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Després del que va succeir la tarda del dilluns 5 de febrer, 
davant el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, com a 
conseqüència de la visita del conseller d'Obres Públiques, 
Joaquim Molins, als batlles i regidors de la nostra comarca, 
caldria fer unes puntualitzacions sobre el que es va dir dels fets 
ocorreguts. 

Quan va arribar Joaquim Molins les persones que hi havia 
concentrades es van abocar damunt dels cotxes, i només 
gràcies al servei d'ordre establert pels propis concentrats va ser 
possible que el sr. Molins i acompanyants entressin al Consell 
Comarcal sense cap problema. La gent concentrada estava 
indignada a causa d'unes declaracions del sr. Molins de setma
nes abans, declaracions humiliants i provocatives. 

Segons publicà El Periódico del passat dia 6: "La reunión 
de Molins y los alcaldes terminó hacia las 19.15 horas sin que 
los representant es foca/es hubieran modificada su oposición al 
vertedero de Forès. Los manifestantes aplaudieron a los alcal
des y esperaran, iracundos, la salida del conseller. �ste no 
consideró prudente abandonar el local en esas circunstancias 
y tampoco creyó oportuna autorizar a las fuerzas del orden la 
dispersión de la multitud ... • 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, sr. 
Molins, va decidir quedar-se "retingut" per la seva pròpia 
voluntat a la seu del Consell Comarcal i no ser present al 
programa A Debat d'en Josep Cunf del Canal 33. Amb això va 
aconseguir donar la imatge a "quasi" tot Catalunya que estava 
segrestat. Malgrat que, segons publicava La Vanguardia el 
passat dia 7: 

"Los alcaldes y los miembros de la comarca se ofrecieron 
a participar en la formación de un cordón de seguridad para que 
Molins llegara hasta el coche oficial, lo que fue rechazado por 
el conseller• 

Evidentment no estava retingut pels manifestants, sinó per 
les pròpies forces de seguretat que l'impedien sortir, al.legant 
que corria perill. No obstant, El Periódico el dia 7, publicava 

Anar a la Riba i participar en els actes que d'una manera 
intensiva s'organitzen, dins un clima ciutadà de participació, 
de poble, mirant la part més positiva de conviure dins d'una 
reduïda comunitat, omple sempre, indiscutiblement, de satis
facció. Aquest tarannà cordial que caracteritza els ribatans, 
exempt d'afectacions inútils, permet disfrutar de la seva sin
cera amistat. Un se sent sempre ben acollit. Això em consta 
qve no es produeix tan sols en la meva perosna, sinó que 
amb això s'hi troben molts altres representants d'institucions. 
Aquest estil de fer tan propi és conegut i comentat i els 
representants de les seves institucions i entitats hi donen 
estricte compliment. Es pot dir, doncs, que és un poble ben 
representat. 

Haig de manifestar públicament la meva joia en saber 
que una persona en què coincideixen unes condicions 
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això: 
"Molins consideró que su integridad ffsica no estuvo en 

peligro en ningún momento•. 
Els batlles van pujar i baixar del Consell Comarcal quan els 

va convenir i fins i tot van parlar per l'emissora local de ràdio 
instal.fada al carrer enmig de la gent, i en cap moment el sr. 
Molins va demanar als batlles que fessin pujar representants 
dels concentrats, i amb un possible comunicat. El sr. Molins, 
però, declarà el dia 6 a  Catalunya Ràdio: " ... per molt que vaig 
intentar, doncs, que algun representant dels manifestants em 
volgués dir alguna cosa, passar algun escrit o demanar o fer 
una petició, no ho vaig conseguir en cap moment, per molt que 
van sortir repetides vegades alguns dels alcaldes més cone
guts, o el propi alcalde de Montblanc o l'alcalde de Rocafort de 
Queralt.• 

