
Valls, 16 de març de 1990 EL PATI 

La visita del Prí�cep, pendent de la 

resolució del te1na de l'abocador 
Montblanc.- El passat diu

menge dia 11 tingué lloc al cinema 
del Casal Montblanquí un acte in
formatiu organitzat per la Coordina
dora local contra el �la de Residus 
i l'abocador de Forés. En aquest hi 
participaren l'ex-alcalde de Mont
blanc, Maties Sanahuja, i diversos 
membres de la Coordinadora. Da
vant unes dues-centes persones, 
els organitzadors explicaren quin 
és l'estat actual del tema i quines 
accions es pensen portar a terme 
en un futur immediat. 

Josep M. Aluja explicà el fun
cionament de les coordinadores 
locals i comarcals i les tasques que 
en aquestes s'està portant a terme. t::; 
Posteriorment J. Pujades exposà � 
els treballs que la comissió tècnica a 
està realitzant per evitar la ¿

instal.lació de l'abocador de Forés. � 
El tercer en intervenir fou Andreu 
Mayayo qui indicà el camí que se
guirà el Pla amb la seva discussió al 
Parlament de Catalunya, i també 
informà que els centres d'estudis de 
la Conca de Barberà i de Valls estan 
preparant un llibre on es recolliran 
les experiències que la gent ha tin
gut relacionades amb la polèmica 
sobre la instal.lació de l'abocador 
de Forés. 

Per últim Maties Sanahuja va 
exposar la situació en què es troben 

\ actualment els ajuntaments, espe
cialment l'ajuntament de Mont
blanc. Sobre la situació d'aquest 
ajuntament, Maties Sanahuja, di
gué que "a Montblanc no és com 

El diumenge e■ va fer un acte informatiu a Montblanc 

a molts pobles de la comarca que da del Princep el tema de l'aboca-
han tancat l'Ajuntament, s'han dor de Forés no estava resolt seria 
posat la clau a la butxaca l se millor que aquest no vingués "no 
n'han anat cap a casa. A Mont- pel Prlncep, al qua passa és que 
blanc hl ha molta gent que hl viu, jo no crec que vingui sense la 
la gent necessita aigua, necessl- presència d'algun representant 
ten de tot l hl ha d'haver uns da la Genaralltat l això, tal l com 
serveis, unes persones que tra- està la comarca, provocaria aida-
ballin per donar aquest servei l rulls", i continua manifestant que 
aquestes persones han de poder tan sols rebria al Princep com alcal-
cobrar". Així mateix Maties Sana- de de Montblanc si el Pla estava 
huja, informa sobre la visita del Prin- retirat en cas contrari, no el rebia, 
cep Felip a Montblanc, segons ens "em sabria greu qua una vegada 
explica !'ex-alcalde, s'ha comunicat que ve al monarca no pugui ser 
als membres del protocol de la rebut com a Duc de Montblanc". 
Generalitat que si el dia de la vingu-

Crònica 7 

Ens cal el teu testimoni per 
escriure la nostra història 

Amb si compromls ds discutir si Pla Dirsctor ds Gestió dels Rssidus 
Industrials al Parlament, la primera i principal institució dsl nostre pals, 
hsm aconseguit guanyar una batalla molt important, tot i qus encara sns 
resta guanyar la guerra. Ara, l'esmentat Pla no és simplement un 
problema ds lss zones afsctadss pels emplaçaments d'abocadors i 
incinsradorss. Ara és una qüestió nacional. 

El rsdrsçamsnt d'una acció d11 gov11rn injusta i qu11 hipotscava 111 
futur dels nostres pobles ha estat possibl11 després ds gairsb8 dos mssos 
de mobilitzacions quotidianes i massives, ds pressions dss dels ajunta
ments, qus sn si cas ds la Conca s'han palesat sn la dimissió col.lsctiva. 
La protesta sns ha agermanat i la unió assolida ha estat, sens dubte, la 
raó més poderosa del nostre succés. En aquests dos mesos hsm après
que cal sortir al carrer i anar fins i tot davant el Parlament per canviar les 
coses. L 'abocador de Forès i la incinsradora del Pla de Santa Maria han 
canviat, de bsn segur, les nostres vides. 

En aquest sentit, si Centre d'Estudis ds la Conca de Barberà i /'1/EV, 
conseqüents amb la nostra tasca ds dinamització cultural i la nostra 
actitud dscidida des del primer dia, hem cregut n8C8ssari publicar un 
llibre sobre els fets. Hi ha, però, moltes maneres ds fer un llibre i 
d'escriure la Història Sovint uns fan la Història i d'altres l'escriuen. En 
aquesta ocasió hem apostat perquè aquells que han fet la Història, la 
escriguin. l els protagonistes de la nostra Història ha estat la gent, 
tothom, des dels alcaldes i regidors fins als milers de manifestants, gent 
ds totes les edats i condicions qus d'una manera o d'altra han participat 
en el moviment desfermat i han viscut els fets. Aixl doncs, nscsssitem del 
testimoni ds tothom. ¿Com fer-ho? Ben senzill. Només cal escriure un 
parell de folis explicant l'experiència pròpia. No repetiu els tòpics o allò 
que han dit els diaris. L 'important és que expliqueu la vostra experiència, 
les coses menudes, les converses a casa o al carrer. Heu de començar 
indicant si vostre nom, edat, professió, si sou membres d'alguna institu
ció, entitat, moviment o coordinadora, i si poble. Escriviu sense rscança, 
sense neguit per la redacció, demaneu, si us cal, un cop de mà a qui tingui 
més traça. l fer-nos arribar el nostre escrit dirsctamsnt o mitjançant els 
msmbrss de la coordinadora del vostre poble. Aixf mateix, agrairem qus 
ens faciliteu fotografies ... El termini de presentació que us fixem és si dia 
31 ds març, amb la voluntat de publicar-ho si més aviat possible (tant ds 
bo sigui al caffsr si juny) i si criteri ds no deixar refredar sis rscords. 

La riquesa, i la utilitat pedagògica, d'aquest llibre col./sctiu dependrà 
de la vostra participació, de la varietat d'experiències. El futur és d'aquells 
que dominen el present tot manipulant si passat. No podem permetre que 
ningú enterboleixi la nostra memòria col.lsctiva, ans al contrari, l'hem de 
mantenir viva, car recordeu que la lluita continua i la Història ens pot 
ajudar per albirar un futur sense abocador i incineradora. 
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