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setmanari d'informació de l'Alt Camp i de la-Conca de Barberà 

La Notícia Pàgs. 3 a 5 

Els alcaldes de la Conca decideixen 

dimitir a causa de l'abocador de Forès 
El Pla de Sta. Maria/Forès.

Els alcaldes de la Conca de Barberà 
van decidir, el passat dimecres a la 
nit, en el Consell Comarcal d'aques
ta comarca, presentar la seva dimis
sió a causa de la implantació d'un 
abocador de residus industrials a 
Forés. L'aprovació del govern cata
là del Pla de Residus Industrials 
contemplava la modificació, en 
quan al projecte de la planta incine
radora del Pla de Santa Maria, d'atu
rar-la a l'espera de rebre major infor
mació per tal de prendre una decis
sió definitiva. 

L'abocador de residus de Forès 
es va aprovar sense cap modifica
ció. Aquest fet ha provocat la reac
ció dels responsables municipals de 
la comarca, complint, d'aquesta ma
nera, els compromissos que en 
aquest sentit van prendre la passa
da setmana. D'altra banda, dimarts, 
els partits polítics de les dues co
marques, excepte Convergència 
Democràtica de Catalunya, signa
ven un comunicat en el que dema
naven la retirada immediata del Pla 
de Residus i instaven els alcaldes a 
presentar la seva dimissió com a 
mesura de força. 

Per a demà dissabte està pre
vista, a la seu de l'IEV, una reunió 
amb parlamentaris de diferents par
tits per parlar sobre el tema. La pressió popular ha estat un factor determinant per a la retirada del projecte d'una 

incincradora al Pla de Santa Maria, però no va aconseguir cl mateix amb l'abocador de Forès 
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• L'Ajuntament
de Valls va
debatre ahir
una moció sobre
l'autogovern
català

• Els Serveis
Socials de Valls
van detectar 18
casos de dones
maltractades
l'any 1989

• La Generalitat
expropiarà el
Priorat de Stes.
Creus a la
família de Mora
y Aragón


