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SARRAL 

La Coordinadora contra 

l'abocador es concentra 

avui a la tarda a Forès 
L 'acte consistirà a plantar arbres als 
terrenys on es vol ubicar l'abocador. 

ANTONI GUASCH L • Coordfnadora Contra
Abocador i lncineradom 
de l• Conca de Bart,erà, 

conjuntament amb l'encara em
brionària Plataforma oomarcal 
(que s 'ha de formar amb els al
caldes i regidors dels Ajuntament 
dimitits de la Conca) va decidir, 
en una reunió feta divendres als 
locals de la Cooperativa de Sar
ral, convocar per a avui diumen
ge, a les quatre de la tarda. una 
concentració a Forès. La concen
tració, en supon als Ajuntaments 
dimitits, se celebrarà als terrenys 
del terme municipal de Forès ele
gits per a la ubicació de l'aboca
dor controlat que contempla el 
Pla per a la Gesúó de Residus In
dustrials de Catalunya. A Por�s. 
esmentaren membres de la Coor
dinadora de la Conca, •muntarem 
un acte popular i plantarem ar• 
bres. La plantada la localitzarem 
on ells volen posar l'abocador i 
ho fem amb el desig i la con
fiança que els nostres fills els 
veuran créixer•. 

La trobada de la Coordinado
ra de la Conca, que va ser llarga 
i plena de debats, va decidir, 
també, que totes les Coordinado
res locals recollissin el major 
nombre de canes possibles tra
meses, el passa1 dijous, per la 
Conselleria de Política Territo
rial i Obres Públiques de la Ge
neralitat i que anaven signades 
pel titular del Departament, Joa
quim Molins. Segons fonts de la 
Coordinadora comarcal, .ami> 
elles embastarem un paquete1 i 
les retornarem al senyor Molins, 
com a senyal de protesta i re• 
l>uig•. Cal dir que les reunions de 
la Coordinadora Contra Aboca
dor i Incineradora de la Conca de 
Barberà es fan rotatòrie.ç, per 
acostar-les als diferents pobles i 
repartir la llargària dels desplaça• 
meotS dels vilatans de la comar
ca. En aquest sentit, dimarts vi
nent es farà a l'Espluga de Fran
colí, concretament a la sala de 
l 'Hospital.

Quant a convocatòries, cal res
saltar la del governador civil de
Tarragona, Ramon s,nchez.
Aquest ha emplaçat els alcaldes

de la Conca de Barberà dimans 
vlncnt, dla C> de febrer, a les 11 
del migdia al Govern Civil. Se
gons iod.ica Enrique Vlllagr.1sa, 
el governador vol informació 
personal dels alcaldes de la seva 
actuació fins !"hora present i de 
totes les iniciatives que pensin 
prendre d'ara endavam. Confir
mar, aid mateix, que l'alcalde de 
Montblanc, Maties Sanahuja. va 
assenyalar, divendres a Sarral, 
que •he invit.al tots els alcaldes de 
la Conca al ple de dimissió efec
tiva del Consistori de dilluns vi
nent•. Degut a les reduïdes di
mensions del saló de plens mont• 
blanquí per acollír un acte d'a• 
questa transcendència, l 'alcalde 
Sanahuja anuncià la instal.lació 
d'altaveus a la plaça Major per• 
què tothom pugui escoltar les de
cisions que es prenguin. 

Debat al Canal 33 

Ja està plenament confirmada 
la presència de membres de les 
diferents Coordinadores de Cata
lunya, d'una banda, i de repre
sentants del Govern de la Gene
ralitat (el conseller Molins, entre 
altres), al programa A debat, del 
Canal 33. Aquest espai del segon 
canal televisiu de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió s'e
met. demà dilluns, a un quan 
d'onze del vespre. Cal dir, perb, 
que a les comarques tarragonines 
solament es pot visionar al Tar
ragonès i el Baix Camp, tot i que 
qui n'estigui interessat podrà 
veure'l dimecre.ç al matí a l'espai 
de TV3 Segona Vegada. Segons 
fonts de la Coordinadora de la 
Conca, al programa de Canal 33 
hi intervendran, per part de les 
Coordinadores que s'oposen al 
Pla per a la Gestió de Residus In
dustrials, Agustí Allisen1, monjo 
de l'abadia de Poblet, i dos re
presentants més, un de l' Anoia i 
l'altre de la Conca del Tordera 
(Hostalric). Per pan de la Gene
ralitat, hi prendran pan el conse
ller Molins, l'ecòleg Ramon 
Folch i una tercera persona que 
cl Diari no ha pogut confirmar. 

