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Els alcaldes i regidors de la Conca 
dimitiran si s'aprova l'abocador 

FOTO; J. O�RA,L l 

n 

Dimarts el Consell Comarcal de la Conc.a celebrà ple 
eztraordlnarl pe_r aprovar u.na moció contra l'abocador 

Montblanc.• Tots els munici
pis de la Conca de Barberà ha 
celebrat, aquesta setmana, plens 
extraordinaris en el decurs del 
quals, alcaldes i regidors, van 
donar a conèixer que presentaran 
la seva dimissió condicionada a 
!"aprovació de la instal.lació de 
l'abocador de residus industrials al 
municipi de Forès, segons van 
acordar el passat dimarts. Aquesta 
actuació es realítzarà al marge de 
les acordades al ple del Consell 
Comarcal, celebrat el mateix dia i 
amb l'assistència de tots els con
sellers i alcaldes de la Conca tret 
de l'alcalde de Senan. 

El Consell Comarcal es va 
reunir en ple extraordinari, el pas
sat dimarts. amb un únic punt a 
l'ordre del dia: l'aprovació d'una 
moció en relació af oroiecte 
dïnstal.lació d'un abocador. pre
sentada pel.s alcaldes de Forès.
Rocafort de Queralt i Sarral. El 
text de la moció va ser ap,ovat per 
unanimitat. 

El primer punt de la moció la 
constar la més enèrgica protesta 
per la  manca de sensibilitat i res
pecta qua al departament de Polí• 
tica T erritoríal ha tingut per la co• 
marca i es rebutja l'emplaçament 
d'un abocador de residus indus• 
trials al terme municipal de Forès. 
De la mateixa manara, s'assenya
la la "manca d'•t1ca l da respecte 
que l'esmentat departament ha 
tingut anvers els esmentats mu
nicipis -Forès, Rocafort da Qua• 
rall i Sarral• per Is poca Informa
ció l per la poca consideració 
tinguda en la redacció del pla". 

L·a moció contínua dient que 
"és lnadmlsslble que una co• 
marca que no produeix cap resi
du Industrial es pretengui cons-

trulr unabocador,a no ser que al 
reequlllbrl comarcal del qual 
tant s'enorgulleix ractual go
vern da la Generalitat, actua� 
mant passi par la dasartltzacló 
de les petites comarques com la 
nostra". 

El segon punt qua es va apro• 
var durant el ple del Consell va ser 
la realització d'un estudi sobre 
l'impacte en el medi ambiental, 
social í eccnòmicque la instal.lació 
da r abocador ti ndrà sobre e l  muni
cipi de Forès i la Conca en general. 
i també es demana una explicació 
dels motius pels quals han estat 
esccllils i, per tant, "es demana 
l'ajornament de l'aprovació del 
Pla de Residus Industriats pel 
Consell Executiu de la Generali
tat". 

En al decurs del !)le as van 
ap,ovar una sèrie d'actuacions 
cern la tramitació, per via talegràfi• 
ca, del rebuig al president da la 
Generalitat i al departament da 
Política T arritorial; demanar al 
ccnsaller de Governació. Josep 
Gomis, que es man�esti en relació 
a la possible ubicació de l'a
bocador; sol.licitar als ajuntaments 
i entitats que trametin telegrames o 
acords da rebuig al president de la 
Generalitat i al departament da 
Polltíca Terrítorial; adoptar les 
mesures de força legals que la 
comissió de la Coordinadora acor
di portar endavant, i sol.licitar una 
entrevista amb als consellers da 
Governació i Polltica T arritorial. 

Per últim es va acordar consti
tuir una comissió da la Coordina
dora i donar la màxima difusió 
possible als mitjans de comunica
ció sobre els acords adoptats en al 
pla. 
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Reacció popular de tota la 

Conca contra l'abocador 
RocaforVForès/Sarral.- EL 

PATI de la setmana passada ava
nçava da la intenció del daparta• 
mant da Polltica Terr�orial de la Ge
neralitat d'instal.lar un abocador de 
residus industrjats al terme de Fo• 
rès. Les reaccions populars a la 
Conca no s'han fet esperar. 

