
El passat dijous va venir el president de la Generalitat, el 
Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, en una visita ràpida a la factoria 
de Gala/ben al polígon industrial. La rebuda, per part d'un 
nombre reduït de manifestants, a les autoritats del seguici i a les 
que l'esperavem, va ser amb ous, tomàquets i pedres a més a 
més de pancartes i crits variats. Van ser apedregats els aterrat
ges dels helicòpters. Concretament al del delegat del Govern 
tres pedres hi feren impacte, la qual cosa hauria pogut ocasio
nar una desgràcia irreparable, tot estavellant l'aparell a terra, 
fins i tot amb la posssibilitat de desgràcies personals ... 

Els mitjans de comunicació, presents en profusió, ex
traient-les de la realitat que varen viu�En donat notícies com: 
Valls apedrega el president de la üeneralitat. Ràdio, TV, 
premsa. Les notícies negatives són les que corren més. Una 
actuació difosa a nivell nacional. Més propaganda que els 
castells, la Firagost, el polígon industrial que es venia a visitar ... 

Em do/terriblement tot el que pot contribuir a fer creure 
que aquesta és una comarca de brètols. 

Hom no pot evitar fer-se preguntes: 
¿ Quants n'hi havia realment de Valls?¿ Quants de l'Alt 

Camp? ¿Quina representació ostentaven? ¿Es correspon i 
està justificada aquesta actitud? ¿És el Pla de Residus real
ment el mot� de tota aquesta mobilització irracional? ¿El 
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President, que va suspendre la implantació de la incineradora 
a l'Alt Camp, era a qui s'havia de dirigir la protesta?¿ l d'aquesta 
manera? Ara esdevindria impossible, davant aquesta actitud 
de desagraïment, tornar-ho a demanar. Ja n'hi ha prou. 

Hi ha algú que també es pregunta: si es proposa una 
incineradora a l'Alt Camp, hi ha mobilitzacions; si es retira, 
també. ¿ Què cal fer? La resposta m 'aterra. Algú pot arribar.a la 
fàcil conclusió que si es posa la incineradora passa exactament 
el mateix que si es treu, als efectes de la reacció popular. Jugar 
amb foc. Cal saber definitivament qui està a favor i qui està en 
contra d'aquestes actituds antidemocràtiques. ¿A qui li interes
sa mantenir-les i fins quan? ¿Per què? 

De fet, el President va dir que "de vegades els que es 
pensen defensar la comarca, utilitzen mitjans, que aconse
gueixen efectes". 

La intenció del Consell Comarcal era aprofitar la visita per 
lliurar al President una carpeta en què li explicàvem les aspira-

cians comarcals més immediates: la necessitat d'una escola 
universitària d'enginyeria tècnica, la campanya sobre l'Alt 
Camp Net, les posssibilitats del Centre Meteorològic, l'anada a 
Bree (Bèlgica), la implantació d'algun camp de golf que millorés 
la qualitat de creació de noves indústries i la seva incidència en 
els serveis, en les zones residencials ... 

Mentrestant, a fora, la follia. Invalidant els nostres 
raonaments. Evidenciant a fora una realitat diferent de la 
que en parlàvem a dins. A dins, la normalitat democràtica amb 
el diàleg entre institucions sorgides de la votació popular. A fora 
un tercer món irresponsable i vergonyós. Al marge de tot 
plantejament racional democràtic. Rebude$ com aquesta, a 
Catalunya, només s 'han donat a barris de Ja perifèria barce
lonina marginal, amb tot tipus de problemes socials. 

Hom no pot evitar un sentiment d'infinita vergonya. Avui el 
prestigi dels ciutadans de l'Alt Camp, i de Valls particularment, 
ha quedat irreparablement malparat. 

ts l'hora de dir prou, de saber qui està a favor i qui està en 
contra de la democràcia i les seves institucions. Us demanaria 
que cerquéssim entre tots els camins del diàleg necessari 
perquè l'Alt Camp sigui una comarca on viure-hi pacíficament, 
dins d'una bona convivència. 


