amb el
President. Ha acceptat fer l’entrevista amb els ajuntaments dimitits,
però al menys cal esperar que torni de Portugal.
El Pla de Sta. Maria informa del possible tancament d’una
incineradora al Garraf.
En un article del Diari de Tarragona diu que la Dow Chemical proposa
un pla de minimització de residus.

Propostes
Es debat el tema de la gestora de Sarral; si és que s’han de constituir
les gestores cal que es faci a tots els pobles alhora i que els dimitits
puguin tornar al lloc que ocupaven. Per tal d’evitar que es formi la
gestora de Sarral hi ha les següents propostes:
1. Blancafort proposa noves mobilitzacions de la Coordinadora, la
Plataforma i el poble.
2. El Pla recorda que al Parlament de Catalunya CDC va votar en
contra d’una proposta del PSC perquè els dimitits tornessin al
seu càrrec.
3. Barberà demana que sigui la Plataforma que vagi a parlar amb el
Sr. Cantó i lamenta l’absència als actes d’alguns membres de la
Plataforma.
4. Blancafort de nou demana que es mostri al poble de Sarral la
carta on el Sr. Cantó demana al Sr. Gomis que es formi una
gestora.
De la situació legal del dos detinguts davant de la casa del Conseller
cal intentar aconseguir que no se’ls obri un procés judicial.
Acords
Fer una reunió conjunta Plataforma i Coordinadora a Sarral, a les 10
del vespre, a la sala de la Cooperativa a la qual s’espera l’assistència
del Sr. Cantó amb el següent ordre del dia:
1. Concretar el temes a tracta en l’entrevista amb el President.
2. Mobilitzacions a fer a partir d’ara.
El concert de Montblanc té un pressupost aproximat de 2 milions de
pessetes, el preu de l’entrada serà de 1000 ptes. S’acorda que la
comissió redacti un comunicat que es llegirà durant el concert per
donar un caire més reivindicatiu a la festa
Propera reunió: dimecres 10 d’octubre a Passanant

COMUNICAT DE PREMSA DEL DIA 4 D’OCTUBRE A SARRAL
En la reunió de la Plataforma i les coordinadores que té lloc a
Sarral avui, dia 4 d’octubre de 1990, s’acorda per unanimitat dels
assistents aixecar acta dels acords presos referents a la tornada als
ajuntaments.
Tots els alcaldes i regidors dimitits assistents, ratifiquen els acords
presos en la darrera reunió de la Plataforma, del dia 25 de setembre
i que són els següents:
1. S’espera l’entrevista amb el President de la Generalitat de
Catalunya i, arrel de la mateixa, s’emprendran les accions
pertinents per normalitzar la situació als ajuntaments.
2. Estem d’acord en constituir de nou els ajuntaments amb totes
les persones que varen dimitir en el seu dia, que recuperin els
llocs de regidors als ajuntaments i de consellers al Consell
Comarcal.
3. Volem que la constitució dels ajuntaments es dugui a terme al
mateix temps en tots els ajuntaments dimitits.
Els sotasignats acceptem i donem fe d’aquests acords i ens
comprometem a mantenir-los.
(Segueixen 50 signatures.)

ACTA DEL 10 D’OCTUBRE A PASSANANT
Pobles assistents: Aiguamúrcia, Barberà, Blancafort, Belltall, Conesa,
El Pla de Sta Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de
Francolí, Les Piles, Les Pobles, Montblanc, Passanant, Pira, Rocafort
de Queralt, Sarral, Santa Coloma de Queralt, Santes Creus, Solivella,
Valls, Vila-rodona, Vilaverd.
L’ex-alcalde de Passanant, Ramon Aloy, dóna la benvinguda als
assistents en total 81 persones.
Lectura i aprovació de l’acta anterior així com del comunicat de
premsa de Sarral.
Informacions
El portantveu de la Plataforma diu que hi ha alguna novetat referent
a la entrevista sol·licitada amb el President, però es mostra discret i
diu que cal parlar-ho amb els dimissionaris a la propera reunió
S’informa del programa de radio de Josep Cuní.
Propostes
Acords
Llegit un escrit publicat a la premsa i signat pel Sr. Combalia de
Montblanc, s’acorda manifestar-nos en contra de totes les
declaracions de tendència política i partidistes que es puguin intuir
com a possibles opinions i tendències de la Coordinadora. Es obvi que
el nostre moviment tan sols s’ha mogut en contra d’un Pla de Residus
mal fet i contra les seves ubicacions que ens afecten. Els temes
diversos que s’hi vulguin i ens hi vulguin implicar són totalment aliens i
la Coordinadora s’hi mantindrà al marge.
Propera reunió: dimecres 17 d’octubre a Solivella.