El projecte del Govern referent 
a l'abocador de Forès passa per la 
compra d'uns terrenys -prèvia ex
propiació• a la partida de Coma da 
Llops. L'extensió aproximada da la 
zona oscil.la entra las 70 i les 1 oo 
hectàrees. segons ha manifestat 
l'alcalde rocalortl Joan Farré. Es 
veurien afectats una dotzena de 
propietaris-la majoria rocafortins. 
però també sarralencs i de Forès-. 
algun dels quals ha realitzat recent
meni importants inversions en els 
camps. Respecta a l'indret escollit. 
al vèrtex sud-oest coincideix amb la 
lila de separació dels termes de las 
tres localitats més directament im
plicades -Forès, Rocafort i Sarral-. 
Gran part de la zona. en la seva part 
sud. limita amb al terme rocalortí i, 
en la seva part oest. amb el 10rme 
sarralenc. La major part da les larres 
es dediquen al conreu de cereals. si 
bé també és notable la presènia del 
bosc i l'existència da vinya i amat• 
llers. A tall aproximatiu. el nucli triat 
pal Govern dista 1 km. de Forès, t .S
da Rocafort i 2 de Sarral. 

Reunió Informativa 

El dilluns dia 15 va tenir lloc a la 
sala d'actes de l'Ajuntament la reu
nió informativa. Un centenar llarg da 
rocafortins respongueren a Ja con• 
vocatòria. L'alcalde Joan Farré in
formà que només feia cinc dies qua 
els membres del Consistori s'havien 
assabentat de les intencions del 
Govern. Farré exposà als proble
mes da les expropiacions -qua tam
bé afectarien als propietaris que 
tenen terres a banda í banda de 
l'antic camí de Forès a Sarral. qua 
ara esdevindria via de circulació per 
a vehicles pesats- i incidl espacial-
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ment en l'aspecte que considera 
més important: la creença ferma 
que l'abocador constituirà un cul de 
sac on aniran a raure residus indus.
tríals da tota mana. Detallà qua els 
materials serien cremats a la incine• 
r adora del Pla i enterrats a Forès, 101 
i que creia qua Rocafort no es podria 
escapar de la contaminació ambien
tal i del subsòl. Farré també exposà 
als resultats inf,uctuosos de la ccn• 
versa telefònic.a que van mantenir 
l'alcalde de Forès, Josep M. Llo• 
rach. i ei consolar de Governació, 
Josep Gomis, alhora que assabentà 
da la compensació econòmica qua 
Jacint Mateu. director general del 
Medi Ambient. havia ol art al Consis
tori de Forès. de forma sorneguera, 
a canvi del vist-i-plau municipal. 
Entra les primeres mesures a adop
tar, Farré va donar a conèixer la 
recollida de signatures. També 
sol.licità a las entitats da la vila la 
tramesa de telegrames a Presidèn
cia manifestant al ralús al Pla de 
Sanejament. Finalment proposà la 
col.locació de pancartes a les entra
des del pobla amb frases referents 

al rebuig de l'abocador i la 
col.locació de banderes catalanes 
amb crespons negres. 

El dimarts a la nit aquest conjunt 
de demandes del Consistori al poble 
s'havien portat a lerme. 

Assemblea a Sarral 

Per altra part. al mateix dilluns a 
la nit sa celebrà a Sarral una multitu• 
dinària assemblea informativa par 
explicar la situació que s'ha creat. A 
l'assemblea hi assistiren unes vuit
centes persones que van omplir de 
gom a gom la sala de la Cooperativa 
de Sarral, A l'acte hi assistiren, a 
més da l'alcalde de Sarral. als del 
Pla da Santa Maria i Forès. Els 
assistents van considerar que era 
una falta de respecte da l'executiu 
decidir instal.lar l'albocador a Forès. 

L'alcalde da Forès, Josep Maria 
Llorach. assenyalà que estava mo
lest per la política de la Generalitat. 
"per no ajudar econòmicament 
aquesta comarca deprimida. 
Com a contrapartida, ens obse
quien amb aquest abocador." 

