
CONCA DE BARBERÀ-AL T CAMP 

El Síndic de Greuges rebrà dimarts 
les cartes contra el Pla de Residus 

Li seran lliurades per les Coordinadores locals. Altrament, Pujol 
no ha contestat encara a l'oferta de diàleg de la Plata J orma. 
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F
rederic Rahola, Síndic de 
Greuges de Catalunya, re
brà dimarts vinent, dia 18 

de setembre, a les dotze del mig
dia, una representació de les 
Coordinadores Locals Antipla de 
Residus de la Conca de Barberà 
i l'Alt Camp, els quals li lliura
ran les cartes recollides a amb
dues comarques sol.licitant que 
intercedeixi per aconseguir la re
tirada definitiva de l'abocador de 
Forès i la incineradora del Pla de 
Santa Maria. Així mateix, la Pla
taforma d'Alcaldes i Regidors 
Dimitits de la Conca espera la 
contestació a la carta enviada,. 
amb data cinc de setembre, al 
president Jordi Pujol, on se li 
sol.licitava una entrevista «per 
intentar posar fi a la preocupant 
i conflictiva situació que travessa 
la nostra estimada comarca, la 
Conca de Barberà». De moment, 
però, segons els portaveus de la 
Plataforma, «no ens ha contestat, 
baldament sabem que l 'ha rebut 
ja que anava certificada i amb 
avís de rebuda». 

Cal dir que les cartes que es 
lliuraran al Síndic de Greuges 
s'estan recollint actualment i es 
centralitzen totes a Montblanc. 
Una persona de cada Coordina
dora local es responsabilitza de 
les recollides a les diferents po
blacions i cadascun d'aquests res
ponsables anirà a Barcelona el 
proper dimarts com a comissio
nat de les dues comarques. En les 
esmentades cartes, signades vo
luntàriament per cada cap de fa
mília, aquest es queixa «del greu
ge a la meva família», denuncia 
«l'actitud prepotent del Govern 
de la Generalitat» i lamenta les 
conseqüències que les instal.la
cions del Pla de Residus suposa
ran quant «a la llibertat de resi
dència i el dret a guanyar-nos la 
vida a la nostra terra», la dels vi
latans d'aquestes comarques. Les 
cartes, a més de la signatura del 
cap de casa, porten el nom de tots 
els membres de la família, el 
DNI corresponent i el parentiu de 
cadascun d'ells amb el signatari. 

Sense resposta de Pujol 

La carta adreçada al president 
de la Generalitat va sortir cap a 
Barcelona el passat dia set de se
tembre i en ella, segons porta
veus de la Plataforma de Dimi-
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Edificis 
històrics com el 
Portal de Bové,
de Montblanc, 
llueixen 
pancartes 
contra a 
instal.lació de 
l'abocador i la 
incineradora a 
Forès i al Pla
de Santa Maria,
respectivament. 

tils, se li demana una entrevista, sinó que ens mantindrem vigi
ja que «una sèrie de circumstàn- lants i en un compàs d'espera fins 
cies ens fa pensar que existeix, que la Junta de Residus marqui 
per part del Consell Executiu de les noves ubicacions». Per a San
la Generalitat, una voluntat més chez, «després del que hem pas
decidida per posar fi a l'actual si- sat en aquesta lluita que ja supe
tuació d'enfrontament», alhora ra els vuit mesos, desconfiem de 
que es reflexiona sobre la respon- les_ promeses i no e�tar�m tran
sabilitat que «tant vostè com no- qmls fins que les ub1cac1ons de
saltres, representants de la Con- f�tives no contemplin instal.la
ca, tenim amb els nostres po- c1ons a les nostres dues comar
bles», tot referint-se a aconseguir ques». 
tant «la pau social com la dels Així mateix, les assemblees de 
Consistoris» dimitits. les Coordinadores locals i la Pla-

Segons la Plataforma d' Afcal- taforma dels Dimitits muntaran 
des i Regidors Dimitits, el motiu una Comissió de Se�iment dels 
bàsic de l'entrevista seria «el de esdeveniments polítics sobre el 
sentir per la seva boca el que fa Pla de Residus que succeeixin -

d'ara endavant. La finalitat de la temps volem i necessitem sentir, Comissió és la de «tenir tothora la retirada del Pla i les seves ubi-
cacions». Els alcaldes i regidors el màxim d'informació possible 

sobre el tema, i convocar reu-dimitits entenen que «perllongar · ul · dinàri al bl l'actual situació no beneficia nin- mons m titu es s po es
de la Conca i l'Alt Camp per gú» i assenyalen, també, que si anar-los-hi informant diària

es compleix l'objectiu esmentat ment».
«no li càpiga dubte que la norma- Finalment, atès que la majoria 
lització a la nostra comarca hau- dels pobles de la Conca comença
rà fet un gran avanç» . ran la verema aquesta setmana 

Compàs d'espera 

Altrament, segons Toni San
chez, ex-regidor de l'Espluga i 
ex-diputat provincial, «si aques
tes gestions són positives no sig
nificarà que baixem la guàrdia, 

vinent, la Coordinadora Antipla 
de Residus ha recomanat que els 
pagesos «col.loquin senyeres 
amb crespons negres als trac
tors», per demostrar de nou que 
els agricultors «de la Conca i 
l'Alt Camp rebutgen l'abocador i 
la incineradora». 


