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La Notícia Pàg. 3 - 7 

Es recullen 24.835 signatures en 
contra del Pla Director de Residus 

El Pla de Santa Maria- Segons 
acta notarial, ahir es van comptabi
litzar, a l'Ajuntament del Pla, un total 
de 24.835 signatures en contra de la 
instal.lació d'una incineradora al Pla 
de Santa Maria i un abocador a 
Forès. 

Ahir a darrera hora es va donar 
a conèixer que l'alcalde del Pla de 
Santa Maria, Magí Ferré; el presi
dent del Consell Comarcal, Josep 
Vilanova, i un representant de la 
Coordinadora es desplaçaran avui 
a Barcelona, on entregaran oficial
ment les més de vint-i-quatre mil 
signatures. En el decurs d'aquesta 
setmana s'han produït diverses 
accions en contra de la instal.lació 
de la incineradora de residus indus
trials al Pla i l'abocador a Forès que 
s'han concretat en manifestacions i 
posicionaments de gairebé tres
centes entitats i instrtucions d 'amb
dues comarques. 

Per altra banda, els alcaldes i 
regidors de la Conca han acordat 
dimrtir en cas que el pròxim dilluns, 
la Generalrtat aprovi el Pla Director 
de Residus Industrials. 

Tots els grups polítics de l'Alt 
Camp i la Conca (CiU, PP, COS, 
PSC, MOT, ERC, IC i PCC) han con
vocat, per al pròxim diumenge, dia 
21 de gener, a les 11 del matí, una 
concentració a la plaça del Pati de 
Valls. 

Més d'un miler de persones es van manifestar, cl passat dimecres, a la Rambla Nova de 
Tarragona en contra de la instal.lació de la incincradora al Pla i l'abocador a Forès 


