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L 'exercici de /'activitat política exigeix un alt grau de respon
sabilitat per part de tothom. Evidentment, per part de qualsevol 
govern, que ha de vetllar pels interessos generals dels seus 
ciutadans, tot i que això comporti en ocasions haver d'aplicar 
mesures o criteris impopulars. Però responsabilitat també en 
l'exercici de l'oposició, que no pot esdevenir només una obs
trucció d'aquelles iniciatives plantejades com a positives per al 
conjunt del país, sinó que ha de tenir el contrapès d'alternati
ves serioses, fetes des d'una òptica globalitzadora i vetllant pels 
mateixos interessos col.lectius. Sense aquesta responsabilitat, 
l'acció de l'oposició té sovint el risc de la demagògia, de la 
desmesura o de la pura immobilitat; impedir que es faci res, 
sense dir què s'hauria de fer en el seu lloc. 

En el debat que s 'ha generat a les nostres comarques entorn 
del pla de residus industrials hi ha una responsabilitat per part 
del govern de la Generalitat. El govern ha fet la seva proposta 
i ha d'acceptar que li sigui discutida pels qui, amb aons i argu
ments, pensin que hi ha maneres millors de servir els mateixos 
objectius, sistemes o localitzacions més idonis. E/govern té, per 
tant, la responsabilitat d'informar i de dialogar. Ara, també hi ha 
una responsabilitat de l'oposició. l aquesta responsabilitat 
exigeix plantejar alternatives, vetllar també per la creació d'un 
clima de diàleg i, sobretot, no tancar-se en la desqualificació 
primària, sentimental i no raonada. Jo no diria que tota l'oposi-
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ció que hi ha hagut al pla de residus hagi estat irresponsable. 
Però sí que tinc la impressió que certs sectors d'aquesta 
oposició, sobretot els que l'han vista com una fórmula per treure'n 
un rendiment polític, no han mesurat del tot el pes de les seves 
declaracions i la responsabilitat col.lectiva a què estaven obli
gats. 

Per exemple, tinc la sensació que quan en aquestes 
mateixes pàgines d'EL PA T/, el passat dia 9, en el seu article 
Observadors al Parlament (Residus), el senyor Alfred Pérez de 
Tudela, primer secretari del PSC-PSOE a l'Alt Camp i primer 
tinent d'alcalde de l'Ajuntament acusa els representants de CiU 
d'actuar en contra dels interessos dels ciutadans i ciutadanes 
de la comarca i amença que "algun dia algú els haurà de demanar 
comptes", no ha mesurat del tot el pes de les seves paraules. 
La seva acusació és molt greu, senyor Pérez de Tudela. Jo no 
he cregut mai actuar en contra dels interessos dels ciutadans 
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de la meva comarca. El que passa és que aquests interessos 
poden ser servits de maneres diferents i algunes de les mane
res de defensar-los pot ser que no li agradin a vostè, que no hi 
estigui d'acord. Però d'això a presentar-nos com a enemics del 
poble hi ha molta distància, una distància que no es pot saltar 
sense una certa dosi d'irresponsabilitat. No tenir la mateixa opinió 
que vostè no vol dir estar en contra dels interessos dels ciuta
dans. En la qüestió del pla de residus, com en qualsevol altra, 
li puc donar la meva garantia personal que sempre intentaré 
treballar a favor dels interessos dels meus conciutadans segons 
em marqui la meva consciència, però convençut també que la 
responsabilitat política obliga a tenir present els interessos 
generals.Perquè si d'alguna cosa no es pot acusar al pla de 
residus industrials és precisament de frívol. El pla de resiuds, 
això em sembla evidet, està fonamentat en criteris tècnics. Són 
criteris objectivables, geològics i d'altra mena, els que marquen 
les localitzacions. Suposo que tècnicament es poden discutir . 
Si algú, des d'aquests criteris tècnics, està en condicions de 
qüestionar-lo, estic absolutament disposat a escoltar-lo i a 
deixar-me convèncer. En el cas contrari, jo creuré en la bona 
intenció del govern que ha elaborat el pla i li demanaré en tot 
cas que exerceixi la seva responsabilitat política d'informació 
i de diàleg, de la mateixa manera que demano a l'oposició que 
exerceixi la seva responsabilitat amb seriositat i sensatesa. 


