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Durant la concentració es plantaren més de 2. 000 pins blancs a 
la partida de la Coma dels llops, de Forès 

Set mil veus contra l'abocador 
ANTONI GUASCH 

F 
orès fou, diumenge pas
sat a la tarda, un clam de 
proiesta contra l'aboca

dor que es vol construir al seu 
terme municipal i la incinerado
ra, d e moment congelada, al Pla 
de Santa Maria. Els crits de re
buig anaven, com ha succe'it 
fins ara, agennanats, ja que a la 
representació massiva dels vila
tans de tots cis pobles de la
Conca de Barberà cal afeg.ir-hi 
els veïns del Pla en pes. els
quals ponavcn, penjada a l'es
patlla o premuda fonament amb
la mà, l'aixada o cl magall. Es 
fa difícil, com ocorre sempre a
tot es les grans concentracions 
de gent. dir el nombre de per
sones que s'aplegaren diumen
ge a Forès convocats per la 
Coordinadora Contra Abocador 
i locineradora de la Conca de 
Barberà. D'entrada, cal desta
car que allò semblava un vesper 
i la riuada de cotxes, sense exa
gerar, s'estenia i bifurcava en 
una corrua llarguíssima de més 
de deu quilòmetres. Quant als 
assistents, n'hi ha qu e parlen de 
3.000 ciutadans, altres d'entre 
4.000 i 7 .000 persones i uns dos 
mil cotxes; la Guàrdia Civil cal
cula més de 1.000 vehicles i 
unes cinc mil persones. 

Forès és, i això s'ha de dir 
d'enirada, una vila encisadora, 
bonica i plena d'encant natural. 
bastida dalt d'un pujol. Es tro
ha fnna tiP.I món. en un cul�e. 
sac feréstec i abellidor, mirant
se els hom es i dones de Ja Con
ca situats al pla efes de la seva 
envejable talaia. La vila, però,
està de dol, com ho reflecteixen 
les senyeres amb crespó negre 
a totes les cases i el s comenta
ris dels nadius del poble. En 
aquest sentit, Josep Puig, ex-al
calde d e Forès, palesava el seu 
malestar 101 dient qu e .ells ens
demanen qu e tinguem conside
ració, però quina consciència i
consideració tenen ells, que l'ú
nic qu e ens hi ponen són resi
dus que no volen•. L 'alcalde del
Pla de Santa Maria, Magí Fer
ré, el cotxe del qual encapçala
va els nombrosos automòbils 
dels ¡>lanencs qu e dium enge 
eren a Forès, indicà al Díari que
•des d e la Generalitat ens d ema
nen solidaritat i jo els responc 
que la solidaritat s 'ha de demos
trar en tots els aspectes, no no
més en el repaniment d e la 
brutícia-. 

Magí Ferré afegia que «avui
venim a Forès amb 11. lusió i
pensant que guanyarem aquest
assumpt e. Nosaltres defensem
Forès i la Conca com si fos nos
tra•. L'alcalde planenc comen
tava al Diari qu e havien i.nvitat 
tot cl poble a recolzar l'acte d'a• 
vui, •un acte preciós i que ha de 
tenir més r essò qu e el d e tallar 
les carreteres, ja qu e, sense vo
ler-ho, amb els talls viaris mo
lestem a terceres person es que 
no en ten en la culpa. Plantant 
pins molestem als que gover
nen•. 

Més de 2.000 pins 

Els assistents a la massiva
concentració humana de Forès
anav en a fer feina, una tasca
ecològica que vol repoblar 35 a 
40 hectàrees qu e el Pla per a la 

Una mulUtudinària manifestatió va envair pacíficam�nt la vila de Forl,s entro les quatre l les vuit de la tarda. 

Gestió de Residus Industrials de Tarragona neta Xipellis, de Solivella, que no El manifest d'Igualada 
Catalunya ha destinat, a la par- , pararen d'alegrar la iniciativa 
tida de la Coma de Llops, del Un dels canells que circula• mb les seves refilades, o els ar- Els opositors al Pla per a la
terme de Forès, com a aboca• ven diumenge a Forès deia així; rauxats brivalls de Ja colla Els 

Gestió de R esidus Industrials de
dor controlat. L'alcald e de Fo- •No vol em respirar porqueria•. Xurris, de Sarra.1, que enlairn- Catalunya ja s'han organittat.
rès J M · LI El ·¡ d I PI ho · La prova més fefaent és el ma-• osep ana orach, sem- s v, atans e a atesugua- ven, a Ja vista de tothom, una ,, 
bl d. · b l d ¡ · nuest signat, el passat 3 de fe-ava ,umeng e un Jovenet en- v en am es s eves ec arac,ons monumental pancarta escrita 

al. '·· alD' · 1 M · s lé brer,a la trobada d'Igualada,on trem 1at, co,01 t engrescat amb ,an, com a ana o qu e així; •La Gen eralitat compta els 
l'all d ·, 1 v J T hi van prendre pan l es Coordi-au e mam,estants que li exc amava • o em arragooa vots, no els mons. No al Pla de 

l. l bl La àx. é B J nadores de l'Alt Camp, la Con-omp ,en e po e. m ,ma neta, no nom s arce ona•; Residus•, acompanyada d'un 
autoritat municipal havia pre- també en Gaietà Hemandez, cubell de la brossa amb el cul 

