
El malestar a la Conca 

JAUME CUSTODI l TORRES 

Fou diputat del Congrés per Tarragona pel PSC, l és de la 
Plataforma d'alcaldes l regidors dimitits a la Conca 

Ha causat i segueix causant forta preocupació l'estil em
prat de menyspreu, de manca de sensibilitat i de tacte polític 
pel Govern català, envers els Ajuntaments .i poble�; com tam
bé ha sorprès la capacitat de refús, d'aglutinar i mobilitzar co
marques enteres, davant l'acord del Consell Executiu d'apro
vació al P!a de Residus Industrials de Catalunya, que con
templa la ubicació d'abocadors i incineradores. 

'fou tan fort el malestar i l'enuig davant els mètodes.de si
lenci, de marginació i el temor a les conseqüències negati
ves que se'n poden derivar per les poblacions i el territori, 

· que el dia 16 de gener últim tots els alcaldes de la Conca
de Barberà acordaren:

1.- Dimitir dels seus càrrecs i, 
2.- Proposar en tots els seus· repectius Plenaris Munici

pals el fer extensives les dimissions de tots els membres de · 
cada Ajuntament si el Consell Executiu de ·la Generalitat 
aprovava el Pla de Residus Industrials el dia 22 de gener. Dis-
sortadament el Pla fou aprovat. , · · 

Davant certes especulacions de si les dimissions han estat 
o no enc�rtades o oportunes, sabem que les decisions de les
renúncies, no obeïren a febleses ni abdicacions de respon
sabilitats, sinó. que cal entendre-les des de les següents
lectures:

1 . .....,. Que les dimissions es valoraren com un acte legal 
de força per a fer reconsiderar i decidir l'Administració la re-
tirada del Pla de Residus Industrials. 

2.- Les renúncies suposaren un elevat preu, puix'com
portaren la decisió generosa de sacrificar pel bé superior dels· 
pobles que els elegiren, la confiança dipositada i la il.lusió de ' 
la gestió i el govern. . , _ 

L'acord de les renúncies dels alcaldes i regidors s'ha acom-
plert per la majoria. 

Una minoria incomplí la decisió presa per tots i lliurement. 
Quines causes poden haver primat en· els no dimitits? 
Les pressions de les altes esferes? La insolidaritat? La fe-

blesa? Preferència d'interessos econòmics i particulars abans 
que .els generals dels pobles? 

Des de la situació actual cal assentar: · 
. a) Que si s'obté la retirada del Pla de Residus Industrials 

com volem, no es podrà atribuir a la con�ucta d'incompli-
ment de les autoritats municipals no dimitides. 

b) Sí que en to\ cas, serà mercès al comportament de fer
mesa, al clam de la força de la raó, de la protesta, de la preo
cupació per una supervivència humana digna i ecològica, de 
la mobilització generalitzada de la gent de moltes contrades, 
de la·Conca de Barberà, de l'Alt Camp, de les Coordinado
res, dels alcaldes i regidors dimitits, que han alertat i han fet 
moure Institucions, Parlaments i tècnics, etc., en defensa del 
qu� han estimat vital. 

Les crispacions i situacions conflictives que s'hagin donat 
i es puguin produir, cal atribuir-les a les declaracions prepo
tents, a sorderes voluntàries i a miopies polítiques, que els 
experts han de detectar de certes talaies. 

Voldríem que una intel.ligent decisió del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya accelerés la reconducció a la vida nor
mal fent desaparèixer les inquietuds avui tan esteses. 

El mòbil de la retirada del Pla de Res.idus, nó hauria de · 
ser l'estretor de la por per la exteriorització de la crispació 
creixent que es pugui evidenciar a Montblanc, durant l'acom
panyament pel President de la Generalitat, del Príncep Feli
pe el m�s d'abril, sinó que ha de néixer.de la voluntat i del 
tacte polltic d'eliminar un greuge i de restaurar necessària
ment la normalitat i la tranquil.litat. 


