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La Coordinadora 
Anti-Pla de 

Residus lliurà 
4. 700 firmes al

Síndic de
Greuges 

REDACCIÓ.- Representants de 
la Coordinadores Anti-Pla de Re
sidus de l'Alt Camp i la Conca de 
Barberà van lliurar dimarts passat 
al Síndic de Greuges, Frederic 
Rahola, 4.780 signatures en con
tra del Pla de Residus Industrials 
de Catalunya. 

Aquest pla, aprovat pel govern 
català i després retirat, preveu la 
ubicació d'un abocador de resi
dus industrials al terme municipal 
de Forès a la Conca de Barberà. 

Un portaveu de la coordinado
ra indicava que aquestes signatu
res no són les úniques que es pre
sentaran al Síndic, ja que tenen 
previst recollir-ne més entre la 
població d'aquestes comarques. 

La fase inicial d'aquesta cam
panya s'ha desenvolupat entre les 
poblacions de Barberà de la Con
ca, Pont d'Armentera, Aiguamúr
cia i les Pobles, Santes Creus, Blan
cafort, Pla de Santa Maria, Roca
fort, les Piles i B-iure de Gaià, Vila
rodona, Sarral, Solivella, Belltall, 
Forès, Pira, Espluga de Francolí i 
Senan. 
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El primer acte d'exposició del 
posicionament davant el pla de residus el 

durà a terme el PSC 
VIMBODf.- En la reunió de les 

Coordinadores de la Conca de 
Barberà i l'Alt Camp que va tenir 
lloc el dia 19 de setembre a Vim
bodí es va acordar, en primer lloc, 
i per deferència als vimbodinencs 
assistents, de fer un repàs dels vuit 
mesos de lluita. En la memòria es 
va destacar el paper jugat per la 
Plataforma que engloba els alcal
des i consellers dimitits així com 
també per les coordinadores. La 
coordinadora general, a més, va 
oferir al poble ae Vimbodí la pas
sibilitat d'un acte informatiu I de 
gaudir de l'exposició itinerant. 
Se'ls demanà també que s'unissin 
en la signatura de cartes al Síndic 
de Greuges, per dur a terme el 
més aviat possible la segona en
trega. 

D'altra banda, es confirmà que 
el primer acte d'exposició del 
posicionament davant la llei de 
residus industrials i del correspo
nent pla alternatiu, el durà a terme 
el PSC, amb el seu portaveu pel 
tema, el Sr. Madueño, a Mont
blanc, dissabte que ve, dia 22, a 
les 10 de la nit. També es confir
mà la presència d'IC pel dia 6 
d'octubre, amb el seu portaveu, 
Saura. Amb la resta de partits s'es-
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tà contactant per arribar a un 
acord. 

Per altra part, es considerà molt 
positiva l'entrega de signatures al 
Síndic de Greuges i es féu un 
comentari de les darreres notícies 
aparegudes a la premsa. Concre
tament es posà de relleu que era 
interessant que el mateix grup de 
govern de CiU presenti esmenes 
al seu propi projecte, esmenes que 
volen clarificar la retirada dels 
acords del consell executiu en 
matèria de residus i d'ubicacions 
preteses. La Coordinadora es creu 
en l'obligació de fer unes matisa
cions a ·11escrit aparegut a El Perió

dico de Cataluña, óel dia 1 7 de 
setembre, en una entrevista man
tinguda amb Andreu Mayayo. Les 
aclaracions són referents a algu
nes afirmacions de l'entrevistat 
que les coordinadores no com
partien. Són les següen;� 

En primer lloc, no trobem co
rrecte que se'ns digui que el nos
tre moviment popular es pugui 
anarcosindicalitzar i que en diver
ses ocasions s'han pres posiciona
ments radicals que no deixaven 
lloc de sortida. El moviment a 
redós del pla de residus no és un 
moviment ni anarquitzant ni sin-

dicalitzant, és un moviment as
sambleari i obert a tothom que hi 
vulgui participar; si es creu que 
alguns acords no deixen punts de 
sortida, és perquè qui ho diu no 
assisteix a les reunions de la coor
dinadores i no entén aquest movi
ment, que, per cert, acceptem que 
no està polititzat per ningú i que, 
a pesar de no tenir vies polítiques, 
actuem amb coherència segons 
cada situació i ens sentim satisfets 
d'haver sabut apartar les inclina
cions polítiques d'un tema ciuta
dà i de comarca, que creiem que 
ens hagués perjudicat molt. 

Voíem deixar clar que les co
ordinadores no comparteixen l'o
pinió que les instal.lacions aniran 
o poden anar a Santa Coloma de 
Queralt, perquè és una opinió fora 
de lògica i que demostra un des
coneixement dels interessos de les 
coordinadores, ja que sempre hem
deixat molt clar que no volem la
instal.lació d'un abocador en cap
indret de la Conca de Barberà ni
d'una incineradora a cap indret
de l'Alt Camp.

Volem deixar clar que el posi
cionament de les coordinadores 
sempre ha estat el mateix i que no 
ha variat ni variarà. 


