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PLA DE RESIDUS 

L'assemblea acorda continuar amb 

les mobilitzacions i actes informatius 
Aquests dies, les coordinadores locals plantejaran noves estratègies, 

que seran debatudes dimecres en una-reunió a Pira. 

ÀNGEL JUANPERE 

L
a gent de la Conca de Bar
berà continuarà realitzant 
mobilitzacions els propers 

dies, malgrat les darreres reu
nions d'apropament mantingudes 
aquests darrers dies amb alts 
càrrecs de la Generalitat, i no es 
descarta que el proper cap de set
mana n'hi hagin. En una multitu
dinària assemblea realitzada di
vendres al vespre a Sarral, on hi 
havia quasi bé mil persones, la 
Coordinadora comarcal contra 
l'abocador de Forès i la incinera
dora del Pla de Santa Maria féu 
un balanç dels darrers contactes. 
Els ex-alcaldes que van anar a la 
reunió de dijous amb el conseller 
Joaquim Molins informaren els 
assistents de com havia trans-
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z corregut la mateixa. Segons s'ha

firmà, el Síndic de Greuges (que 
assistí fent de mitjancer entre la 
Coordinadora i Molins) te.nia uns 
punts establerts i, al final, va re-
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' conèixer que es tractava d'un 
.problema econòmic, polític i so
cial i no pas tècnic. 

En el decurs de la reunió a 
Sarral es negà qualsevol tipus de 
compensació per posar l'aboca
dor i es començarà a parlar de 
diàleg a partir de la retirada del 
projecte de Forès. 

Les darreres accions policials no han fet desistir a la gent de Ja Conca 
de Barberà i l'Alt Camp. 

També s'informà d'un seguit 
de cartes que Ja Generalitat ha 
adreçat a professors de la univer
sitat per tal de conscienciar-los 
sobre la problemàtica dels resi
dus. Així mateix, es donà comp
te d'una enquesta que alguna em
presa està fent entre els habitants 
de la comarca via telefònica, tot 

preguntant el partit que han votat 
en les darreres eleccions, així 
com la seva opinió vers l'abo
cador. 

Les Coordinadores locals es 
plantejaran, aquests dies, noves 
estratègies, les quals seran posa
des en comú en la reunió del pro
per dimecres a Pira. 