ACTA PASTORAL DEL 17 D’OCTUBRE A SOLIVELLA. ANY DE
GRÀCIA 1990
Lectura de l’acta anterior segons Sant Jordi.
Es passa llista de la congregació de feligresos essent presents els
següents cofrares: Barberà, Forès, Montblanc, Passanant, Les Piles,
Pira, Rocafort, Sarral, Sta. Coloma, Vilaverd, Aiguamúrcia, Pla de
Santa Maria, Valls, El Pont d’Armentera, Vila-rodona, Santes Creus,
Les Pobles, Senan, Conesa, Blancafort i Solivella.
Informació de la Santíssima Plataforma. El Sr. Joaquim Pujol i Figa
donà dia i hora a la Plataforma per tal de rebre’ls, es va acordar el
dilluns dia 16 al matí. Es va demanar al mateix temps més informació
sobre com es vol enfocar l’entrevista i quins seran els representants
elegits però el mateix dia a la nit ens diu que no podrà ser
“presumiblement degut a tanstorns fisiològics del molt honorable al
ser-li transmesa la llista d’enviats celestials”.
En vista del caire que agafa l’assumpte de la Plataforma es torna a
reunir decidint que no es donarà a ningú la llista acordant-se una nova
trobada a Montblanc remarcant però que el tema també afecta a les
coordinadores i demanant el seu suport (Creemus Domine).
Carles Andreu Abelló, després de fer un pelegrinatge a França, fa
unes declaracions a la premsa tot dient que l’abocador de Nimes és
miraculós al estar situat enmig de vinyes i no contaminar ni un cep.
Barberà ho posa en dubte i demanà més informació sobre el tema
(Precs a Santa Llúcia pel Sr. Carles Andreu i Abelló)
Es demana informació sobre el concert i parla el Pla de Sta Maria
demanant gent i voluntaris per enganxar i repartir les estampetes del
propaganda. Al mateix temps s’acorda distribuir les entrades entre
les coordinadores de cada poble. S’ha de nomenar comissions obreres
dins del pavelló pel muntatge organització interior. També s’ha de

nomenar una comissió d’ordre formada per quatre persones de cada
poble essent ordenat el Ton de Pira com a mandamàs en cap.
Una comissió de roda de premsa que ha de tenir lloc el 25 d’octubre a
Barcelona i el dia 26 a Tarragona al Col·legi de periodistes amb la
participació de distingides personalitats de la Plataforma “en cas de
que formin” i de les coordinadores de l’Alt Camp i la Conca. També hi
seran presents els artistes que amenitzaran la vetllada i els seus
representants.
Una comissió de finances encarregada de passar la safata i repartir
els delmes equitativament.
Presentarà el show el conegut animador Jaume Espelt que també
llegirà l’acta de l‘acte.
Solivella exposa una reflexió enfocada cara a la trajectòria futura de
les coordinadores que passa amb més pena que glòria.
La comissió de Cobros i Pagos Pons s.a. informa de la situació
econòmica actual i decideix perdonar el deute exterior en concepte
d’auques de les cofradies moroses. Les que ja havien pagat s’apressen
a reclamar la ràpida devolució del capital invertit.
Es fa constar en acta a petició de Sta. Coloma que els diputats de
l’Alt Camp i de la Conca de CIU i del PP van votar en contra d’una
proposta d’una subvenció de la Diputació destinada a les Jornades
Tècniques; siguin tots ells anatema.
S’obre el torn de precs, rogatives i lamentacions.
El Pla de Sta. Maria fa una valoració de caire general que es vol
enviar a tota la premsa sobre la trajectòria de les coordinadores i la
Plataforma de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà per
tal de deixar clar, entre altres coses, la no identificació i adhesió de

