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Avui diu,nenge, concentracions, manifestacions i tallades de 
carreteres a diferents comarques 

Ferré: 'La incineradora 
ens hipoteca el futur' 

ÀNGEL JIJANPERE 'E l meu futur personal
nò l'hipotecaran però 
sí el dels meus fills i

néts. Estic disposat a doni,r la 
meva vida perquè no sïns1al.li 
la incineradora'. Amb aques1s 
paraules can contundents es ma
nífesmva a primeres hores de la 
tarda d'ahir 1':tlcalde del Pla de 
Santa Maria, Magí l'erré, a do� 
dics visrn perquè cl Consell 
8tccu1iu de Iu Generalitat dic-
1amini sobre el pla de residus 
indus1rial,. 

Avui s'espera un dia calem.

amb concemrncions. manifesta• 
cioru, i wllades de c:trreter<!S. A 
les onze del marí hi haurà una 
mullitudin:lria conccmració al 
Pmi. a Valls, per seguir després 
en nu,nifostució per diíercn1, 
carrar� peri') Çl!n,� imurfl!rif 
amb els Tres Tomb$ Je Sant 
Amoni. A partir de les cinc de 
Iu �,reia, es 1òrn3ra a tallar l"au-
1opisrn (com e, féu el passat uiu
mcngcl així com diferents car• 
rctcre�. Aquesta ncció es fa 
conjunmmcnt amb cis ah.-c, 
municipi!\ i comarques afecta1s 
per la insrnl.lació de planic;. i 
abocadors. 

LºcnvcrgatJura que ha agafat 
c!I C()nflicte. segoqs Magí •a:erré.
110 cm pas d"c�perar .• E,,u) dc
mo,irot que darrera hi ha una 
forç,, que no é., filcil de contro
lar perquè cMu nmh ex i tat.la•. 
lndicav,, l'alcalde i aíegia que 
•la g�ot té por Jc l ':mll"na\:�1 que
pot venir darrera. H1 veuen una
mala opcrnció que pol 1cni r rc
percu��ion� gTcu�... Dl!,tad1
tl'.lmbé h1 gmn solidaritat que. en
,1qucs1 ,11,. hi ha hagut entre els
poble, Jc la t<lmarca. sobre 101
del, del vohant i• que són el�
que es veuen més pcrjudicm,.
Pel qu� fa " si les accion.s em
prcse, aqucs1, dies poden ín
íluir que la General iwt retiri la
plan111 íncincmdora, cl mu.,iní
mandatari munkipal afom1à qUt;
�podem arribar :l conseguir
quelcom perquè no es fnci"',
Sembla ser que demà cl piu pas
sarà per Ja Jun1a llc Residus que
més turd, aquesta ho t m metrà a
la Gencrnli1a1 per a la seva apro
vuci6 dcfinitivu. �i s ·cwuu. En
cas 4uc això succeís. i $cgons
l'alcalde, lo gent con1i11uarà
llu11an1 fins el final Ja que •CS
pensen prendre mesure.s que.
P"tscr. són equivocades però

Un momcm de ht maoif'estució que tallà l'autopisla dhoi1engc 1>assat. 

que 1encn un caire de força• i 
indicà també que dl no pot con• 
,rol:ir la gem del ,,obh:. 
L,i protesl:l, a l'eslrangcr 

El seguit d"nccions que ,han 

realilzm nquè.St dic:, ha arribat. 
fin� i \Ot. a tcrre.< alcm�nycs. 111 
partlt verd d"aquc.1a nació ha 
alirmn1 que envíurà infom1acíó 
oobre aques1, tipu< de plantes 
que hi ha a Alemanya. MolL� di-

'Rock' català contra la 

incineradora i l'abocador 

A PllN1\ 

l':b ll.-UJ>S de rCld catal:t Els M11c'ls i cis PcL< 
..1ctunren divtnd�, pu��l ... l lc� onze de la nit. al 
pJvcll<, municipal dd Pla d� Sanrn Marta en un 
:ic1c més dels organirzatJ; per 1¡¡J de pro1c,1ar per 
la ubi,·aci6 d'una plama iutineradora al Pla de 
Sani., Mitria l 1m abocador de residu, indu,trial, 
d Forc;l!-i. 

m c,,ncc.n va ser 101alment gro.tuït i es. repar .. 
11ren cnLrc cl� n�\htcoL� fulls i opusdc..., infom1rl .. 
1ius sobre el tema óc ltt contanunal'i6 i cb ef� .. 
tes que pugU1 ccar una empresa d·squ�rn mena, 

rigen1, polítics també s·han 
!tdrc,;,u » rA¡·umament pe_r do
nar Iu seva $0 idarít:u. ton1 tam
t><l ho féu ahir al matí una se
nyora invàlida que viu n 8:'lr� 
eclona. Ma¡;,í l'trré, :.!cuide del Pla 

de Santa Maria. 

Prop de dos quarts de do1ze. en un rec,mc nn. 
,1 bé nu esm va pic de gom a gom, , ·hi van aple
gar mê) de mil per;,one,. Aquesta xlfru és força 
difícil d'assegurar �i cMimem que, en ser 1'cn1rn
dn lliure. la geni anava entrant i Sórllnt constant• 
ment. En primer lloc actuaren cis Mnel's, un 
gntp que ofcrl un repertori de versions de tcmc. 
força e,incgu1s uc Joc Coder. 5peciah, cie. 

Els Pet.s ,·a.n deino�1,ar In sen• \'àlua dalt de l'escenari. 

D�pré, d'un:, horJ, upro.,inwdament, es lle
giren frngmcnU, d'una cançó que s·ha fe1 circular 
aquests di<!s pel Pla , es feren crii, de pro1csm. 
en mig d'una escena de bcng,,les i C'1rrclilles, de 
Ics que sortiren cremats més d'un. 

l poc després sortiren cis l'e1s, als que 101hom
e�pcrav::i veure i 'iCmir. En pl)l" mé� d'una horn 
i mitja. r1ques1 grup de Constam/ que més que fou 
rock català es defineixen com a .faedor, de rock

agrícola del Tarrugonè:,,-, van donar un autèmic 
conèèrt dè rcck. an¡b clares inílu�ncic.� d� blues,

demostrant que no �6n una promesa en ¡¡quest 
camp. sinó tot.a una rt::tlital. 

El Cl)ll<"èt1 va acabar uis volis de Ics ires de la 
mn1in11da. Cal d.:stacar, a banda de la boníssimn 
actuació. l'o.h grnu dê civisme entre cis presents 
i r excel.le111 comportamcnr dl!! públic que va ,:,. 
bcr mos1rar•sc serè. en tot moment. seguint In lí
nia pacífica que segueixen en tots els ac1c.� rci
vindicmius con1ra el pla director de residu,. 
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CB!TRE OIW\ATIC OENERAIJTAT 
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