
CAPS I PUNTES 

El dret de participar 
J. Ventura i Solé

No és el mateix dirigir un exèrcit que governar un 
país o un poble. La milícia funciona sota el comandament 
d'un estat major, que amb el conegut "ordeno y mando" 
prepara estratègies per anar al combat. Quan s'ha aca
bat l'operació es passa recompte i amb un simple comu
nicat es diu "se han cumplido los objetivos propuestos por 

el mando" i ningú qüestiona la jugada. S'enterren els morts, s'hosp1tahtzen el:; ferits 
i s'atorguen condecoracions. Sabem que en democràcia no són vàlides aquestes 
pautes, pertocant a la vida civil. Però en els darrers anys es va observant una marcada 
inclinació dels polítics a assimilar el procediment dels estats majors a l'hora de 
resoldre qüestions públiques. Ara sembla que s'han reunit tècnics i directors generals 
amb el conseller del ram, per tractar respecte a la unificació d'abocadors de residus 
industrials. I al final han clavat una agulla amb bandereta damunt el mapa de 
Catalunya, precisament en un punt on hi figura el nom del Pla de Santa Maria. No 
renunciem a creure que s'han fet molts estudis abans d'adoptar la decisió, però també 
volem pensar que els ponents han oblidat que els habitants d'una població no són 
soldats sotmesos a la disciplina casernària. D'ací ve que al decidir accions sense haver 
consultat ni informat prèviament els afectats, forçosament hagin sorgit reaccions de 
protesta. El ciutadà es recolza en l'article 6 de la Constitució, on es diu que la 
manifestació de la voluntat popular és instrument fonamental per a la participació 
política. Quan s'oblida que la gent del poble té dret de participar en els afers públics, 
es deteriora l'essència de la democràcia. Els habitants del Pla de santa Maria i els 
comarcans han vist amb preocupació com s'han lesionat aquests principis. Ara alghú 
haurà d'explicar als polítics i tecnòcrates que l'Alt Camp no és una caserna. 

La incineradora que crema 

Francesc Domènech 

Dijous al matí. La Vanguardia diu que el Pla de 
Santa Maria acollirà la planta incineradora de residus 
industrials, i que Forès tindrà al seu terme un dels 
abocadors previstos en el Pla de Residus Industrials de 
Catalunya. Se sabia ja que alguna d'aquestes 
instal.lacions faria cap a les comarques de Tarragona. 
Tothom esperava que la localització exacta es filtrés d'un 
moment a l'altre, però ningú s'esperava que els indrets escollits fossin Forès i el Pla. 

Dijous a la nit. Primeres reunions. Comença a observar-se una oposició unànime. 
Divendres. Les primeres signatures. Dissabte. L'Assemblea del Pla. Ja no hi ha dubte, 
la incineradora crema i l'oposició serà dura. Diumenge. Es talla l'autopista. I, a partir 
del dilluns, l'oposició a aquestes instal.lacions comença a traduir-se en els mitjans de 
comunicació. Reunions d'alcaldes, contactes amb l'administració i manifestació de Ta
rragona van recordant cada dia el que està passant i què en pensa la població. 

I, mentrestant, a Barcelona, el conseller Molins diu que no vol parlar fins que el 
Pla no sigui aprovat el dilluns que ve, i el director general del Medi Ambient, Jacint 
Mateu, diu que la planta incineradora no contaminarà i afirma no entendre els motius 
d'oposició al projecte. Hi ha indicis que la Generalitat s'esperava oposició, però que 
no tanta ni tan ben organitzada. La unitat que s'ha aconseguit aquests dies ha sorprès 
més d'un que creia que l'oposició es materialitzaria només amb una mica de demagò
gia i l'habitual petit grupet que vol intentar convèncer la gent d'aquí i d'allà, sense 
massa sort. Doncs ... qui s'esperava això, ha fet llufa. Passi el que passi, el cert és que 
l'Alt Camp i la Conca mereixeran ser felicitats per la forma i el fons que ha tingut la 

mobilització d'aquests darrers dies. I només ha començat! 