ca de Barberà., Cast ellbisbal, el 

· l' · J · l • · al Papiol, la Tordera, Tona i els vist aixop uc, Ja que e s pocs quan a,eg,a que •ROS tres pro• foradat perquè la ,porqueria ·· d F rès ¡ l · ffi Monjos, així com la Coordina-vems e o estavan co .lo- testem per a v,a pac ,ca, enca• -deia el noi de cal Felip-, no dora Anti-lndl1stries Contami-cats estratègicament per indicar ra que estem disposats a tot i hi fes estada llarga,. 
el camí cap als terrenys on s 'ha- oferim el nostre supon a qui si- nants d e l'Alt Camp i Conca del 
via de plantar. gui per conservar els nostres D e Sarral, hom va veure tam- Gaià, Anoia Verda i N eta i el 

pobles nets•. Aquest gnlpet de bé el president de la Cooperati- Centre d'Ecologia i Projectes 
El pobl e r ebia els assistents a planencs anaven dirigits per la va, Joan Fontanals, atrafe¡¡at a Alternatius. 

la concentració amb la pancana 1 1 1 .. 1 fill 
plantar i r egar un pinet aJudat El manifest, prolífic en con-

J. a famosa d emanant una Catalu- senyera cata ana que u,a e F Es · ¡¡ sideracions, esm enta ,la ·,ntensa d el Gaietà, en David, un mos- per en rancesc peJo; v a-
nya neta i amb l'afegitó que as- set rossenc i eixerit d e poca tans de Barberà de la Conca, campanya publícitària per tal 
senyala que •els vots de Con- edat. 

· com el matrimoni format per que l es poblacions de les comar-
vergència i Unió faran cap a l'a• L'Antoni Pau, la seva senyo- )oan Costa i la Maria Josepa ques acceptin sense por les ins-
bocador•. L'alcal� Lloracñ re- • 1 d fill J é Manin; o el ja ex-regidor d e tal.lacions proposades per trac-
fermà aquesta frase amb un cop ra I e s os s; en osep Aug C G · d Pu. · tar els residus industn'als t'"x,·c•si en Joan Rovira, d e 76 i 66 onesa, ·en umersm ,g , v 
de cap ben afirmat.in. D'altra anys d'edat, respectivament; en Esplugas, qu e portava un tot i perillosos generats per l es in
banda, membres de la Coordi- J C 1 • Sa t erreny amb remolque1 plens de dústries qu e no els tracten•, 
nadorn local de Forès volien fiai
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qu e han decidit situar l'aboca- a manheSlact · erv tots no dària amb l'Alt Camp i la Con- Tot seguit fa unes conclusions
d F ès . 

1 1 
eren grans o d'edat avançada, N 1 . globals·, per acabar amb unesor a or , en especia per a ,11• h · J G h ca. o a a mcineradora i l'abo-

conseller Joaquim Molins i el n I avia un, en oan uasc ' cador•, mentre sonava i s' es• conclusions finals. Aqu estes
director gen eral del Medi Am- que bere
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d
o r· lodia dels mons. una altra pan- littació d'a9.uest Pla de R esi-

l 
. • ,. v , am una c era e v • dus,· 2) .l'aplicac'1ó de la 11 e

· t de p anta r e m un xiprer , perv d nà -1 l' •ó bl d carta s'expr essava així; .La in-
aquest el •eservem per a l'Ho- co P<> u ' acc, repo 3 0• · d al M · l' bo 1983, qu e es reconeix en el p� • E J d d , cmera ora per ateu , a - •� 
notable Jord·, Pu,òol•. ra. n oan, e os anycts, ,ets ad al M 1· N p.i Pla, que obliga a la minimit-, ah' d'II bl 

c or per o ms. o us ir I uns, anquet com una zació de residus industrials i el 
gl d d li · pèl · comporteu,. com uns gorrins•. La reacció contra la instal.la

ció de l'abocador a Forès poden 
visualitzar-la els nombrosos au• 
tomobilist es que passen cada dia 
pel Coll de Lilla. Als pedrissos
situats a la banda esquerra, tot 
v enint de Montblanc cap a 
Valls, h .i ha escrit es les s e güents 
paraul es ; •No passareu•; «Pujol 

dietador>, •Gomis traïdor•; tres
al. lusions al t ema prou signifi
catives i posades una da¡rera 
l'altra. 

opa a e et I roig, es- s eu tractament oo origen; 3) un 
guardava sorprès, amb els seus Val a di.r. però, que la con- pla mediambiental i no un pla 
ullets del color de la terra, el centració d e dium eng e a la tar- que mantingui la gen eració d e 
movim ent, mentre llepava amb da a Forès fou també un espec- residus i.ndustrials; 4) una infor
gust la culler eta plena de iogun tacl e. Presidida la cerimònia maci.ó basada eo el respecté al 
qu e li encastava a la boca la per l es cases enlairades dalt d e ciutadà i qu e , en tot mom ent, 
s e va mare, la Montse·. Aquests la muntanyeta, arribaven l es fa- reflecteixi la realitat dels resi
també er en del Pla. mOi es tot fent un passeig, es dus industrials del pals; i 5) es

La plantada dels pins, feta en trobaven cis del poble i saluda- tablir un debat ¡)llblic per arri
unes parades on el fanàs era, v en amics i familiars. Mentre, bar a un consens social en te
fins dium eng e, l'amo i senyor, les marcs presentaven els seus m es que, com aquest, afectin el 
fou una decisió presa amb em- infants, tapadets dins del cotxet, medi ambi ent i la salut dels ciu-
peny. Hi havia cis grallers L.us als coneguts. tadans de Catalunya•. 