les mateixes a cap tendència política que pogués influir en la seva
actuació durant tota la lluita contra el Pla de Residus.
El Xavier Sabaté diu que l’assumpte del jutjat sobre els fets de
Montblanc queda arxivat segons l’advocat de la Coordinadora.
La gent d’Aranguren ens convida a participar en unes Jornades sobre
la recollida selectiva de deixalles, també a Perpinyà s’interessen
sobre la nostra problemàtica.
Es parla de fer un recull de poesies populars inspirades per la devoció
dels nostres pobles a Sant Abocador de la Conca i Santa
Incineradora de l’Alt Camp.
Es pregunta sobre la reunió de Sarral i referent a la carta del Sr.
Cantó enviada a Don Pepe Gomís. La coordinadora de Sarral diu que no
n’estava assabentada, d’altra banda el Sr. Cantó rectifica i fa acte de
constricció i propòsit d’esmena per la seva poca fe, la Coordinadora,
malgrat no tenir-li gaire confiança li dispensa la penitència.
Oració, comiat i benedicció final, cordant-se la propera reunió
parroquial a Montblanc, dimecres 24 d’octubre a la capella de l’Antic
Hospital.

ACTA DELS 24 D’OCTUBRE A MONTBLANC

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, , Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Santes Creus, Senan, Solivella, Valls, Vila-rodona,
Vilaverd.
En primer lloc una feligresa de Solivella llegeix l’Acata Pastoral de la
darrera reunió a Solivella..
Informacions
Informació sobre la darrera reunió de la Plataforma feta a
Montblanc, el 20 d’octubre, assenyalant com a inoportú i
contraproduent el paper jugat pel Delegant del Govern de la
Generalitat pel moviment de les nostres comarques.
S’informa del proper concert del dia 28 d’octubre i es constitueixen
els corresponents grups de treball.
Propostes
Sobre el futur de les Coordinadores, Montblanc, Blancafort i Pira,
volen dissoldre-les i aprofitar el concert del proper diumenge per
aixecar un crit de victòria i començar el compte enrera d’aquesta
etapa a la nostra terra.
Acords
S’acorda que a la propera reunió cada coordinadora aporti les seves
decisions sense perdre els lligams d’amistat que s’han creat al llarg
d’aquests mesos i aprofitant-ho pel bé de les nostres comarques.

S’acorda començar la desmobilització el dia 28 amb la retirada de
senyeres i crespons negres dels balcons i finestres dels diferents
pobles i també de les pancartes en referència a la lluita contra el Pla
de Residus.
S’acorda presentar el concert del dia 28 amb un to festiu i de
victòria sobre el Pla de Residus, deixant clar que seguirem en
funcionament fins acabar la discussió de la llei al Parlament i es
crearà una comissió de seguiment.
S’acorda fer una assegurança de Responsabilitat Civil per qualsevol
problema que pugui sorgir. Durant el concert intervindran dues
representants de les coordinadores; una de l’Alt Camp i una de La
Conca de Barberà, on faran un resum de la lluita dels nou mesos i les
perspectives de futur per ambdues comarques. També pujarà a
l’escenari un representant de la Plataforma per dur a terme un
homenatge generalitzat als dimitits i a tothom qui ha col·laborat per
aconseguir la retirada del Pla de Residus i les ubicacions.
Propera reunió: dimecres 31 d’octubre a Pira.

ACTA DEL 31 D’OCTUBRE A PIRA

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, , Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santa
Coloma de Queralt, Santes Creus, Senan, Solivella, Valls, Vila-rodona.
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
Informacions
Informació de la reunió d’avui amb el president al Palau de la
Generalitat.
-Confirmació de la retirada del Pla de Residus.
-Formació de gestores als ajuntaments, totes a l’hora, perquè
no hi hagi
problemes ni represàlies.
-No es perdran les subvencions atorgades als ajuntaments:
PUOIS,...
-Se li ha fet entrega els manifest de les Coordinadores i l’ha
acceptat.
-Referent al judici dels fets de Valls diu que no pot cedir, ha
sigut inflexible però ha reconegut que no podrà esbrinar qui tirava
pedres a l’helicòpter.
*Frases literals del president:
“El Pla de Residus està retirat i sense ubicacions, heu
aconseguit el que volíeu, què més voleu ja?. Al menys durant dos anys
no es parlarà a la província de Tarragona de cap ubicació. En un
moment determinat em vaig adonar que ens havíem equivocat i vaig
intentar començar de zero, encara que opinem diferent dels
abocadors”

“Entraran tots els dimitits que vulguin entrar, Sarral és un cas
apart.
Per dues vegades s’ha demanat gestora i se’ls hi ha concedit (falta

