
Diari de Tarragona alt campdijous, l de març de l� 

VALLS 

Canvi d'impressions entre l'alcalde i 
la Coordinadora Antipla de Residus 
El proper 16 de març tindrà lloc una gran convocatòria contra el 

projecte. S'hi espera la presencia de mig miler de persones. 

A. PENA 

a Coordinadora contra el L Pla Director de Residus
Industrials va reunir-se, 

cap a les dues del migdia, amb 
l'alcalde de Valls, Pau Nuet, per 
tal d'intercanviar impressions so
bre la situació actual de l'afer i 
per començar a pensar en un acte 
multitudinari a desenvolupar a la 
ciutat. 

En l'entrevista, que durà gai
rebé una hora, es tractà, princi
palment, el tema de fer una con
vocatòria a la població d'aquí a 
quinze dies. S'hi va apuntar la 
data del l 6 de març, a la sala 
d'actes de l 'institut de batxillerat 
Narcís Oller, per informar els va
llencs de la situació en què quedi 
el Pla de Residus Industrials ales
hores. En aquest acte, en el qual 

s'espera la participació de més de 
500 persones, segons Marcel Es
trada, membre de la Coordinado
ra, hi assistiran importants perso
nalitats relacionades amb el pro
blema. A banda d'això, membres 
de la Coordinadora van declarar 
que Pau Nuet, des de bon co
mençament, sempre ha donat su
port públic a totes les iniciatives 
empreses per demanar la retirada 
del Pla de Residus. Tot i això, 
també comentaren la necessitat 
de sensibilitzar més la ciutat de 
Valls, la qual, pels habitants que 
té (més de vint mil), està fent 
menys coses que altres municipis 
de la comarca de l'Alt Camp, que 
s'estan movent molt per tal de fer 
sentir la seva veu. 

Reunions informatives 

La Coordinadora, al llarg de 

tota aquesta setmana, ha anat fent 
reunions informatives a diversos 
pobles de l'Alt Camp, com Vila
rodona, el Pont d'Armentera, 
etc. per tal d'acabar de sensibilit
zar els ciutadans sobre aquest 
tema que darrerament ha mobilit
zat milers de persones. 

L'entrevista es féu el dia abans 
que es produís la convocatòria a 
Barcelona, a la qual assistiren 
quatre autocars del Pla de Santa 
Maria, un del Pont d'Armentera, 
de Sarral i una gran quantitat de 
persones de Montblanc i de tota 
la Conca de Barberà. 

Ja fa uns dies que s'aplegaren 
unes 2.000 persones a Barcelona 
per protestar contra el Pla de Re
sidus. Segons declaracions de 
membres de la Coordinadora, 
s'esperava duplicar el nombre. 


