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Que ningú és profeta a la seva terra, i que sempre ten
dim a valorar més el que es fa a fora de casa que no pas allò 
que es fa en la pròpia, és un tema que tothom coneix, però 
que alhora és sempre nou, ja que els habitants de l'Alt 
Camp i de la Conca tendim moltes vegades a sobrevalorar 
o sobreestimar el de fora i a infravalorar allò de què en som
autors directes. Això de vegades pot crear pessimisme o bé
cert desànim.

La realitat és ben diferent i en aquestes primeres setmanes de la primavera-90, 
per no anar més lluny, si espigolem quatre coses, podem constatar que les nostres co
marques són ben plenes d'activitat, moviment, polèmiques ... En definitiva, vida als 
pobles de J' Al t Camp i Ja Conca. I tot això és símbol d'arrelament, esperi t de superació, 
activitat dels que vivim en aquestes comarques. Tot això s'emmarca a Valls en una 
veritable febre de construcció i de renovació de façanes, preludi de les Festes de la 
Candela-91. A l'Alt Camp en són exemples la polèmica de restaurar o enderrocar 
l 'edifici de Can Sagarra; l'activitat de la Setmana Cultural a l 'IB; el CB Valls i la UE
Valls han aconseguit l'ascens; les monges, que deixen la residència; els actes de
cloenda dels 50 anys del Col.legi Claret; el concert de sant Jordi a càrrec del Cor Sant
Esteve; el IX Aplec de Sardanes Ciutat de Valls i l'Aplec de sardanes al Pla de Santa
Maria; la presentació al Cercle Català de Madrid per part de l'IEV d'una mostra
bibliogràfica del Camp de Tarragona; la preocupació i les accions_ dels pagesos pels
preus baixos dels fruits secs; l 'arquebisbe fa la seva visita pastoral a Valls; ens visiten
empresaris japonesos; fa quin ce dies Ja Nit de Premis ... A Ja Conca: Ill Setmana
Medieval de sant Jordi a Montblanc; Ill Fira de Santa Coloma de Queralt; contínua
la inquietud per l'abocador; Montblanc celebra les Festes i Fires de Sant Maties; a
l 'Espluga de Francolí es fa per primera vegada l 'Expo-raid 4X4; es presenta a Poblet
el segon treball sobre els monestirs del Cister ... Deu ni dó !.


