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SOLIVELLA 

Es prepara per al dia 18 una mobilització general 
amb tallada de carreteres, autopistes i vies fèrries 

JORDI RULL 

La Coordinadora Antiaboca
dor i Incineradora de la Conca de 
Barberà es reuní a Solivella per 
tal de concretar els actes que es 
portaran a terme el proper cap de 
setmana i el següent. 

Els acords assolits, després de 
romandre reunits durant algunes 
hores, foren els de nomenar una 
comissió que s'encarregui d'anar 
demà a Reus per tal de donar a 
conèixer als dirigents d'Unió De
mocràtica de Catalunya, que pre
cisament aquest cap de setmana 
celebra el seu congrés, la proble
màtica que viu la Conca de Bar
berà arran de la decissió de 
l'Executiu d'instal.lar un aboca
dor de residus industrials al ter
me de Forès. 

Així mateix, decidiren de con
vocar, a les onze del matí del diu
menge, una manifestació davant 
l'Expro-Reus, indret on Unió ce
lebra el seu Congrés. 

Ja per a la setmana propera és 
previst celebrar a Valls un acte 
informatiu que comptarà amb la 
presència de destacats tècnics. La 

data fixada és la del dia 16 a les 
vuit del vespre al pave!Jó. Entre 
els convidats s'ha confirmat l'as
sistència de Núria Ferrer (quími
ca), Josep Pa!Jisé (enginyer) i 
Ferran Colom bo (geòleg). 

Els organitzadors de l'acte han 
convidat també destacades perso
nalitats convergents de les con
trades tarragonines; entre aques
tes, el diputat vallenc Paül Gon
zalez, Josep Vilanova -com a 
president del Consell comarcal 
de l'Alt Camp- i Josep Maria 
Riba, bat!Je de Santa Coloma de 
Queralt. Fonts de la Coordinado
ra Antiabocador i Incineradora 
de la Conca de Barberà indicaren 
al Diari que, «si no vénen, els 
seus seients romandran buits,.. 

Aquestes mateixes fonts asse
nyalaren que per al diumenge 18 
de març s 'ha decidit fer una mo
bilització general que consistirà 
en un tallament general de carre
teres, autopistes i vies fèrries en 
les comarques d'Anoia, la Conca 
de Barberà, l'Alt Camp, la Con
ca del Tordera, el Tarragonès, la 
Ribera d'Ebre i el Vallès Occi-

dental. Les novetats que es pre
senten en aquests actes reivindi
catius és que les mobilitzacions 
es faran al matí. 

Pel que fa al diumenge dia 18, 
hi haura pancartes unitàries con
tra el Pla de Residus, les nuclears 
i el transvasament de !'Ebre. 
També es preveu que veïns· de 
Rialp se sumin a aquest acte per 
manifestar el seu descontenta
ment pel tema del pantà. 

Carta 

D'altra banda, la Coordinado
ra Antiabocador i lncineradora 
de la Conca de Barberà acordà 
fer arribar a la direcció de Caixa 
Tarragona una carta on es dema
na que aquesta entitat no atorgui, 
o en el seu cas retiri, els possi
bles càrrecs que hi pugui tenir el
batlle de Santa Coloma de Que
ralt, Josep Maria Riba, a l'em
presa bancària, «si no volen que
fem una crida als habitants de la
Conca perquè retirin els seus
comptes d'aquesta entitat d'estal
vis», afirmaren membres de l'es
mentada Coordinadora.