Un manifest contundent 
El dimarts dia 16, els nombro• 

sos oients del programa de Cala' 
lunya Ràdio El mat( d8 Josf!P
Cunf, a partir da las onze varen 
tenir l'opo11unitat d'escoltar, en la 
vau de Joan Fam\, un man�ast 
contundent contra l'abocador qua. 
en sis punts, resava: 

•En ralacíó al Pla da Saneja
ment i Tractament de Residus en
degat per la Generalitat i qua tan 
pomposament anuncia par lV3. 
volem manifestar el següent: 

1 • El Pla de Sanejament, dl! 
sanejament no en té res. l'únic 
qua farà serà trasllada( el proble
ma dels rasiò1is tn'!füJfrials d'iJ;j\! 
lloc a uñ altre� 

2· Màlgrat qUlJ fa mêH d:e
temps qua la Generalitat estava 
tractant l ' assumpte, no havia 
comunicat ras als ajuntaments 
directament interessats fins fa 
quatre dies. 

3, ta solució' dels abòca�ors 
controlats qua as vol implanta.r és 
un sistema que ·as va posar en 
pràj;tica a Europa fins fa 15 anys i. 
que ara s'està desestimant per• 
què l'únic que 'aconsegueix éa 
agreuja.r al problema en uns llocs 
concrets. 

4• La Conca de Barberà ha 

estat sempre una comarca margina
da de tots als Plans Industrials i ara 
ans volen portar els residus que no 
accepten els altres. Crec recordar 
qua fa uns dies el conseller Joaquim 
Molin, a Reus. apel.lava a la cons
ciència ciutadana par resoldre el 
problema dels residus industrials. 
Aquestes paraules em van arribar a 
rànima ja qua resulta que mai cap 
administració ha fet res per a la 
industrialització da la Conca da 
Barberà i ara, en nom da la cens• 
ciència ciutadana, ham da ser bons 
minyons i dir que estem molt con
tents qua ans posin aquestes ln
ê!ústlies ..¡tame11t ccntaminaOtii, 

5-tfènj ln1antal esbrinar pargu/i
ens h'arí trlàt a nc:isattre's l)'êr aèólllr 
l'abocador. Els únics mot,ius que 
hem trobat és que es tracta d'una 
localilat amb pocs habitants � per 
tant. som pocs a aidar i, en consaq• 
Oència., són pocs vots a perdre par 
P.al1 �e 'CiU en las pròximes elec-
cions. , 

6- Al Molt Honorable President
de la Generalitat: als veïns de Forès. 
de Rocafort i de Sarral recordem 
que no f a g·alra temps, amb motiu da 
la vostra vis&a al pobla da Passa
nant -que per cert és ben a prop·da 
Forès-, feiau una reflexió des del 

' 

balcó de l'Ajuntament i deieu, tax· 
tualmant ·algú de vosaltres es 
preguntarà perquè al President de 
la Generalitat va a un poble tan 
petit com Passanant. .. i hi va per
què també pensam en als pobles 
pettts i en els seus problemes•. 
Nosaltres us vam creure i ara, molt 
respectuosament, us prenem la 
paraula i us convidem al nostre 
pobla per tal que ens convenceu 
que la íncineradora del Pla i l'abo• 
cador da Forès sónunabona elec
ció per a les nostres comarques i 
que no rapresentancap parill per a 
la salut dels nostres pobles. Si a ixi 
ho fall i em podau conv'fncer. jo 
mateix ser'é el primer en proclamar 
al$ qlJatre vents les excel.!Gncies 
del Pia da Residus. Mentre no 
sigui així. als veïns de Rocafort, 
Forès, Sarral i de tota la Conca no 
volem veure hipotecats &Is nos• 
tres camps, els nostres pobles i la 
-sa.tuf dels nos1res fills. En defín�í
va. és l'únic que tenim i, per això, 
ans oposem a l'esmentat Pla amb 
totes les mesures legals que po
dem exercir. encara que malaura• 
dament síguín mo� poques, i una 
vagada esgotad•s no da=rtam 
aitres accions pe, defensar el que 
creiem que és ju_,r. 
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