
Uns 2.000 manifestants tallen 

EL PLA DE SANT A MARIA.
Uns 2.000 manifestants es van 
donar cita diumenge passat al 
carrer Rèria del Pla de Santa Maria 
per dirigir-se posteriorment a l'au
topista A-2, al tram que passa per 
aquesta vila, per tal ºde tallar la 
carretera en acte de protesta 
contra el projecte de la General i
tat d'instal.lar una incineradora 
al Pla i l'abocador a Forès (Conca 
de Barberà). 

Aquesta manifestació, que es 
va convocar en l'assemblea ge
neral que s'havia dut a terme el 
dia anterior al pavelló del Pla, 
estava encapçalada per Magí 
Ferré, batlle de la vila afectada, i 
per diversos regidors de l' Ajunta
ment. 

Els manifestants es dirigiren 
amb molta correcció i civisme 
cap a l'autopista A-2, que va ser 
tallada per ambdues bandes, amb 
una retenció de 6Km. Cal esmen
tar que la policia de trànsit i el 
servei d'autopista havien tallat la 
circulació uns metres més enllà 
d'on es van concentrar els mani
festants. La tallada va durar al 
voltant d'una hora, tot i que la 
manifestació en si tingué una 
durada aproximada de dues ho
res. 

Un cop els manifestants retor
naren a la vila, davant de l' Ajun
tament un portaveu de la Coordi
nadora Anti-incineradora i abo
cadors llegí un manifest en el 
qual es digué, entre d'altres co-

l'autopista A-2 

ses, que Hens volen fer creure que 
la construcció d'aquestes indús
tries portarà diners i progrés al 
poble, i ens silencien els proble
mes que realment comporten. Ho 
fan tot amb presses, per tal que el 
poble i l'Ajuntament no póguem 
reaccionar i quedem enlluernats 
-per les #quatre peles" que ens
ofereixen. Però l'administració
s'equivoca: nosaltres, sí que res
ponem; i no d'amagatotis, do
nant la cara. Nosaltres diem que
el progrés del nostre poble i de les
nostres comarques no passa per
un augment de la contaminació.
Nosaltres sí que diem els proble- ·

La manifestació tallà l'autopista diumenge a la tarda. 

mes que comporta, i no ca- r-
---�--------------------,

llem ... ". l continuà dient: #Per tot 
això demanem que l'administra-
ció retiri aquesta proposta i es 
busquin sol uc ions real ment posi
tives per als residus industrials." 

Cal esmentar que mentre tin
gué lloc la tallada de circulació a 
l'autopista A-2 la vila del Pla de 
Santa Maria estava totalment 
desèrtica, la qua l cosa indica que, 
si no tots, sí gairebé tots els ciuta
dans hi van participar. Pel que fa 
a la vila, es podien veure als 
balcons de les cases diverses 
senyeres catalanes amb crespons 
de dol. �\( 

Les retencions a l'autopista arribaren a ser de 6 km. 