Un tros que no entenc)
“Les subvencions no es perdran, a part de les petites que
caduquen. No hi haurà represàlies de cap mena”
Les citacions (No ha quedat escanejat)
“Apedregar l’helicòpter és una cosa greu , molt greu”
*Referent al Consell Comarcal
Ha donat a entendre que s’havien de tornar a ocupar els
càrrecs i s’ha queixat del de Sta. Coloma.
Ha dit que la Plataforma no érem ningú..
La Conca és de les comarques que menys a demanat a la
Generalitat. Els alcaldes havien tingut el mèrit d’arrossegar a la Coca
i ara havien de pacificar la comarca.
Estem al lloc 17 del ranking de Catalunya .
Hi ha un gran interès per part de la Generalitat
d’afavorir les comarques de l’Alt i Baix Penedès, l’Alt
Camp i la Conca, han de fer una gran pujada.
Apedregar helicòpters és una cosa molt greu.
En principi no estava decidit ni definit a fer un
abocador a Forés, s’havia de fer les prospeccions i si no
servia no es faria, però no les va deixar fer.
Valoracions:
-Rocafort: Un 80% a favor nostre i un 20% a favor d’ell.
-Custodi: valoració negativa, sobretot el referent a Sta.
Coloma.
-Valls: va ser positiu de tirar-li residus.

-Lluís: les citacions judicials, s’ha de fer un seguiment
exhaustiu. S’ha de fer un comunicat que tracti de
provocació el que ell ha dit.
S’ha de declarar al Sr. Gomis “persona non” grata a la
Conca.
-Toni Sanchez: Demana si hi ha hagut més exigències
per part de la Plataforma o de les gestores durant el
mes de novembre.
S’hauria de fer un calendari d’actuacions.
-Oliveres: De les represàlies, es mentida, ja hi ha
prendre represalies a Sta. Coloma. Que firmin i es retiri
tot.
-Valentí: diu que esperem dilluns o dimarts a veure com
responen.
-Penedés: que el conseller de governació faci un informe
tècnic per decidir el que s’ha de fer.
-Pijoan: Faríem un empat, els dos primers el presidents,
els altres la Conca.
-Anton: que no vagi ningú cap a casa fins que no estigui
resolt els encausats del jutjat.
Estat de comptes del concert: Sufragar el dèficit per
part de les diferents coordinadores.
Prevista una visita a Estella per parlar del residus
urbans i la seva recollida selectiva.
Propera reunió: dimecres 7 de novembre a Barberà.

ACTA DEL 7 DE NOVEMBRE A BARBERÀ
Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, El Pont d’Armentera, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles,
Les Pobles, Montblanc, , Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santes
Creus, Senan, Solivella, Vila-rodona, Vilaverd.
Lectura d’un comunicat de premsa sobre la reunió del dia 31 a Pira.
Informacions
Informació donada a la Plataforma pel Secretari de presidència.
Llistat d’aportacions econòmiques entregades a Pons:
Conesa
Rocafort
Forès
Pla
Piles
Sarral
Montblanc

30.000 ptes.
25.000 “
20.000 “
50.000 “
20.000 “
48.388 “
50.000 “
248.388 “

248.388
Llistat de possibles aportacions:
Solivella
Pira
El Pont
Stes Creus
S. Coloma
Barberà

20.000 ptes
25.000 “
15.000 “
15.000 “
10.000 “
25.000 “

Propostes
Crear una comissió de seguiment voluntària.
Fins que no es muntin les gestores seguir com ara, i a partir d’aquí
crear una comissió permanent amb participació voluntària en defensa
del medi ambient.
Formar un grup de pressió integrat als Centres D’Estudis d’ambdues
comarques.
Crear una comissió legalitzada i amb associats en defensa el medi
ambient i també pel desenvolupament de les nostres comarques.
Fer diferents comissions e seguiment per ocupar-se del diferents
temes, reunir-se cada 15 dies fins que els problemes estiguin
solventats. Acabar amb les coordinadores.
Acords
Continuar com ara fins que les gestores funcionin i a partir d’aquest
moment crear comissions de seguiment amb participació voluntària.
Portar el proper dimecres una llista de persones per muntar les
comissions: de seguiment del debat parlamentari, tema de les
gestores, del medi ambient, de les citacions judicials i per la creació
de llistes independents.
Informar als pobles de la situació actual i agrair la col·laboració a
tothom.
L’entrevista amb TVE la realitzarà: l’alcalde de Forès, un
representant de la Plataforma, un representant de les coordinadores
i algunes persones significatives.
Propera reunió: dimecres 14 de novembre a Sarral.

