
	

NOTA DE PREMSA

Exposició a l’Arxiu Comarcal de la Conca de 
Barberà sobre l’oposició popular al Pla de 

Residus Industrials de 1990

Aquest dimarts dia 7 de juny ha obert les portes l’Exposició commemorativa dels 30 
anys de l’oposició popular al Pla de Residus de 1990 a l’Arxiu Comarcal de la 
Conca de Barberà, on es podrà visitar fins el divendres 8 de juliol. 

Aquesta exposició forma part d’un important treball de recull d’arxius de les 
Coordinadores Anti-Pla de Residus de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà i d’arxius 
privats. Tot el material s’està recollint a la pàgina web https://pladeresidus1990.cat, 
que s’actualitzarà a mesura que es trobi nou material.

L’exposició és una producció de Cultura i Paisatge, amb el suport de l’Ajuntament 
del Pla de Santa Maria i de la Diputació de Tarragona.

MONTBLANC, 7 de juny de 2022.  L’Exposició commemorativa dels 30 anys de l’oposició popular 
al Pla de Residus de 1990 serà visitable, des del dimart 7 de juny fins al divendres 8 de juliol, a 
l’antic  Hospital  de  Santa  Magdalena,  Raval  de  Santa  Anna,  12  de  Montblanc,  seu  de  l’Arxiu 
Comarcal de la Conca de Barberà, en horari de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres.
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L’exposició en sí és una de les cares visibles del treball de recerca i recuperació de material efectuat 
amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. Consta de 8 
plafons, que repassen els antecedents, el Pla de Residus de 1990, la formació de l’oposició popular, 
la  cronologia  dels  fets  relacionats  i  l’aturada  del  Pla,  un  folleto  que  resumeix  els  plafons  de 
l’exposició, i un audiovisual amb fotografies i un vídeo, fet amb motiu del 10è aniversari, dels fets 
més importants que tingueren lloc.

La  part  més  important  del  treball  de  recerca  és,  però,  la  realització  de  la  pàgina  web  https://
pladeresidus1990.cat, on es va incorporant tot el material que es recupera, molt d’ell provinent de 
particulars que l’han conservat durant aquests anys, i que arribarà a tenir més de 5.000 documents, 
sobretot fotografies i reculls de premsa.

Mentres duri l’itinerància de l’exposició, està previst efectuar diverses taules rodones sobre el tema 
amb alguns dels actors que van intervenir-hi el 1990. 

Per a més informació i descàrrega de fotografies i documents, entreu al lloc web del 
projecte https://pladeresidus1990.cat

Contacte:

Cultura i Paisatge

Rafel Fortuny - rafel@tgd.info - Tel. 696 496 571
Mar Calbet - mar@tgd.cat -Tel. 977613326
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