¿Per què va insistir el sr. Molins en venir el dilluns dia 5, 
quan més tard estava compromés a participar en el programa 
A Debat? ¿Potser per esta viar-se haver de demostrar la viabi
litat tècnica del Pla Director per a l'eliminació dels residus 
industrials? La Vanguardia deix constància el dia 7 de quina era 
la finalitat del sr. Molins venint a Montblanc: "El conseller hubo 
de renunciar a participar en un debate en el Canal 33 -donde fe 
tocaba también estar a la defensiva- y ya de madrugada tuvo 
que ser rescatada, protegida y puesto en el camino de Barce-

Al pare Robert de la Riba 
Josep Vilanova i Puigbó 

President del Consell Comarcal de l'.Alt Camp 

comarca. 
Ser pare caputxf va lligat a la nostra història pròxima, de 

lluita en defensa dels nostres drets nacionals i a favor del 
restabliment de la democràcia Començava els meus estudis 
a la Universitat quan fa famosa "caputxinada" de Sarrià. Re
cordo molt gratament l'apertura a l'esperança que això signi
ficà. Mai, fins ara, no havia tingut ocasió de fer-ne públic 
agraïment del que ta seva comunitat va fer per Catalun
ya. 

Valls, 16 de febrer de 1990 

lona por una compañía de la Guardi a Civil venida de Zaragoza 
que reforzó a los guardias civiles y mossos d'esquadra que ya 
velavan por la integridad física del conseller". 

El Diari de Tarragona tampoc es vol quedar curt i publica 
el dia 7 el següent: 

"Sobre las 2.30 horas de la mañana de ayer martes, 
contingentes antidisturbios de la Guardia Civil, en coordinación 
con efectivos de la policia autonómica catalana, lograron resca
tar de su asedio al conseller de Política Territórial i Obres 
Públiques de la Generalitat, Joaquim Molins, el cua/ estuvo 
retenido por un espacio superior de 7 horas en la sede del 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà. .. • 

Malgrat que a les 12 de la nit era visiblement una mica 
inferior el nombre d'agents uniformats que de persones con
centrades esperant la sortida del conseller, aquest encara no 
tenia ganes de sortir. Segons van explicar més tard els batlles 
i regidors que li feien companyia "l'estada al Consell Comarcal 
fou amena i tranquil.la, fins i tot es feia broma ... • 

Una vegada ja fora el sr. Molins, els contingents antiabalots 
van carregar brutalment contra els pocs manifestants presents 
en aquell moment. 

Com a conclusió podrfem afirmar que el conseller, sr. 
Joaquim Molins: 

- no va estar en cap moment retingut pels manifestants
- no va demostrar veritable interès en comunicar-se amb

representants dels concentrats 
- va intentar manipular la veritat declarant que els batlles de

la Conca viuen diàriament pressionats. 
Un exemple és que la Plataforma Unitària de la Conca de 

Barberà està formada per 15 representants de batlles i regidors 
dimissionaris, i 2 membres de la Coordinadora Contra Aboca

dor i lncineradora Conca de Barberà. 
En definitiva, va ser una estratègia polftica de molt enginy 

i que li va sortir rodona al sr. Molins. 

adreçat per participar en aquest acte, al qual no podia faltar, 
atesa la significació de /'homenatjat i l'entitat organitzadora. 

Els Amics de ta Riba constitueixen sens dubte un bon 
exemple de la tan anomenada societat civil catalana que ens 
ha permès subsistir com a poble en les més diverses situa
cions al llarg de la nostra història. Sens dubte ta seva acti
vitat tendeix a fomentar una sana convivència entre tots 
ets r/batans. Aquest homenatge que avui tributem al Pare 
Robert és l'acte de cloenda del quaranta aniversari de cons
titució d'aquesta entitat; per això aprofito l'ocasió per felicitar
/os tot econratjant-los a preservar la seva meritòria activitat. 

De tot el que dic en té un exhaustiu coneixement el 
coordinador de cultura de Tarragona, el sr. Joan Tortajada, 
que ens honorà amb la seva companyia ostentant la repre-
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