
REDACCJÓ 

Les Coordinadores Antipla de 
Residus de l'Alt Camp han enviat 
al Diari un escrit en el que fan re
ferència al manifest -fet públic 
el 10 d'agost- del president del 
Consell comarcal, alguns conse
llers i disset alcaldes de l'Al t 
Camp, dient el següent: 

«l.- Els ciutadans de l'Alt 
Camp i la Conca ens hem mani
festat des d'un inici en defensa de 
la nostra terra i el nostre futur. i 
amb total rebuig al Pla de Resi
dus actual, i en concret contra 
l 'abocador i la incineradora.

»2.- Aquesta voluntat de re
buig s 'ha pogut fer palesa en les 
24.835 signatures lliurades a la 
Generalitat, en les manifesta
cions, actes informatius i tècnics 
realitzats en aquests més de si� 
mesos. 

PLA DE RESIDUS 

Les Coordinadores 'celebren' la 

retirada de la incineradora 
»3.- En tot moment hem es

tat oberts al diàleg i hem rebutjat 
la violència. vingui d'on vingui. 

»4.- Celebrem !
º

afirmació 
pública realitzada pel president 
del Consell comarcal, part dels 
seus consellers i disset alcaldes 
de l'Alt Camp que la incinerado
ra ha estat retirada de la nostra 
comarca. Aquesta afirmació apa
reix ·en el segon paràgraf del ma
nifest fet públic en diferents mit
jans de comunicació el dia l O 
d"agost. 

»5.- Els ciutadans de la nos
tra comarca ens sentim molt sa-

tisfcts d"aquesta afirmació públi
ca· feta pels nostres representants 
polítics, que sens dubte deuen co
nèixer la realitat. atès que sem
bla que ratifiquen la voluntat del 
president de la Generalitat de Ca
talunya. Sens dubte ha estat un<1 
clara voluntat de solució i un 
gran èxit per als ciutadilns que 
ens hem manifestat en contra de 
la incineradora que podia hipote
car el nostre futur. 

»6.- Agraïm el compromís i
la responsabilitat pública adopta
da pel president del Conscl l co
marcal, els conseller!> i els disset 
alcaldes que han signat cl mani-

fcst que la incineradora ha estat 
retirada definitivament. Conside
rem que ha estat una mesura molt 
positiva de tranquil.litzar i donar 
resposta als nostres ciutadans. 

»7.- Manifestem cl nostre re
buig a la paraula «ingerència co
marcal». Entenem que no reflec
teix la realitat de Catalunya. 

».- Per finalitzar, i en solida
ritat an1b la Conca de Barberà. 
demanem que cl president del seu 

onsell comarcal i altres polítics 
comarcab aconsegueixin ràpida
ment la mateixt1 fita que l'Alt 
Camp. o·aquesta manera enten
drem que amb l'esforç de totes 
les actuacions de tots els ciuta
dans haurem aconseguit l"objec
tiu comú de la nostra lliuta con
junta per unes comarques netes i 
sense hipotecar cl nostre futur». 