ACTA DEL 14 DE NOVEMBRE A SARRAL

Pobles assistents: Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de Santa
Maria, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles, Les Pobles, Montblanc, ,
Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Santes Creus, Senan, Solivella,
Vila-rodona,
Informacions
La Plataforma informa de les trucades al secretari Joaquim Pujol per
solucionar les gestions dels diferents ex-Ajuntaments de la Conca de
Barberà el més aviat possible.
Un regidor de L’Espluga de Francolí informa del Ple que tingué lloc el
passat 13 de novembre. Es constituí el Consistori sense tenir en
compte els regidors socialistes.
La coordinadora de l’Espluga va manifestar que quan es traurien les
pancartes els espluguins tornarien a aixecar el “caparró” i amb el
motiu de la propera visita del Presi Pujol per poder-li dir que tot està
bé i les coses van per bon camí. Quan els espluguins van anar com a
espectadors al Ple es van trobar que ja s’havia acabat.
S’informa sobre la gravació de TVE. Va tenir un caire humà i senzill.
Es va gravar a: Forès, Solivella, Conesa, Pla de Sta. Maria i Valls. Els
reporters van dir que ja avisarien quan s’emetria el reportatge.
Es recorda als pobles que encara no han fet l’aportació econòmica.
Acords
Es formen tres comissions de treball:

1. Seguiment al Parlament i al Jutjat: Barberà, Pla de Santa Maria,
Forès, Solivella,... (s’accepten més socis!!!)
2. De Medi Ambient: Barberà, Solivella, Rocafort, Pla de Sta.
Maria, Sarral, L’Espluga.......
(s’admeten més candidats a
perseguir la runa)
3. De tasca política: Sta. Coloma, Rocafort, Blancafort, Barberà,
Pira, Forès, L’Espluga, Montblanc, Conesa, Sarral..... i esperant a
tots els treballadors de les dues comarques, que en el fons ho
som tots... de treballadors.
La coordinadora del Pla proposa una alta comissió per fer el
seguiment dels escrits que es publiquen als mitjans informatius,
escrits de segons quins “senyors”. Cosa que quan els necessitàvem es
movien com els “taupets”, excavant galeries per tota la Conca amb el
perill d’haver-hi inundacions quan plogués.
Propera reunió: dimecres 21 de novembre a Conesa (bon profit)

ACTA DEL 21 DE NOVEMBRE A CONESA

Pobles assistents: Aiguamúrcia, Barberà, Blancafort, Conesa, El Pla de
Santa Maria, Forès, L’Espluga de Francolí, Les Piles, Montblanc, , Pira,
Rocafort de Queralt, Sarral, Santes Creus, Santa Coloma, Solivella,
Vallfogona, Vila-rodona,
Valoracions
-Valoració del programa de TV1 respecte a l’informe de Nimes. La
informació no concorda amb la que van portar uns membres de la
Plataforma que van anar a Perpinyà on se’ls digué que a Nimes hi ha un
abocador de residus urbans i que França és un país molt endarrerit
en quant al tractament de residus.
-Respecte a les declaracions del alcalde de Tarragona en la
inauguració de la incineradora de residus urbans on digué que no
representa cap perill per la població (no cal fer tan soroll pels
residus), es proposa fer una carta per explicar-li el seu error
Informacions
El passat divendres la Plataforma va fer una reunió amb el delegat
del Govern i altres persones. Es va tractar de la constitució dels
ajuntaments. Els ajuntaments amb una sola llista han de fer els
tràmits pertinents per constituir-se en gestora. Els de més d’una
llista han de rebre la notificació de Madrid. A Montblanc s’han de
posar d’acord per iniciar el procés.
S’ha valorat el seguiment als jutjats, és una cosa molt seriosa i s’ha
de fer un seguiment rigorós.
Al Parlament es considera positiu que es partits arribin a un consens
sempre i que respectin la veu del poble.

