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La' polèmica del Pla de Residus J:nd us trials: 
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1.500 persones es manifesten 

a Valls contra el pla de residus 
Valls.- Una manttestacíó que 

va agrupar unes mil cinc-centes per· 
sones va discórrer pels carrers de 
Valls el passat diumenge, en un 
recorregut que en un pricipi havia de 
ser el dels tradicionals Tres Tombs 
vallencs però que, a causa de les 
obres que s'estan realitzant en di· 
versos carrers de la ciutat, es va 
haver de variar. 

La mani1estació va ser un dels 
actes aprovats en el decurs de 

s l" assemblea de coordinadores del 
<? dimecres dia 11 d"abril i que va 
� comptar amb el suport de les coor
a dinadores de l"Alt Camp l la Conca 

.:.ul.L...:...._ .... ._.....&�í? Cal destacar la minsa assistèn-

contrastava amb la presència mas
siva de veïns de diversos pobles de 
les dues comarques implicades en 
l"aler. 

La manilestacíóva finalitzar a la 
plaça del Pati, on un membre de la 
coordinadora va llegir un manttest 
que havien redactat conjuntament la 
plataforma d'alcaldes i regidors di
missionaris i la coordinadora de la 
Conca en què es ralificava la unió 
d'ambdues agrupacions per conti• 
nuar lent les accions que es consi• 
derin convenients amb la linalijat 
que es retirin les actuals ubicacions 
i el pla de residus industrials en ge
neral. 

La manifestació va finalitzar a la plaça del Pati cia de vallencs a l'acte. la qual cosa 

Dilluns es féu una popular 

menjada de mona a Forès 
Per altra banda, es va aprofüar 

l"ocasió per vendre samarretes de 
totes mides i colors amb un anagra
ma contra el pla de residus. 

Sorteig d'un pastis 

El dilluns de Pasqua no pot fai• 
tar la tradicional mona i els organit
zadors de la diada ho van tenir pre
sent amb el sorteig d'un imponent 
pastis, la recaptació del qual es larà 
servir per a les despeses que la co• g f1i'Jl
ordinadora tingui pel que la a mate• � , ¿ 

Forès.• Amb un caire festiu i a la 
vegada reívindicatiu es van concen· 
trar en un pujol conegut com la 
Bassa de Rocafon de la localitat de 
la Conca. on es preveia instal.lar un 
abocador de residus industrials, 
unes cinc mil persones, segons 
fonts de l'organització, per tal de ce• 
lebrar la diada de la mona. Aquesta 
acció va estar convocada per la Pla
taforma d'alcaldes i regidors dimis
sionaris i per la Coordinadora Anti· 
pla de residus. Els assistents van 
aprofitar la diada per expressar. una
vegada més. la seva voluntat contra 
el pla de res,dus Industrials de la 
Generalitat. 

En el decurs del mati, el mossèn 
de Sarral, Ernest Gabernet, va oli
ciar una missa de camp a la qual van 
assistir la ma¡oria dels assistents. 
Més tard un altre grup de persones 
preparava un conill a la llauna que 
seria la base del dinar popular, motiu 
pel qual es van preparar unes taules 
al mateix indret. Attres, en grups, 
van preferir fer arrossades en les im
mediacions de "l'abocador del sen
yor Molins·. 

rial l altres ac,es que pugui organ�• � 
zar. En aquest sentil, rorgani12ació 

també va preveure un servei de bar ê 
í una part dels guanys també ha u::::..:�-E-la_as_ s_i_s_te_n_L_s_v_ an __ ap_ r_o _fi_L_a _r�l!!la.,d_ia

.
JLd _a_p_e_r_m_. -o.ls._Lr_a.;.r;..;.l..,a_s_.e.,.v_a_ o_p_o _s _ic_ i_ó_ al_ p_l_a_d_e_re sidus revenit en la Coordinadora 

La testivitat va continuar amb 
una ballada de sardanes. Cal dir que 
els camins d'accés a !"indret esta• 
ven perfectament senyalitzats i que 
els assistents es van comportar de 
manera molt civilijzada ja que des
prés de la celebració no van quedar 
en el lloc escombraries que deno
tessin la presència de milers de per
sones. 

Més mobilitzacions contra el pla 
de residus aquest cap de setmana 

Montblanc.- Els membres de 
les Coordinadores anti-pla de resi
dus acordaren en la reuniò del 
passat dimecres assistir el dissab• 
te a l'acte d"inauguraci6 de la lira 
agrícola i industrial de Santa Colo
ma de Queralt, una de les poques 
poblacions de la Conca en què el 
consistori no ha dimhit. Aquesta 
serà una concentració pacífica en 
què es mostraran pancartes i no 
es preveu que hi hagi cap aldarull 
com els veïns i expositors de la fira 
es temien. Oe la mateixa manera, 
es va acordar ler acte de presèn• 
cia el diumenge a la localitat de 
Cervera aprofüant l"assistència 
dels mitjans de comunicació que 
retransmetran la visita del príncep 
Felip. En aquesta ocasió es iracta-

rà també d'una concentració paci• 
fica en la qual es mostraran pan
cartes contra el pla de residus i 
perquè tot Catalunya vegi. gràcies 
a les senyeres amb crespons ne
gres, el dol que encara hi ha a la 
comarca. A la reunió de les coordi
nadores del passat dimecres hi va 
assistir un representant de la Pla• 
talorma d"alcaldes i regidors di• 
missionaris l es va ler una valora
ció del la menjada de mona a Fo
rès, així com del programa re· 
transmès en directe des de Mont· 
blanc pel canal estatal, el mateix 
dimecres. Coordinadores l plata· 
lorma han mani1estat que conti· 
nuaran treballant junts en les acci
ons que calgui contra el pla de re
sidus industrials de la Generalitat. 

A LA ZONA FORNAS DE VALLS. 

UN GRAN ESDEVENIMENT PER A VALLS 

l COMARQUES, QUE PRESENTA EL SEU

CONCESSIONARI OPEL-GM-GME.

AUTOCOMARQUES 

DISSABTE, DIA 21, A LES 6 DE LA TARDA, 
DIUMENGE, DIA 22, A LES 12 DEL MIGDIA 

l A LES 6 DE LA TARDA.

Els Pilotos del lnfierno. especialistes en 
cinema i TV. ofereixen un gran espectacle 
en directe. Cotxes volant per l'aire, circulant 
sobre dues rodes. voltes de campana i el 
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