
Valls, 29 de juny de 1990 

Davant la foguera encesa amb la flama portada del Cani
gó, les coordinadores anti abocador i incineradora de la Conca 
de Barberà i l'Alt Camp, volen fer públic manifest i, tal com ens 
recorda la memòria i saviesa popular, aquesta nit, les bruixes, 
dracs i mals esperits, estimúlats per la luxúria, infectaven l'aire 
i, per això, s'encenien grans fogueres que creuaven tot saltant 
per purificar l'aire i les persones. 

És per això que: 
1r. La Conca i l'Alt Camp s'uneixen un cop més davant la 

foguera purificadora de Forès per crèmar l'abocador i la incine
radora i per allunyar els mals pensaments dels promotors del 
pla de residus que afecta les nostres comarques. 

2n. La Flama de la Llengua Catalana portada directament 
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del Canigó ens agermanarà més, si cal, per seguir lluitant 
contra aquests dracs i bruixots que es volen apoderar de les 
nostres terres per omplir-les de fums i pudors fastigoses. 

3r. Volem que els cels de les nostres comarques donin 
constància, amb la resplendor de la Foguera de Forès, de la 
nostra oposició a un pla de residus que no ens mereixem. 

Opinió 5 

4t. Desitgem que els aires ens siguin favorables per fer 
arribar arreu de Catalunya la nostra més ferma oposició, que 
es mantindrà com el record de la foguera, fins que el govern de 
la Generalitat ens alliberi d'aquesta amenaça destructiva i 
plenament impopular i rebutjada. 

5è. Esperem que aquesta nit màgica transformi les ments 
d'aquells que han pensat en nosaltres, comarques esparvera
des, i que tot fent onejar l'estendard de la solidaritat i el progrés 
industrial, volen imposar-nos les deixalles, les quals no estem 
disposats a acceptar a cap preu. 

l, tal com diu Santiago Rusiñol, cantem i vetllem, que ja 
dormirem quan morirem. 


