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Una vegada més, en dos escrits publicats a la premsa local 
el passat dia 3, fa la impressió que es fan manifestacions sense 
que hi hagi cap interès en esbrinar les coses abans de fer-ne 
certs comentaris. Així: 

a) ¿No es recorda, o no interessà assabentar-se, d'allò
que els regidors de tots els grups municipals van manifestar en 
el ple extraordinari que tingué lloc el passat 17 de gener, en el 
decurs del qual, a la vegada, es van adoptar acords sense cap 
veu o vot en contra? 

Partint dels esmentats, acords la Comissió de Govern va 
acordar participar en les despeses d'uns actes informatius 
públics en què van participar-hi, motiu de les despeses, tècnics 
i altres persones vingudes d'Alemanya. 

b) Pel que fa a la resta, em remeto a la meva exposició
pública davant el conseller d'Agricultura, Sr. Vallvé, en l'acte 
oficial d'inauguració de la Firagost, el passat dia 31 de juliol, i 
que publiquem a continuació. 

. Considero que no cal fer més comentaris. 

Parlament amb motiu de la Inauguració de la Flragost 

Sr. Conseller,.permeteu-me, però;que m'endinsi en un 
assumpte que no sé si pot tenir o no repercussió en la nostra 
pagesia, però sí que la gent d'aquestes comarques s'ha 
plantejat. Abans que res, però, he de.fer avinent el rebuig al 
comportà.ment inqualificable d'uns manifestants que, per estar 
en desacord amb el tan discutit Pla per a la Gestió dels Residus 
Industrials de Catalunya, en comptes de manifestar-se de 
manera pacífica, fent ús d'un dret 'democràtic, amb la inexcu
sable manera _d'actuar el passat dijous (26 _de juliol), tot 
enorgullint-se'n posteriorment, es van desmarcar de la seva 
legítima oposició a l'esmentat Pla de Residus Industria/s. Dit 
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-això, que entenc que és d'obligació manifestar-ho i fer-ho
públicament, s 'ha de tenir en compte que la manca total de 
sensibilitat del govern del qual formeu part ha ajudat a.convertir
ciutadans d'aquestes coatrades en opositors aferrissats a una
decisió punyent i puntual mal enfocada des del començament,
tot fomentant la constitució d'unes agrupacions ciutadanes,
resultat d'haver menystingut les institucions municipals en el
lloc que els corresponia en aquest ·desencertat plantejament,
en què el nostre govern va actuar de manera unilateral davant
les institucions municipals. Els ajuntaments, representants
directes i més propers dels ciutadans afectats de les zones

· proposades per l'esmentat pla de residus no podíem restar
siienciosos silecionsios i ens sentim ofesos i molestos per
l'actitud d'un govern català, el nostre govern, que durant
quaranta anys vam lluitar per tornar a recuperar; una actitud
que mai hauríem imaginat. Tot i estar convençuts que s'ha de
donar solució al greu problema dels residus industrials, no
solament no se'ns ha tingut en compte per res, sinó que ni tan
sols se'ns ha facilitat cap tipus d'informació seriosa demostra
tiva; una informació que hem demanant en diverses ocasions,
la darrera acordada fa unes poques setmanes entre tots els
alcaldes d'aquesta comarca en una reunió a la seu del Consell
Comarcal.

Tots sabem que el paper i la posició dels governants a
l'hora d'adoptar segons quins tipus de decisions sovint no és
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pas fàcil, i s'han de posposar els interessos particulars enfront 
dels interessos col.lectius; però mai no es poden prendre 
decisions en assumptes com el Pla de Residus sense una 
informació prèvia el més àmplia possible respecte als afectats, 
que el Pla pot perjudicar. 

No sé encara per què, tot i portar uns quants anys de 
sistema polític democràtic, però els governants, i ara també; 
uns i altres, vénen considerant els ajuntaments, com'a mínim 
de poblacions com les nostres, com l'estament administratiu al 
qual se li ha de dictar allò que pot fer o no pot, tot considerant
nos, en molts aspectes, els menors d'edat d'entre les adminis
tracions públiques elegides democràticament. 

Excuseu-me, Sr. conseller, si he entrat en aquest tema. 
Havia d'entrar-hi, en primer lloc per les actuacions deplorables 
i injustificables de ciutadans d'aquestes terres envers el nostre 
president, el màxim representat del govern de Catalunya, el 
nostre govern, Sr. conseller. Desitjaria sincerament que tots, 
uns i altres, tinguéssim la suficient capacitat de diàleg, de 
consideració i un bon grau de diplomàcia, què ens cal per 
encarrilar de nou aquest espinós assumpte, qüestió no pas 
fàcil per les tensions originades, imprescindible per la convi
vència i respecte entre ciutats i institucions. També desitjaria 
que d'aquí a un temps, malgrat que la història no ho esborrarà, 
en poguéssim parlar com d'un malson, i que aquesta Firagost-
90, que ha arribat en un moment en què hom considera resolta 
la problemàtica dels fruits secs, fos l'inici de la reconducció 
estudiada i acceptada vers els camins de la solució i trenca
ment de les tensions de fa més de sis mesos exitents, solució 
en la qual crec, Sr. conseller, que també esteu interessat. 
Tothom ha d'estar-hi interessat. 


