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President del Consell comarcal de 

l'Alt Camp 

El passat dijous va venir el 
president de la Generalitat, el 
Molt Honorable Jordi Pujol, 
en una visita ràpida a la fac
toria de Galo/Ben al polígon 
industrial. La rebuda, per part 
d'un nombre reduït de mani
festants, a les autoritats del se
guici i a les que l'esperaven 
va ser amb ous, tomàquets i 
pedres, a més a més de pan
cartes i crits variats. Van ser 
apedregats els aterratges dels 
helicòpters, concretament al 
êle elegat del Govern tres 
pedres hi feren impacte, el 
que hauria pogut ocasionar 
una desgràcia irreparable tot 
estavellant 'l'aparell a terra, 
fins i tot amb la possibilitat de 
desgràcies personals. 

�ls mitjans de comunicació 
presents en profusió, extraient 
de la realitat que varen viure, 
han  donat  notícies com: 
«Valls apedrega el president 
de la Generalitat». Ràdio, te
levisió, premsa. Les notícies 
negatives són les que corren 
més, Una actuació difosa a ni
vell nacional, més propagan
da que els castells, Firagost, 
el polígon industrial · que ve
nien a visitar. 

Em dol terriblement tot el 
que pot contribuir a fer creu
re que aquesta és una comar
ca de brètols. 

Hom no pot evitar fer-se 
preguntes: ¿Quants n'hi havia 
realment de Valls? ¿Quants de 
l'Alt Camp? ¿Quina represen
tació exercien? ¿Es correspon 
i està justificada tal actitud? 
¿És el Pla de Residus real
ment el motiu de tota aquesta 
mobilitzacó irracional? ¿El 
president que va suspendre la 
implantació de la incinerado
ra a l'Alt Camp era a qui s 'ha
via de dirigir la protesta i d'a
questa manera? Ara esdevin
dria impossible davant aques
ta actitud de desagraïment tor
nar-ho a demanar. Ja n'hi ha 
prou. 

Hi ha algú que també es 
pregunta: si es proposa una 
incineradora a l'Alt Camp, hi 
ha mobilitzacions; si es retira, 
també. ¿Què cal fer? La res
posta m'aterroritza. Algú pot 
arribar a la fàcil conclusió que 
si s'hi posava la incineradora 
passa el mateix que si s 'hi 
treu, als efectes de la reacció 

popular. Jugar amb foc. Cal 
saber definitivament qui està a 
favor i qui està en contra d'a
questes actituds antidemocrà
tiques. ¿A qui interessa man
tenir-les, i fins quan? ¿Per 
què? 

De fet, el president va dir 
que, «de vegades, els que 
creuen defensar la comarca 
utilitzen mitjans que aconse
gueixen efectes contraris». 
Qui ho vulgui entendre que ho 
entengui i reflexioni. La re
flexió col.lectiva s'imposa. És 
hora de dir prou a un camí 
sense sortida. A un atac rebut
jable contra les institucions i 
a qm es representen. A la fo
llia d'uns pocs, 

La intenció del Consell co
marcal era aprofitar la visita 
per lliurar al president una 
carpeta on li explicàvem les 
aspiracions comercials més 
immediates, la  necessitat 
d'una escola universitària 
d'enginyeria tècnica, la cam
panya sobre l'Alt Camp net, 
les possibilitats del Centre 
Meteorològic, l'anada a Bree 
(Bèlgica), la implantació d'al
gun camp de golf que millo
rés la qualitat de creació de 
noves indústries i la seva in
cidència en els serveis, en les 
zones residencials, ... 

Mentrestant, a fora, la fo
llia. Invàlidant els nostres rao
naments. Evidenciant a fora 
una realitat diferent de la que 
parlàvem a dins. A dins, la 
normalitat democràtica amb el 
diàleg entre institucions sorgi
des de la votació popular. A 
fora, un tercer món irrespon
sable i vergonyós, al marge de 
tot plantejament racional de
n;i o c  r à t i c .  Rebudes  com 
aquesta, a Catalunya, noméll 
s 'han donat a barris de la pe
rifèria barcelonina marginal 
amb tot tipus de problemes 
socials. 

Un no pot evitar un senti
ment d'infinita vergonya. 
Avui el prestigi dels ciutadans 
de l'Alt Camp i de Valls par
ticularment ha quedat irrepa
rablement malparat. 

És hora de dir prou, de sa
ber qui està a favor i qui està 
en contra de la democràcia i 
les seves institucions. Un de
manaria que cerquéssim entre 
tots els camins del diàleg ne
cessari perquè l'Alt Camp si
gui una comarca on viure pa
cíficament, dins d'una bona 
convivència. 


