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El Pla de Residus obliga � suspendre 
la inauguració de la m Fira Agrícola 

Veïns de la Conca i l'Alt Camp xiularan Pujol bo i aprofitant la 
visita del príncep Felip a Cervera. 

JORDI RULL 

L
a presència d'unes set
centes persones de la Con
ca i de l'Alt Camp, tot i el 

constant plugim d'aiguaneu que 
queia, provocà la suspensió de 
tots els actes oficials previstos 
per a la inauguració de Ja tercera 
edició de la Fira Agrícola i In
dustrial de Santa Coloma de Que
ralt. 

Aquesta concentració, organit
zada per la plataforma de batlles 
i regidors de la Conca dimitits i 
la Coordinadora Antipla de Resi
dus Conca i Alt Camp, fou deci
dida en una reunió d'urgència ce
lebrada a Sarral, on també es de
cidí anar avui al municipi de Cer
vera, aprofitant la visita que l 'he
reu de la corona, el príncep Fe
lip de Borbó, farà a aquesta lo
calitat lleidatana. Proposta que 
tingué el recolzament de catorze 
Coordinadores i el vot desfavora
ble d'altres cinc. 

Sobre quarts de dotze del mig
dia d'ahir, persones de la majo
ria de municipis de la Conca de 
Barberà i de l'Alt Camp es con
centraren a l'entrada de Santa 
Coloma de Queralt per tal de fer 
palesa la seva disconformitat al 
Pla de Residus elaborat pel Go
vern de la Generalitat i exigir la 
dimissió del batlle i alhora dipu
tat provincial colomí, Josep Ma
ría Riba, qui, d'altra banda, no 
féu acte de presència en cap mo
ment; ni tan sols per fer l'acte 
protocolari de la inauguració de 
la Fira. 

Les prop de set-centes perso
nes es congregaren a Ja plaça Ma
jor per després recórrer els prin
cipals carrers de la vila. Quan tot 
just la manifestació havia ende
gat la marxa, aquesta s'aturà en 
arribar davant la botiga del batlle 
convergent no dimitit, on es po-

Els manifestants contra el Pla de Residus es congregaren a la plaça 
Major de la vila, tot suportant la pluja. 

gueren sentir tota mena d' impro
peris i insults. 

Després que, de manera sim
bòlica, els manifestants inaugu
ressin la Fira Agrícola i Indus
trial, la comitiva es tomà a con
gregar a la plaça Major, on un re
presentant de la Coordinadora 
comarcal llegí un manifest en el 
que es criticava la desconnexió 
existent entre el municipi colomí 
i la resta de poblacions conquen
ques al llarg dels tres mesos de 
constants mobilitzacions contra 
el Pla de Residus. També es cri
ticà la manca de solidaritat mos
trada pels habitants d'aquesta po
blació que, segons explicà el re
presentant de la Coordinadora, 
«ha tingut i encara té repercus
sions negatives envers la unitat 
de la Conca». 

El manifest també contempla
va la total retirada dels actuals 
emplaçaments, així com les 
anunciades ubicacions al límit de 

la Conca però dins la comarca 
d'Anoia. 

'Cercar fets puntuals' 

Per a l'alcalde del Pla de San
ta Maria, Magí Ferré, la convo
catòria d'anar a protestar a Cer
vera «la trobo improcedent i in
necessària. Per protestar contra 
el Pla de Residus -digué en 
Magí- hem de cercar fets més 
puntuals. No s'ha d'involucrar 
les protestes del Pla de Residus 
amb l'estada del Príncep a Ca
talunya,._ 

Segons el batlle del Pla de San-
� Maria, «per resoldre el proble
ma del Pla Director de Residus, 
hem de protestar davant les nos
tres institucions i no davant el 
Príncep». 

D'altra banda, i amb motiu de 
la Fira de Santa Coloma de Que
ralt, avui es farà en aquesta po
blació un esmorzar popular. L'e
dició d'enguany té un cost de 
1.200.000 pessetes. 
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