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Manifest de les 
Coordinadores 

Anti-Pla de 
Residus de l'Alt 

Camp 
Davant Jes afirmacions rea1itz3. 

des en el MANIFEST (fe, públic el 10 
d'agosllper part del PRES! DENT DEL 
CONSELL COMARCAL, ALGUNS 
CONSELLERS i dissel alcaldes de la 
nostra comarca, volem efectuar cl 
segOenl: 

MANIFEST 
1r• Els civtadans de l' Ah Camp i

la Conca ens hem manífestal des 
d'un inici en dcfonsa � la no.st.ra 
lerra ; el noslre futur, i amb tolal 
rebuig al Pla de Residus actual, i en 
concretconlra l'abocador i la incine• 
,adora. 

2n- Aqvcsla volun1a1 dc rebuig
s'ha poguo fer p•lcsa en Ics 24.83S 
signatures entregades a la Generali
tat, en tes manifestacions, actes in• 
formatius i tècnics realituts en 
aquests més de sis mesos.

3r-En 101 momen1 hem estai oberts 
•l diàleg i hem rebutja< la violència,
vingui d'on vingui. 

4t-Celebrem l'afirmació pública 
realiozada pel PRESIDENT DEL 
CONSELL COMARCAL, part dels 
seus CONSELLERS, i disscl alcaldes 
dc l'AhCamp,qve la INCINERADO· 
RA ha es1at retírad1 de la nos1ra 

comara. Aquesta afirmació apareix 
en el �on paràgraf del MANIFEST, 
fet públic en diferents mitjans de co
municació cl dia 1 O d'agost. 

Sè- Els cluladans de la nos<ra 
oomarca ens scnlim moh sa1isfe1s 
d'aquc.sta afirmació póblíc¡¡ feta pels 
nostres rcprcsenlanl5 polttics que, 

sens dubte, deuen conèixer la reali
tat, donal que sembla que ratiíiquen 
la volunlal del president de la Gcne
ralital de Cat;,lunya.Sens dubte ha 
C$1at una clara voluntat de solució l 
un gran èxit pels ciutadans que ens 
�em manifes1at en contra de la inci
nc,radora que podia hi,x>tecar el 
nostre futur. 

6è- Agraïm el compromís i res
ponsabilitat pública adpotada pel 
PRESIDENT DEL CONSELL COMAR
CAL DE L'Al T CAMP, CONSELLERS 
i disset alcaldes que han signa< el 
manifest que la inciner adora ha estat 
retirada definitivament. Considerem 
que ha estat una mesura molt p:,siti
va cl tranquilitzar i donar resposta als
nostres ciutadans. 

7è- Per finalitzar, i amb solidari
lai amb la Conca de Barberà, derna• 
nem que el seu president del Consell 
Comart¡il, i d'altres polí1ics comar
cals, aconsegueixin rlp.dame-nt la 
mateíxa fita que l'All Camp. D'•· 
questa manera, entendrem que amb 
l'esíorçde totes Jes actuacions de tots
els ciutadans haurem aconsegui1 
l'ob}e-ctiu comú de la nostra lluita 
conjunta, per unes comarques nelèS 
i sense hipotecar cl noslrc fulur. 

Ens felicitem que darrerament 
haguem sabul retrobar el caml del 
diàleg i el respecle democrà<ic enlre 
1015 plcga<s. 

Coordinadora Anti-P/a de Residu• 
de l'All Camp 

PLA DE RESIDUS 

Manca de resultats en el diàl�g entre 
Coordinadora i Jordi P•tjol 

REDACCIÓ.· Tot i les vacan
ces d'estiu, la Coordinadora Anti
pla de Residus de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà no ha aturat 
totalmem la seva activitat. Dime
cres passar. dia 22, es va celebrar 
una assemblea de representats de 
coordinadores locals a Pira, en la 
qual es va tomar a valorar les 
activitats dels darrers dies. 

Un dels p1.nts sobre els quals 
es va incidir va ser el de les supo
sades declaracions de l' ex-alcal
de de Rocafort de Queralt. Aquest 
va desmentir el que darrerament 
ha sortit a la premsa escrita i a 
altres mitjans com Catalunya 
Ràdio: que es presentaria a les 

properes eleccions municipals 
per Convergència i Unió. Aquest 
va aclarir que es presentaria, però 
no va dir en cap momenr que ho 
faria pe, CiU, deixant clar que si 
era elegit de nou, i el tema de 
l'abocaifor seguia en peu, dimiti
ria quan re� la credencial. 

En aquests moments esrà a 
pvnt de sortir a la llum l'especial 
informatiu de les coordinadores 
MIG ANY DE LLUITA, del qual El
Vallenc ja ha informat en ante
riors edicions. En la publicació 
estaran incloses tores les conclu
sions de les II Jornades sobre 
Residus Industrials. 

També es va fer esment de la 

manca de resultats del diàleg que 
s'havia establir erme Coordina
dora i president de la Generalitat. 
Segons la Coordinadora, •el dià
leg tan airejat pel president de la 
Generalitat encara no ha tingut 
fruit; han estat estèrils les nosrres 
bones voluntats per acceptar 
parlar de la retirada de l'aboca
dor i incineradora a la nostres 
comarques i saber la seva postu• 
ra, esperant que confirmi les 
paraules del president del Con
sell Comarcal de l'Alt Camp, que 
assegura que la incineradora està 
retirada definitivament, igual que 
l'abocador de Forès'. 

