
' 

6 CRONICA 

1:�1:1n§1sm1:§:1:1111;1:i:11111;1�1
1111:;11:1::111:ii;11:111:1:1uan1:�:111:1:::111:111

Manifestació a Cervera contra 
el pla de residus indus-trials 

La Conca i 1· Alt Camp van fer sentir la seva veu en contra del pla de residus industrials a 

Cervera.- Entre 300 i 500 veïns 
de la Conca de Barberà van des
plaçar-se el passat diumenge dia 
22 a Cervera, coincidint amb la visi
ta que el príncep Felip va fer a 
aquesta vila, per protestar contra la 
instal.lació d'un abocador de resi
dus industrials a Forès. 

La convocatòria de la manifes
tació a Cervera va originar certes 
discrepàncies entre la gent de la 
Conca sobre la conveniència o no 
d'anar-hi. Al final un nombrós grup 
de vehicles particulars i tres autor
cars sortien al voltant de les 11 del 
matí des de Sarral, localitat escolli
da per fer-hi la concentració prèvia, 

en direcció cap a Cervera. A !'arri-

Cervera 

bar a Cervera els manifestants van 
deixar els vehicles als afores i inten
taren accedir tots junts a l'interior 
del casc urbà. 

Encara que el dia anterior havia 
corregut a la Cqnca el rumor que el 
governador civil de Lledia havia 
previst un indret reservat per als 
manifestants, la veritat és que un 
fort cordó policial de la guàrdia civil 
i dels mossos d'esquadra fan frus
trar aquest primer intent d'entrar a 
Cervera. Malgrat això, la gent es va 
dividir en petits grups i així van 
poder accedir tant a la plaça de l'a
juntament com a la plaça de la Uni

versitat de la localitat de Cervera. 

En sortir l'hereu de la Corona 

acompanyat del president Pujol al 
balcó de l'Ajuntament de Cervera 
els manifestants van fer sentir per 
primer cop la seva veu contra l'abo
cador mentre mostraven senyeres 
endolades, camisetes contra el pla 
de residus i pancartes. 

Així mateix, quan el príncep 
Felip es dirigia a la plaça de la 
Universitat la gent de la Conca tornà 
fer sentir el tan conegut "No a l'abo
cador" dirigit al president Pujol. Per 
altra part cal remarcar la manca 
total d'incidents, llevat d'algunes 
empentes en voler impedir les for

ces de seguretat el desplegament a 

la plaça de la Universitat de pancar
tes contra l'abocador de Forès. 

DISSABTE, 21 D'ABRIL 

• Es desconvoca la inaugura
ció de la Fira de Santa Coloma de 
Queralt. Uns centenars de perso
nes, convocats per la Plataforma 
d'ex-alcaldes i ex-regidors i la Co
ordinadora anti-pla de residus de la 
Conca de Barberà i de l'Alt Camp 
demanen la dimissió de l'alcalde de 
Santa Coloma de Queralt. 

DIUMENGE, 22 D'ABRIL 

• Entre 300 i 500 persones es
desplacen a Cervera per protestar 
contra la instal.lació de l'abocador 
a Forès aprofitant la visita del prín

cep Felip a aquesta ciutat. 

DIMARTS, 24 D'ABRIL 

• Maquinària de la Junta de
Residus de la Generalitat comença 
a obrir a Castellbisbal camins d'ac
cés, sense la corresponent llicèn
cia municipal, per fer els estudis 
d'impacte ambiental del previst 
abocador de residus industrials, 
segons ha informat l'alcalde de 
Castellbisbal, el socialista Anton 
Dur 3n, a l'agència EFE. 

Duran va confirmar que perso
nal de la Junta de Residus va co
mençar a fer proves hidrològiques 
a la zona coneguda com el Torrent 
del Gitano i va obrir camins d'accés 
al lloc on el pla de residus indus
trials preveu ubicar un abocador, 
encara que encara resta per apro
var el projecte de llei definit iu. 

L'Ajuntament de Castellbisbal 

redacta un decret ordenant la para
lització de les obres, el qual és res-
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pectat pel personal de la Junta de 
Resiuds. La dotació de mossos 
d'esquadra que acompanyava el 
personal no abandona l'indret. 

Antoni Duran mostra la seva 
sorpresa davant aquestes accions 
perquè el conseller de Política Te
rritorial, Joaquim Molins, "va pro
metre que no es farien'obres en 
cap de les ubicacions previstes 
en el pla de residus fins que 
aquest fos aprovat pel Parla
ment". 

També denuncia que les obres 
d'obertura de camins s'hagin fet 
sense la necessària llicència muni
cipal i afirma que "amb aquesta 
acció han passat per damunt de 
l'ajuntament". 

Duran explica que el conseller 
Molins es va posar en contacte 
amb ell després dels incidents per 
interessar-se pel que havia passat. 

DIMECRES, 25 D'ABRIL 

• En el decurs de la reunió de
la Coordinadora anti-pla de residus 
de la Conca de Barberà i l'Alt Camp 
del passat dimecres es va avançar 
l'esborrany del progama de les Jor
nades Tècniques que se celebra

ran el pròxim mes de juny. Aques
tes jornades consistiran en xerra
des i exposicions al voltant del 
tema dels residus industrials i hi 
assistiran tècnics d'altres països 
on actualment hi ha ubicats centres 
de tractament de residus indus
trials. A partir d'aquest moment, la 
comissió tècnica ultimarà els de

talls de les jornades, així com les lo
calitats que l'acolliran, entre altres 

aspectes. 


