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L
a Festa dels Quintos de 
Sarral. que és la més cc,n
c:orreguda i important de 

les que se celebren al llarg de 
!"any a aquesrn vila de Iu Conca 
de Barberà, e, convertí ahir en 
una festa reivindicativa. Totes les 
carrosses i comparses feien al.Iu• 
sió al rebuig generalitzat, tant 
dels sarralencs com de tots els 
habitants de la Conca. a la ins
tal.lació à Forès d·un nbocador 
de dcix:,llcs industrials. tal i com 
ho contempla cl projecte elabor:11 
pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de 
lí, Generalitat. 

L ·ambient que es respirava a 
In població era de certa indigna• 
ei.S i crispació. 101 i ser una jor
nada ÍC!)liva de 1a importància i 
significació que la Festa de Quin
tos té per a ta \'ila de Sarral. La 
rnajoria de comentari� giraven 
entorn de la mani fcstació que es 
farà avui a la plaça del Pati, o 
Valls. així com del tall de carre
teres que es realitzarà u la tarda. 

Prop de dues mil persones. 
majorit1triamcnt �arralencs de 
forn vila que re-tornen a In �V�l 

població nadiun tan assenyalada 
data, ompliren els principals 
carrers de Sarral per ml de seguir 
de ben a prop les evolucions de 
1a comitiva. que enguany estava 
composta per un total de vint-i
quatrc carrosses magníficament 
guarnides. amb uns personatges 
csplendorosament reprc.�cntats i 
aconsceuit� 

Oran part de les balconades de 
Sarral aparegueren de bon matí 
guarnides amb senyeres catalanes 
amb crespons negres. com a 
mostra d'inconformisme per la 
instal.lació, a pocs quilòmetres 
del seu nucli urbà, d'un abocador 
de residus industria.Is. 

u, festa pròpiament ·dita co• 
mençà a les nou del matí amb una 
cercavila protagonitzada per les 
mujorcues de Valls. les. quals 
precedien cis quinic quintos 
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Els participants ,nanifestaren llur oposició al projecte de la Generalitat 
amb expressives carrosses hàbiltnent guarnides. 

La Festa de Quintos se sumà als actes 
de refús a l'abocador de Forès 

sarralencs de la present edició. 
Al migdia. i seguint cl ri1us 

tradicional de la jornada, els 
quin1os, acompanyats de fami
liars i amics, assistiren al ofici 
d'una missa realitzada per mos
sèn Ernest. Seguidament, els fu. 
turs aspirants a soldats pujaren a 
la seva carrossa per tal de donar 
inici a la corrua. 

La comitiva anava encapçala
da per les esmeniades majoreues . 
Al $Cii darrera desfilaren els tres 
banderers. que de fet són qui ofi
cialment marquen cl pas de Ics 
carrosses i comparses.

Durant 101 el recorregut, Ics 

ln F�1a de Quimos se $Umà al� �1ctes de rtfú.� a l'àbocador de F(1rès 
diferents carrosses llanc:iren uns 
150 quilos de caramels i grans 
quantitats de serpentines i confc1-
li. A la seva fi, els quintos repar•
tiren entre els cenlcnars d"assís
tents galetes. cigars purs i licors.

Elevats pressupostos 

Aquesta tradi·cional festa 
sarralenca està exclusivament or
ganil7.ada pels jo"es que cis ha to• 
cat ser quintos. 

Per a enguany. la festa és pres
supostada en uns dos miliMs de 
pesssctes. xifra que intentaran re
cuperar amb la venda crunes ti-

res que donen opció c1·endur-se 
com a premi una rentadora. un 
vídeo o bé una cadena musicat. 

Una altra íórmula emprada 
pels quintos per tal de- recaptar 
com n1és diners millor és la de 
vendre petits objectes simbòlics 
als homes quan aquests treuen a 
ballar la seva parella. Especial
meni això acostuma a passar du
rant cl ball de rams. el del fana
let i cl de casals. 

Cosa ben diferent és cl Ball de 
Quintos, on els futurs �oldats i 
llur parella Són totalment embo
licats amb serpcmincs mentre ba
llen un vals. 

També $Óll força concorreguts 
cis balls de ta.rda i de nit. En 
aquesta ocasió. la ballaruca esti
gué amenitzada pel conjunt Los 
Clan i !"Orquestra Continental. 
que com ahres anys omplí de 
gom a gom la sala de la Coo
perativa. 

És sobradament compro"ª' 
que el sorralenc, arribada 111 Fes
ca de Quintos. no mi rn prim i aju• 
da de cor. a l'igual que fan els 
quimos. a preservnr la que per 
mèrits propis ha esdevingut la 
festa més important de la po· 
bl:ició. 

MANIFEST PÚBLIC EN CONTRA DE LA INCINERADORA l ABOCADOR DE RESIDUS INDUSTRIALS AL PL.A DE SANTA MARIA l FORÈS. 

"ELS RESIDUS INDUSTRIALS S'HAN DE TRACTAR 
ALLÀ ON S'ORIGININ l ES GENERIN MAJORITARIAMENT." 

Paraules de rHnble Conseller Joaquim Molins, a Reus el 7 de novembte de 1989. 

Al M. H. Sr. Presiden1 de la Generalitat d e  Calalunya. 

Les en1i1a1s que ·figuren a continuació, representants del món cullural, polític. 
econòmic, social, foll<Jòric, esportiu ... de l'All Camp i de la Conca de Barberà. comarques en 
que estan .assentats els Reials Monestirs de Santes Creus i Poblet, en relació al Pla Director
per la Gestió dels Residus lndustñals de Catalunya, que proposa fa ínstal.lació d'una Planta 
lncineradora de Residus lnduslòals al Pla de Santa Malia i d'un Abocador Industrial a Forès. 
manifesten respectuosament el seg0ent: 

Som coneixedors de la problemàtica que originen ets residus industrials a Catalunya, 
però també en1enem que. d'acord amb les manifestacions de l'Hnble. Consellerde Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalital de Calalunya Sr. Joaquim Molins i Arnal, 
efecluades el passal 7 de novembre a Reus, el seu tractament s·ha de produir allà ·on s·originin 

i es �enerin majoritàrlamenl aquesls residus. l"AJI Camp i la Conca de Barberà no originen 
pràct1camen1 residus industrials i compten amb una indústria potable i un ambient sà. 

La proposta de col.locar una lncineradora i un AbocadOr de Resldus lnduslrials no 
afecta únicamenl als municipis on es vol emplaçar -El Pia de Santa Malla i Forès• sinó que la 
seva incidència abasta la 10Ialita1 de les respectives comarques i les del seu en1om. 

Per tal, EXIGIM amb tot respecte, però també amb. tota l'energia i contundència LA 
RETIRADA IMMEDIATA DE LA PROPOSTA D'IMPLANTACIO D'UNA INCINEAADORA l D'UN 
ABOCADOR a les nostres comarques, fet que demanem al Govern de la Gene<alitat i que 
agralrà profundameo'. tola la nostra societat 

Alt Camp i Conca de Ba,berà, gener de 1990 

Continuació de la llista d'Entitats adherides al manifest, no publicades en les llistes del dia 18-1-90. 

Els Ajuntaments, Coorporacions i entitats que es vulguin adherir al manifest, poden fer-ho, trucant al telèfon 60 06 60. 


