
Carta oberta a Jaume Carreras, alcalde de Vimbodí 

Grups Socialistes de Santa Coloma, Montblanc, l'Espluga i la llista 

dimissionària de Barberà 
En la nostra relació entre socialistes fem servir el tracta

ment de company. Ara, en adreçar-nos a tu, Jaume, no ens surt 
amb naturalitat aquest nom. No ens surt perquè considerem 

que no- has estat un company. No ho has estat perquè no has 
estat solidari amb els companys dimissionaris dels diversos 
ajuntaments de la Conca. No ens surt aquest nom perquè no 
has acomplert l'acord que vàrem adoptar en la reunió de 
flAgrupació de Montblanc. Tampoc no has acomplert l'acord 
pres en el Consell Comarcal del 16 de gener. 

L 'incompliment del teu compromís de dimitir ha marcat la 
diferència entre nosaltres, els dimissionaris, i tu; ha marcat la 
diferència entre la gent socialista que té paraula i dóna testimo
ni de compromís i de servei a la comarca, en definitiva, al poble, 
i el teu tancament a un sol poble en què, malgrat el que tu 
puguis dir, hi ha gent que no aprova la teva conducta. 

Jaume, t'has equivocat. El teu comportament insolidari no 
és el que esperàvem de tu. Entenem els problemes del teu 
poble, peró, si volem ser justos, per la mateixa raó hauríem 
d'acceptar el comportament dels alcaldes de Vilaverd, Va/feia-

ra, Vilanova de Prades, Santa Coloma, Llorac, Santa Perpètua 
o dels que queden él l'Espluga, totes aquestes persones, de la
mateixa manera que tu, no estan fent res per impedir que
s'instal. li l'abocador de la Conca. Per tant, no podem acceptar
localismes quan l'acord va ser d'unitat comarcal.

Estem completament segurs que, si en lloc de Forès, 
hagués estat triat Vimbodí, tu series el primer d'exigir solidaritat 
i unió. 

A més, tens poca vista, perquè sabent que no has acom
plert la teva paraula, et permets d'anar fent declaracions i 
expressant opinions que encara fan crispar més els anims i 
provoquen que els socialistes dimissionaris diguem prou. 
Volem que quedi ben clara la nostra posició. No aprovem la 
teva conducta i no la podem ni la volem defensar. Ens sap molt 
de greu fer aquest pas, però tu no ens has deixat cap altra 
alternativa. 

Per acabar, seria un gest ben vist per tots nosaltres que 
demanessis la baixa del partit. Ens faries un favor. 


