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SETMANARI COMARCAL D'INFORMAClé 

L'Alt Camp i la Conca diuen 

un no rotund a la 

incineradora i l'abocador 
REDACCIÓ.- La setmana 

passada va sortir a la llum pública 
la notícia que el Pla Director per 
la Gestió de Residus projectava 
la ubicació d'una incineradora i 
un abocador al Pla de Santa Maria

i Forès (Conca de Barberà), res
pectivament. 

Des d'aquell dia i fins ara s'han 
produït diverses actuacions po
pulars en coordinació amb l' A
juntament i la Coordinadora Anti
incineradora i abocador del Pla 
de Santa Maria, després que en el 
ple extraordinari que convocà 
l'Ajuntament el poble pronun
ciés el seu rotund NO envers la 
incineradora. D'altra banda, la 
resta d'ajuntaments de la comar
ca i nombroses entitats, així com 
particulars, s'han adherit al re
buig total de la incineradora i 
l'abocador. 

Els principals motius que 
mouen aquest rebuig és la conta
minació que aquesta durà a la 
nostra comarca i els greus pro
blemes que pot comportar (no 
sols als comarcans, sinó a l'agrí-

cultura i la natura en general) així 
com la manera tan poc ciara amb 
que s'ha condun tot aquest tema. 

Fins ara s'han produn ja dues 
manifestacions, els ajuntaments 
han realitzat plens extraordinaris 
per tal d'aprovar un manifest de 
rebuig a la incineradora i s'han 
organitzat diversos actes que 
demostren la total disconformitat 
dels comarçans. En total, la reco
llida de signatures va fer que 
24.835 ciutadans de l'Alt Camp 
es manifestessin en contra. 

Els propers actes que es duran 
a terme són el concert d'avui 
divendres amb la participació dels 
grups musicals Els Pets i els Mi
te' Is, que actuaran al Pla de Santa 
Maria, i la concentració que 
diumenge es farà a la plaça del 
Pati de la nostra ciutat. Cal espe
rar que la voluntat i el desig de 
tots els ciutadans de l'Alt Camp i 
la Conca es transformin en reali
tat dilluns que ve, pel bé de les 
nostres comarques i del nostre 
país. 

S'en: 

casa a 

Francesc Alborecla, vivi 

l'immoble. 

VALLS.- Una casa aba 
da del carrer Portal No, 
ensorrar ahir al vespre in 
dament, sense produir ec 
ma. 


