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Partit dels Socialistes de Catalunya 

En l'article de valoració dels dos anys de Consell Comarcal a l'Alt Camp 
(EL PA T/, 344, pàg. 12), el seu president, el Sr. Josep Vilanova, va exposant 
els temes, lògicament a la seva mida, i retreu la no assistència dels conse
llers socialistes a les activitats del Consell (segons ell, dimissió, cosa que 
no és certa), i pel que es veu, tot i que no ha passat massa temps, ja no recorda 
els motius que provocaren aquella dimissió. Com que ell treu el tema, en farem 
memòria pública, tot recordant que el nostre plantejament anava dirigit sempre 
al partit COC, perquè enteníem i entenem que és responsabilitat del partit 
el fet que aquest senyor ostenti la seva representació pública. 

Pels voltants de l'Onze de Setembre de 1989, el senyor Josep Vilanova, 
que representa COC a l'Ajuntament de Valls i ostenta la presidència del 
Consell Comarcal, com a colofó d'un actitud mantinguda "in crescendo" des 
que va adquirir la condició de regidor l'any 1987, va fer una sèrie de mani
festacions públiques en les quals, per dir-ho suaument, posava en qüestió 
tot l'esforç dels homes i dones que lluitaren en la resistència contra l'ocupa
ció feixista de la nostra terra. Alguns d'aquells homes, sortosament, encara 
viuen entre nosaltres i, a més de la memòria històrica, ens han traspassat 
a nosaltres, a totes les generacions que no vàrem haver de viure els horrors 
més cruents de/ feixisme, una manera de fer fonamentada en el respecte mutu 
i en la defensa de les llibertats. Altres, molts altres, havien deixat la vida en 
defensa de la llibertat. Uns i altres es mereixen el nostre respecte i la nostra 
estima, i, per què no dir-ho, un homenatge permanent en la nostra memòria 
com a poble. Doncs bé, les paraules u/traljants del Sr. Josep Vilanova vers 
aquests homes i la seva lluita ens van obligar a exigir una actitud seriosa i
responsable de Convergència Democràtica de Catalunya. ¿No n'hi havia 
hagut prou encara ?. En el parlament de la Oiada Nacional a Santes Creus 
va tractar de manera pejorativa, "d'analfabets", els votants del Partit dels So
cialistes,posant en dubte la legitimitat democràtica. Tot plegat era molt gruixut. 
l com que no es va produir un posicionament clar de Convergència Demo
cràtica, manifestàrem la nostra protesta deixant d'assistir al Consell Comar
cal mentre aquest continués presidit per aquesta persona.

CiU a l'Alt Camp no n'ha dit res de res, el que ens porta a pensar que 
els responsables d'aquesta coalició estan d'acord i accepten com a seves 
aquelles manifestacions antidemocràtiques i antipatriòtiques. És per aquest 
motiu, motiu que considerem suficient i prou justificat, que els nostres repre
sentants socialistes al Consell Comarcal de l'Alt Camp no hi assistexen. 

L'hora del pastís 
Josep Vilanova i Puigbó 

President del Consell Comarcal de l�lt Camp 

El passat 16 de març es va convocar una assemblea 
informativa al pavelló Joana Bai/art que tenia com a únic 
punt a tractar: la informació sobre el pla de residus. 

El president del Consell Comarcal va ser invitat, a 
l'acte, però no hi va assistir pels següents motius: 

1.- Manca de convocatòria a totes les forces políti
ques. Al tractar-se d'un acte informatiu d'abast interco
marcal en què es volia mantenir la necessària unitat de 
tothom, es va trobar a faltar la invitació d'altres forces 
polítiques. Només representants de COC, en els seus 
respectius càrrecs de diputats i president del Consell 
Comarcal hi foren convidats; i es van oblidar, inexplica
blement, de la resta de representants polítics. 