L'Alt Camp ja no penja els crespons 
negres als balcons 

REDACCIÓ.- La protesta 
popular de les comarques de 
ïarragona en els darrers sis me
sos s'na desenvolupat enmig de 
mobilitzacions als carrers, mani
festacions i, en alguns casos, 
incidents a causa de la radicalit
zació de les accions empreses. 

Un dels elements que ha uni
ficat els dos grans moviments 
populars, contra el Pla de Resi
dus Industrials i acausade la crisi 
del sector del fruit sec, ha estat la 
col.locació de crespons ne¡¡res a 
les senyeres catalanes pen¡ades 
als balcons i finestres dels diver
sos pobles més afectats. 

La inicia1iva de penjar els 
crespons negres, a banda de la 
seva col.locació en immobles 
particulars, ha estat l'element 
representatiu de la disconformi
tat amb les administracions, esta
tal i autonòmica indistintament, 
per part també de les institucions 
locals. Ajuntaments i entita1s di
verses de les comarques han 
expressat el seu rebuig amb la 
col.locació d'aquest símbol, gai
rebé històric, si mirem enrere en 
el temps. 

A la comarca de l' Ah Camp, 
però, l'efervescència de les pri
meres mobilitzacions ha anat 
deixant pas a un conformisme 
que l'ha apartat moltes vegades 
del centre d'acció de les prooes
tes. Actualment, només el Pla de 
Santa Maria segueix esseni el 
municipi que ré més present l'a
menaça del Pla de Residus Indus
trials, com demowa amb la 
col.locació de crespons negres 
en senyeres. 

A l'All C.amp J• no es poden veure crcipons negres com INS mesotenrere 

Passant pe< l a  resta de munici
pis és molt difícil veure alguna 
mostra d'aquest dol popular.
Tenim casos com Cabra del 
Camp, Figuerola del Camp, Ai
guamúrcia, el Pont d'Armentera, 
Vila-rodona, Santes Creus o Alió, 
que no s'han mostrat contràries a 
expressar el seu rebuig al Pla, 
però que tampoc no han partici
pat d'una manera multitudinària 
en les protestes. A Valls, la ciutat 
que hauria d'és:ser molt més re
presentativa a causa de la impor
tància que té per a la comarca a 
tots els nivells, aquesta situació 
de conformisme s'ha accentuar 
sobre manera. L'únic reducteque 
continua en la //uiraés la Coordi
nadora de Valls, tot i que l'activi
tat d'aques1a s'ha visi molt des
viada dels principals objectius i 
es dedíca a quelcom més que a 
actuar contra el Pla de Residus. 

la crisi de 
l'avellana 

El fet de col.Joca, crespons 
negres en senyeres en protesta 
per la situació del sector del fruit 
sec compra amb un sentit un xic 
diferent a la primera mobilització 
popular. Els representants d'U
nió de Pagesos ja van demanar 
als productors que col.loquessin 
crespons fins que no s'arribés a 
unasolucióviable alsproblemes. 
D'aqucstamanerasípodemveure 
una gran quantitat de crespons 

·en les localitats on la producció
de fruit sec és de considerables
dimensions, ja que l'eix sobre el
qual gira l'economia d'una gran
quanlitat de veins del sud de T' Alt
Camp i del Baix Camp depèn de
la sortida satisfactòria de fa crisi.

Trobada 
familiar anti

abocador i anti
incineradora 

Amb aquesta festa 
s'iniciarà la 

campanya tardor
hivern 

MONTBLANC.- Una tro
bada familiar antiabocador i 
antiincineradora servirà per 
donar inici a la campanya de 
tardor i hivern. Aquesta ha 
estat organitzada per la Co
ordinadora Anti-Pla de Resi
dus de la Conca de Barberà i 
l'Alt Camp i la Plataforma 
d'Alcaldes i Regidors Dimi
tits de la Conca. 

La festa tindrà lloc diu
menge, dia 2 de setembre, a 
l'ermita de Sanr Josep de 
Montblanc. 

Les activitats s'iniciaran a 
les 11 del matí amb l'arriba
da dels assistents, i posterior
ment a 2/4 de 12 se celebrarà 
una missa de campanya. 

A les 12 del migdia la Ma
tinada de Passanan, grup d'a
nimació, actuarà per als més 
petits. A la l del migdia es 
realitzarà una ballada de 
sardanes a càrrec de la Cobla 
Comtal de Balaguer. 

A les 3 tindrà lloc el dinar 
d'agermanament i dues ho
res més tard s'efectuaran jocs 
per a la mainada i els grans. 

A les 6 de la tarda tindrà 
lloc un acte informatiu Anti
Pla de Residus i, finalment, a 
2/4 de 8 del vespre tindrà lloc 
el comiat dels assistents. 

L'organització espera l'as
sistència de tors els ciutadans 
d'ambdues comarques i ho 
demostra amb el lema: •us 
esperem a tots, pels nostres 
fills, oposa't a l'abocador i a 
la incineradora'. 

Es ven 
parcel.la de 
700m2 a la 

urbanització 
Vallmoll 

Paradís, amb 
bona 

ubicació. 
Raó: Setmanari El 

Vallenc 
Telèfon 60 16 40 