La visita a Perpinyà ens va fer adornar que tenen el mateix problema
que aquí, amb molta manca d’informació. Donaven per bo incinerar els
residus degut a les poques restes que queden sense comptar amb a
contaminació atmosfèrica
Propostes
El proper dimecres s’haurien de trobar les diferents comissions per
parlar de la constitució de les gestores.
El dia 24, a dos quarts de deu, sopar a Montblanc al Ducal.

Propera reunió a Montblanc, a l’Hospital de Santa Magdalena, el dia
28 de novembre a les deu de la nit.

ACTA DEL 28 DE NOVEMBRE A MONTBLANC

Pobles assistents: Barberà, Montblanc, Blancafort, El Pla de Santa
Maria, Forès, Conesa, Santa Coloma, El Pont D’Armentera, Sarral,
Solivella, Les Piles, Rocafort de Queralt, L’Espluga de Francolí, Vilarodona, Pira, Santes Creus i Les Pobles.
Informacions
S’informa sobre el sopar dut a terme per les Coordinadores, que es
considera molt positiu.
S’informa sobre la Plataforma.
S’informa sobre unes Jornades a Tarragona, en que hi assistiren Lluis
Español i Carme Crespi, participant en diferents ponències.
S’informa sobre les diferents comissions en que es treballarà i com
s’han de fer funcionar, i de la legalització de les mateixes.
Precs i preguntes
Oliveres comenta que hem de mirar de legalitzar-nos com a partit
polític o com a coalició de cara a les properes eleccions, i dur a terme
una reunió assambleària cada mig any per informar als pobles, i que
de cara a unes ejeccions generals o Autonómiques, s’hauria de deixar
llibertat de vot.
Pijoan, formula dues preguntes: primera interessa fer llistes
independents pel Maig? i segona, interessa fer-ne a tots els pobles
de l’Alt Camp i la Conca?, la resposta general es que si a les dues i,
fer-ho o com a partit polític o com a agrupació d’electors, per optar
al Consell Comarcal.

Toni Sanchez, proposa que la comissió corresponent miri el que s’ha
de fer i de quina manera, i amb un pla d’actuació fet per convocar una
reunió general, fent una valoració de la força que podem tenir per les
nostres comarques en els Ajuntaments i el Consell Comarcal.
Acords
S’acorda per tots els assistents que cal fer una campanya preelectoral amb la gent que s’ha significat amb una línea a seguir amb
els següents punts:
1er. Base de treball comarcal.
2on. Potenciar la formació de llistes al màxim nombre de pobles i de
caire populista i comarcal.
3er. Constituir un partit polític o una agrupació d’electors per accedir
a Consells Comarcals i Diputació.
4art. Amb un nucli principal de funcionament amb gent de confiança i
carisme.
Propera reunió de la Comissió de Medi Ambient, el 3 de Desembre a
Solivella.
Propera reunió de la Comissió Política, el 4 de Desembre a Blancafort.
Propera reunió de Coordinadores el 12 de desembre a Pira.

ACTA DEL 12 DE DECEMBRE A PIRA

Pobles assistents: Barberà, Montblanc, Blancafort, El Pla de Santa
Maria, Conesa, Pira, Sarral, Solivella, Rocafort de Queralt, Forès i
Vila-rodona.
Un cop aprovada l’acta anterior, es passa a l’únic punt de l’ordre del
dia.
Informe sobre les comissions a crear.
S’acorda que les comissions que han de treballar a partir d’ara, son
tres:
1ª Seguiment Parlamentari, que tindrà com a funció, seguir els afers
judicials pendents i el seguiment del Parlament de Catalunya en la
seva tasca sobre tot el que es refereix al Pla de Residus.
2ª Medi Ambient, que treballarà per preparar la legalització d’una
associació de defensa del Medi Ambient, preparant un programa
ampli a nivell de Comarques, amb tots els temes que afectin al Medi
Ambient i en especial a la recollida de les escombraries per poder
realitzar-la de forma selectiva, i dels residus industrials, preparant
un programa de treball que el pugui assumir la comissió política.
3ª Política, treballant en la conveniència de fundar un partit polític ,
amb un programa de funcionament general per tots els pobles, i que
portarà com a nom, Unió d’Independents Conca de Barberà i Alt
Camp.
Amb aquest acord pres per unanimitat de tots els assistents i sense
cap altre tema a tractar, es dona per tancada en aquesta reunió, la
Coordinadora que ha estat funcionant durant tot aquest temps.

