
Valls, 1 de febrer de 1990 

Sovint perdem la memòria històrica, però el que jo desco
neixia és que també es pot perdre la memòria de 15 dies. 

Crec que val la pena fer/ 'exercici de reflexionar una mica 
i treure la pols a la memòria, perquè tampoc és tan difícil: 

- Pocs dies després que la premsa publiqués la segura 
aprovació del Pla de Residus Industrials (PRI) de la Generalitat 
de Catalunya, TOTS els partits poll tics de l'Alt Camp i la Conca 
de Barberà (només em referiré als de l'Alt Camp) aproven un 
manifest en el que d'entre altres punts, REFUSAN al PRI i 
exigeixen la seva TOTAL paralització. 

- Fruit de la pressió popular (crec que tenim el deure de 
reconèixer la tasca de la Coordinadora i de tot el poble del Pla 
de Santa Maria amb el seu alcalde al davant), s'aconsegueix 
paralitzar "momentàniament• la incineradora del Pla de Sta. 
Maria, però el PRI s'aprova en la seva totalitat. 

- En una segona convocatòria dels partits polftics de l'Alt
Camp s'aprova un altre manifest insistint en la paralització del 
PRI en la SEVA TOTALITAT, i s'insisteix en el fet que les 
institucions adoptin una actitud unitària. 

OPINIO 
Fem memòria sobre el Pla 

de Residus Industrials 

Ventura Camps i Sanromà 
Regidor de l'Ajuntament de Valls i membre 

d'Iniciativa per Catalunya (IC) 

- En el plenari del dia 25 a /'Ajuntament de Valls, proposo,
en nom d'Iniciativa per Catalunya (IC), que siguem conse
cuents amb el que s'ha aprovat; que la incineradora del Pla 
oontinua damunt la taula del Consell Executiu de la Generalitat 
i, per tant, quasi tot segueix igual; que hem de ser solidaris amb 
la Conca de Barberà, i demano que el Consell Comarcal de l'Alt 
Camp convoqui tots els Ajuntaments de l'Alt Camp per adoptar 
una actitud clara i decidida de rebuig al PRI. 

Davant d'això, crec que és necesari que alguns partits 
polftics expliquin públicament quina és la seva actitud, AVUI. 
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Són certes o no algunes manifestacions de dirigents del 
PSC, donant suport a aquest PRI ? 

A què juga Convergència; a fer d'heroi el primer dia i de 
traïdor la resta ?. 

A mi, particularment, no m'interessa el que puguin opinar 
els dirigents de CiU de Barcelona, sinó el que diuen els 
dirigents a Valls, tot i que tinc el pressentiment que, després 
d'escoltar el Sr. Roca Junyent en acabar el seu Consell 
Nacional, en el decurs del qual ens ha tractat d'ignorants (ara 
resulta que eren els pobles afectats els que havien de demanar 
informació d'un Pla de Residus Industrials que IGNORA VEN), 
s 'ha tocat "el pito •, i s 'ha de defensar el Sr. Mateu, el Sr. Molins, 
etc. Serà curiós veure com s'ho faran. 

Resumint, amb Convergència o sense ells, convé, per la 
dignitat .de la comarca, que actuem tots junts i fem costat a la 
Conca de Barberà, ja que la seva lluita també és la de l'Alt 
Camp i, com s'ha demostrat, amb unitat es pot aconseguir tot. 

Després la història ja ens jutjarà a TOTS. 