2. - També, inexplicablement, essent una convocatò
ria per a les dues comarques, Alt Camp i Conca de 
Barberà, no es va tenir cura i atenció de fer participar els 
dos consells comarcals en /a preparació de l'acte. Aquest 
fet també incideix negativament en la necessària unitat 
de tots els comarcans amb la més diversa representa
ció, sigui la que sigui. És una tema comarcal. Si a algú 
li interessa oblidar-nos, per altres interessos, és una 
qüestió diferent. 

3. - Politització progressiva. Malauradament, veiem
amb inquietud que, al nostre entendre, es pretén politit
zar la qüestió. Estem passant d'un tema comarcal a una 
qüestió de partit. Era una temptació massa forta el no fer
ho. Aquesta manifestació es recolza en la visita excep
cional i oportunista del sr. Sala a Valls o en la que va fer 
el grup parlamentari socialista a la Conca. A aquests 
representants polítics no se'ls recorda per temes que 
afectaven també les nostres comarques com el de /'a
vellana o el de la supressió del Jutjat de Montblanc. 

També cal esmentar que en el passat ple ordinari de 
l'Ajuntament de Valls el grup municipal de COC demanà 
que es netegessin les pintades de les parets, algunes 
d'elles prou desagradables, mancades d'imaginació i 
absolutament desproporcionades. A hores d'ara encara 
hi són. Perquè qui té el deure d'eliminar-les, pensa, equi
vocadament, que només compromet els qui hi són 
expressament mencionats, quan és tota la comunitat 
vallenca la que es veu injustament compromesa. Ningú 
pot evitar que un incontrolat es manifesti incívicament 
amb un esprai, però no és menys cert que aquestes 

pintades hi són des de fa setmanes. Cal suposar que amb 
complaença imprudent, per part dels responsables 
municipals. 

Pel que es veu hi ha persones que no saben el que 
és el respecte democràtic cap a les institucions i llurs 
representants. Sempre que els afectats siguin els altres. 

4. - El fet que, s'invités el sr. Pérez de Tudela i Molina
com a representant socialista del Consell Comarca/de l'Alt 
Camp, quan aquest grup ha abandonat la institució 
comarcal des del setembre, demostrant, amb tal actitud, 
una completa indiferència vers els problemes de la insti
tució que també representen. Ens congratulem per aquest 
sobtat interès pels afers comarca/s, encara que ens resta 
el dubte de si és l'interès per l'Alt Camp el veritable motiu 
de la seva participació. 

5.- Informació objectiva 
Si es tractava d'una assemblea informativa, era 

necessària l'objectivitat. Aquesta només s'aconsegueix 
amb un contrast de parers entre els defensors i els de
tractors d'una idea. De tal manera, l'espectador pot 
avaluar en un o altre sentit i extreure les seves pròpies 
conclusions. D'altra manera no s'obté necessàriament 
una informació certa i objectiva. 

6. - Fomentar la crispació i la violència dels ciutadans
és un exercici imprudent que ens haurà d'avergonyir. Pot 
portar-nos a situacions de desencís col.lectiu. Quan dic 
això recordo les famoses tractorades dels temps de /'UCO. 
Ja sabem que la comparació no és equivalent. No era ben 
bé el mateix. Llavors a Madrid manaven uns altres. 

7. - E/ que ha fet el Consell Comarcal ha estat suficient
ment difòs als mitjans de comunicació; qui ha volgut se'n 
ha assabentat. Ha estat una actuació decidida i indiscu
tiblement eficaç, dins dels àmbits de total respecte cap 
a les institucions democràtiques. No es veu la necessitat 
d'anar reiterant i repetint les meritòries actuacions d'a
questa institució respecte al pla de residus. Tampoc es 
veu necessària la seva participació en una inútil cursa de 
dubtosos resultats. Es va fer el que s'havia de fer i en el 
moment oportú. Tot i que hi ha qui creu que és millor per 
als seus interessos, no per als de la comarca, fer-ne oblit 
intencionat o manipulació inconseqüent. 

Per a alguns ha sonat l'hora del pastís. Volen, com 
sempre, emportar-se'n el tall més gran. 




