
Algú es pot preguntar, què em faculta a opinar i formar 
elements de judici en un tema tan controvertit com el dels 
abocadors de residus. 

A qui no ho faci li he de dir que ... el fet de ser persona 
sensibilitzada per aquests temes i l'experiència d'haver viscut 
com alcalde, l'octubre del 85, una situació coincidentment 
calcada a la que tant preocupa actualment, però substancia/
ment diferenciada, pel que fa a l'organització tàctica que es va 
emprar. 

Aleshores no va ser fàcil, més aviat del tot angoixant, però 
ningú va dimitir; tothom va restar al lloc que li pertocava sense 
permetre cap ingerència de tipus manipulador que, d'alguna 
manera, pogués arribar a malmetre la pròpia convivència i 
prescindint totalment de qualsevulla connotació d'insolència, 
intimidació o cap altre tipus de violència, vàrem decidir mante
nir-nos oberts al diàleg mentre optàvem per fer ús de la força 
de la raó en comptes de la raó de la força. 

Es tractava de la pretesa ubicació d'uns abocadors de 
residus a Montanyants i Bellvei (Penedès), en un moment en 
què encara no existia el tant reclamat Pla Director per a la 
Gestió de Residus Industria/s a Catalunya que regulés els llocs 
on la inexistència d'alteracions geològiques, mofològiques o 
hidrològiques, així ho aconsellés. 

En aquell cas, part de la gent socialista que ara s'erigeix 
com a "salvadoran de la situació, tot i residir a la mateixa 
demarcació en conflicte, amb somriure maliciós, adduïen que: 
"d'abocadors n'hi ha d'haver i en un lloc o altre s'han d'abocar 
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els residus que es generen� i es comentava que aquesta 
concepció era compartida per tots els grups polítics en haver 
aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya la Llei del 83. 

La veritat sigui dita, en aquella ocasió la seva intervenció 
de rebuig va anar forçada per la pròpia evolució dels esdeve
niments, fins al punt que, si l'haguéssim de contrastar amb una 
avaluació comparada amb el comportament actual, la nota a 
donar seria, abans, d'insuficent; ara, d'irresponsable i despro
porcionadament excel.lent. 

Recordant com pensaven anteriorment, ¿per què l'actual 
canvi d'actitud envers els abocadors? 

Potser perquè la iniciativa d'ubicació, en aquell moment, 
va partir de dos ajuntaments pels quals sentien certa inclinació 
i qui la propiciava eren dues empres e privades? 

¿ Què ha canviat ara, quan ja s'ha investigat al respecte i 
es té l'esperat pla director, que preveu Ja idoneilat de les 
ubicacions? 

Potser la contesta rau en el fet que el govern de la insitució 

que ho presenta el formen persones d'un determinat partit a 
combatre de totes totes. Aquest fet permet fer apologia i 
solidaritzar-se amb frases desafortunades com ... "la Conca és 
/'Africa de Catalunyan, i que semblen ser "acollides gratamentn. 
D'aquesta manera, mostrant a qui les profereix com a servidor 
de flacs favors, als quals, ultra això, l'accepten i perquè 
tanmateix qui així es pronuncia corre el risc de convertir-la en 
polfticament real. 

Oposició, tota, deixin-me dubtar que en un principi no 
creguessin bo el Pla Director, quan fins i tot els seus represen
tants de la Federació de Municipis a la Junta de Residus, en el 
seu dia, sembla que no el van rebutjar pas. 

¿No serà que quan han vist la reacció popular han sentit 
l'atracció oportunista de treure'n rendabilitat política? 

De ser així, em quedo amb les ganes de veure la transfor
mació dels antagonismes, si l'anomenat pla se sotmet al 
Parlament en forma de Projecte de Llei, tal com va comunicar 
el conseller. 

Caldrà veure, llavors, les aportacions que s'hi fan, com es 
defensen les actuals posicions i si el rigor solidari es desenvo
lupa en la mateixa lfnia d'honestedat que en l'afer dels aqüífers 
o es deriva cap a altres vies socialment menys interessants.

Malgrat com s'aclareixi aquest tema, al darrera romandrà
la impunitat d'actituds que han col.laborat a crispar i confondre, 
les quals de vegades han estat dissimulades amb missatges i 
gestos que no han justificat pas la conveniència de l'acció. 


