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Po11em més de sis mesos de manifestacions per dir que 
aquest Pla de Residus no és correcti, i qu& a l'Alt Camp i a la 
Conca de Balberà no es vol ni ta incineradora ni l'abocador, 
indúst,;es no netes i quo poden hipotecar el nostre futur. 

Al llarg de sis mesos s'han anat succeint un seguit de 
mobilitzacions i actes per mosrrar el total rebuig que, quasi tota 
la Conca de Barberà i pall de l'All Camp, tenim contra l'actual 
Pla de Residus. que pretén instal. lar un abocador i una íncine• 
radora, respectivament. 

Durant aquest temps, els ciutadans de les nostres comar•

ques hem rebut tota mena de qualificatius i vexacions. Així: 
Ens havien dit que érem ignorantslf"acíonalslclutadans 

d'una altra categoria; ara. fins i tot. lluny d'haver-nos cridat al 
diàleg obert per apropar els posicionaments, polítics de casa 
nostra, alguns d'ells molt propers, ens diuen: brètolslfo/lstirres
ponsablesfantidemocratieslirracíonals, etc. Fins i tot ens han 
comparat amb barris perifèrics barcelonins marginals, i han solell 
vergonya per nosaltres. 

¿Es que realment hom ho diu convençut quan es manifesta 
que hi ha catalans de segona?¿ Es que e/s catalans de /a perifèria 
de Barcelona no tenen dr&ts? ¿És que nosaltres tampoc els 
tenim? 

¿ Oui pot sentir vergonya de qui?¿ La majoria de ciutadans 
que amb esforç i sofriment lluiten pe� mantenir les seves terrBs 
com són ara, o bé aquells que nomps surten en determinades 
ocasions i no pas per intentar solucionar o dialogar ja que, tot 
al contrari, en l'estil dels seus escrits no s 'observa pa.s intent ds 
diàleg. 

Sempre ens diuen que no representem ningv. que la gent 
no s'ha da manifestar. que no és democràtic, que no és racio• 
na/, En la lfíbel!at d'expressió, i dintre del dral del ciutadà, és 
necessari que 9S pugui manifastar el desacord i la injustícia. l 
un abocador a la Conca i una íncineradora a l'Alt Camp ês una 
injustícia. ¿Es racional imposa, unes insta/./acions que hipote
quin el nosire futur? ¿Són nets aquests tipus d'índvstria? 
¿Contaminen? ¿Hi ha estudis fets que demostrin tot el contrari? 
Qualsevol ciutadà de les nostres comarques que s'ha volgut 
informar ha pogur comprovar que quan ens manifestem tenim 
raó. Fins ítot el mateix govem observa que tenim raó. Ja no ens 
posen l'exemple d'Alemanya. Els mateixos alemanys. d'on 
s 'havia d'impo11ar la tecnologia. han dit que aquestes 
insial.Jacions són 1ercermundístes� Científics de la talla de Joan 
Oró, també han qualificat el pla de 1ercermundis1a·. 
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OPINIO 
Reciclatge de conceptes 

Josep Ramon López 

Ens pregunten què pretenem. Pretenem que els dirigents 
rec1ír,quin, prelensmque realment es parteixi de zero. Pretenem 
que aquestes ínstal.ladons no es posin i pretenem que qui té el 
govam en les nostres terres vell/i l faci tot el que calgui perqut, 
indústn'es no netes i contaminants com aquestes no s'instal.fin. 

Ens diuen que aquest Pla de Residus ja s 'ha rntirat. que ara 
es pa/Teix de zero, que la inciner adora també s'ha retirat. Peró, 
,;j seguim els esdeveniments, observem com aquesl Pla es va 
aprovar en un Consell Executiu, i en canvi en cap altre Consell 
Executiu s'ha retirat. La filosofia del Pla és la maleixa del Pro• 
jecte de Llei de Mesures Urgents que a,a és al Parlament. l això 
qua la incineradora s'ha rerír,Jt definitivament de l'All Camp, 
només ho hem llegil en les declaracions del prBSidenl del nostre 
Consell Comarcal, el passal diumenge. 

En tot aquest proc11s. i donada la poca voluntat de diàleg 
expressadaperpal!de/Govem, el nivelldedasconfiançahaanat 
augmantant. l les declaracions realitzades pel president de la
Generalilat no han facilitat, ni de bon tros, el nivell de credibíli
lat pet que fa a aquesl tema. 