Val a dir, també, que serà di
fícila la panicipació dels alcaldes 
de la Conca a l'esmentat progra-
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L 1e.x-diputat Antoni Sé.ocb�z ê(¡ un.a de les veus més crfüques a l'abocador de For.-S i va propo5a.r la 
formació de la Plataforma. 

ma, ja que la majoria dels alcal
des dimissionaris ben esmentat 
repetidament cl seu enuig per la 
informació donada de l'afer per 
part dels mitjàns de comunicació 
de la Corporació Catalana de Rà· 
dio i Televisió (TV3 i Catalunya 
Ràdio). En aquest sentit, l'alcal
de de Montblanc, Maties Sanahu
ja, ha anunciat pdl>licamcnt ,que 
jo no hi aniré. Primer, perquè te
nim cl ple extraordinari i, segon, 
perquè Canal 33 no es veu a la 
Conca,. 

'Homeoet i cagamandurria' 

Capí1ol a pan mereixen els 
epítets llançats contra els badies 
que encara no han dimitit i, ben 
especialment, els dirigits al dipu-
tm provincial i alcalde de Santa 
Coloma de Queralt, Josep Maria 
Riba (la tercera població en nom• 
bre d'habitants de la Conca). 
L'alcalde de Rocafon, Joan Far-
ré; va dir, a .la reunió de la Coor
dinadora de la Conca feta dijous 
a la nit a Montblanc. referint-se 
a l'alcalde Riba, que •per a mi no 
ex.is1eix. Si no dimiteix és un ho
menet i un cagamandúrria,.. qua
lificacions que provocaren fons 
aplaudiments dels assistents a la 
reunió. 

Per pan de veïns de Santa Co
loma de Queralt presents a la reu• 
nió de la Coordinadora, es va pa
lesar l'opirtló que •l'alcalde Riba 
ha anteposat la cartera a la volun• 

cal destacar la de l' ex-senador 
per CiU i regidor per aquesta 
coalició a Montblanc, Carles An
dreu i Abelló. Aquest va dema
nar la unió de tots cis pobles de 
la Conca per guanyar la lluita 
contra l'abocador. Carles Andreu 
va proposar, però, ,que no es 
trenqui el diàleg amb la Genera
litat,., perquè aquesta es donaria 
compte del seu error en aquest 
tema. D'altra banda, Andreu i 
Abelló insistí en la necessitat de 
fer força perquè •la Generalitat 
s'avingui a convocar un referèn
dum sobre l'abocador•. De tota 
manem, -si a la llarga decideixen 
posar l'abocador -afegí Carles 
Andreu- jo dimiúré de iots els 

tat del poble•, i van retreure als 
alcaldes convergents presents 
que •si Josep Maria Riba és di-
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putat és pels vots de vostès•. 
En el capítol d'altres opinions, 

meus cà.rrccs a Convergència, ja 
que l'abocador pot fer perillar el 
futur de la Conca, dels nostres 
fills i né1s-. 

Finalment, cal puntualirzar 
que, divendres passat a Sarral, no 
es va constituir la Plataforma, a 
l'espera de les dímissions d'alcal
des i regidors de la setmana vi• 
neot, per tal de formar-la amb el 
supon del màx.im nombre de per
sones. Segons ha indicat al Diari

el diputat provincial dimissionari 
Antoni Saochez, •la Pla1aforma 
ha d'unir encara més la gent de 
la Conca i, sobretot. coordinar i 
reforçar les accions de protesta 
de la Coordinadora i els Ajun
mmenls•. 