Definítivament. efs darrers aconteixam9ntS ens fan pensar 
que cal fer un recicla/ge de molts conceptes l situacions. 

El president del Consell Comarcal de l'Alt Camp, i d'altres 
persones interessades, han expressat ara la seva opinió respec• 
te a l'actuació dels manífeslants. el passat dijous, una actuació 
de rebuig a /'abocador l a la incineradora. 

És cell que la violència no s'ha de justificar mai. Però tampoc 
la injustícia, ni la manca de respecte envers els ciutadans, ni el 
menyspreu. 

Si es f11s un seguiment dels fets i les actituds dels nostres 
dirigents, dBS del nou de gens,, com a mínim si que es compren
drien molts 9Stats de crispació i de tensió. 

¿ On eren les persones que aquests dies han envestit contra 
els manifestants de dijous quan hem eslat agredits a cops de 
porra. aquí a casa nostra l al mercat del Born. per defensa,; en 
democràcia, el que és nostre? 

¿ On heu estat quan més de set persones, gent gran, joves 
i ma.res, varen ser ateses pels sarveis de sanitat per hav&r rebu1 
despiatadament violència, quan únicamenl fèiem ssntir els 
nostres crits ?. 

Valls, 3 d'agost de 1990 

On heu estat quan us hem convidat a actes i Jornades 
Tècniques, fent un gran esforçcol.lectiu, que ens informaven que 
aquest Pla de Residus no és bo? 

No, no ens interessa manleniraquestss actiluds. E/s camins 
del diàleg els hem cercat sempre, però no ham tingui resposta. 
Hem aconseguit petits intents, peró només hem parlat de 
compensacions, de posicionaments alt&matius dintre de la 
mateixa comarca. Hem rebut intenls de divisió, de desestabilit• 
zació, han volgur etearrecels ... peró intents de diàleg, cap. Ens 
hem sentit i ens sentim perseguilS. Evidentmsnt, no volem 
mantenir aquesta situació. ¿l vost<>s? El nostre diàleg té una base 
l un punt de pal!ida. Considerem que aquest Pla. de Residus no
és adequat i si punt de pal!ida és que no volem ni l'abocador ni 
la incineradora.

Senyor presidsnt da/ Consell Comarcal, ans pregunta qui 
són? Som la gent d'aquestes comarques que no volem aques
tes ins tal.lacions. l estem segurs que sí101s els ciutadans de l'Alt 
Camp i la Conca estigu11ssim units en aquest tema, i al capda
vant nostre hi anessin vostès. eJs nostres dirig&nts, portant l 
defensant la nostra veu, aquest lema ja estaria raso/l, i no ens 
trobaríem amb situacions no desitjades. 

Senyor prssídsnt d&I Consell Comarcal, democràcia no és 
vnicamsnt el fet de comptar amb estructures polítiques deler• 
minades, també cal canalitzar i ler�se seva Ja conscienciació; 
voluntat ciutadana. La veu dels ciutadans, per petita que sigui, 
11s respectable i s 'ha decanalilzar, i en canvi l'vnic que hem rebut 
ha estat l'ofegament Cal tenir present que, ignorants o no. 
ciutadans de primera. segona o tercera categoria, som iguals 
davant la llei, que demanem la rasponsabilítat de govern, i que 
axisteixi la l/ibe11a1 d'expressió. 

Segur que hi és el camí del d(àleg, ja que bé s'ha trobat 
darreramenl en altres temes també lmpo11an1s. Per les parau
les de/president realitzades molt darrerament, sembla que hi ha 
aquBSta voluntat. Nosallres també la tenim de fa mon de temps. 

Si tots la tenim, ¿què esperem? De tota manera, per /'escrit 
del senyar Vilanova del passat diumenge, no es desprèn pre
cisament aquesla voluntat de diàleg. Csi que no fem mlillirs de 
la situació actual i que cerquam tots alhora les respostes posi
tives que només depenen de la voluntat pol/tica. Cal que no 
allarguem més e/ clima de crispació i 1ensióque hi ha a les nostres 
comarques. 

SI no ho sabem fer entre tols és que definitívamenl tots 
necessitem un reciclatga. 


