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Quanta tinta i paper dedicat a la nostra comarca. Quants 
fets produïts en els últims tres mesos. Quanta paraula, quanta 
crispació, quans amics teníem fa tres mesos. ¿Quins són ara 
els nostres amics ? Sorprèn la metamorfosi que es pot produir 
en tan so/s uns dies en la vida de les persones. 

No vull entrar en el tema principal que ha provocat tot 
aquest enrenou, perquè segurament, encara que pot ser vist 
des de punts de vista diferents, a la fi, tots arribaríem a 
conclusions molt semblants. 

Quanta llenya es pot fer en un arbre caigut o, com diuen en 
castellà: "a río revuleto, ganancia de pescadores". 

Quant de polític ha anat trepiljant la nostra comarca última
nent. Tots han fet el seu numeret i han repetit "No a l'abocador 
de Forès", "Retirada del Pla de Residus". 

La primera frase tots semblen que se la vulguin fer seva, 
quan els de la Conca sabem que és tan so/s nostra i no 
necessitem gent de fora que ens vingui a regalar les orelles. 
Nosaltres el que necessitem és gent que ens vingui a donar 
solucions, i aquestes passen per dir "a Forès NO"; l'abocador 
d'anar per exemple a( ... ) i donar altres possibles ubicacions. 
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OPINIO 
Senyors, siguem seriosos !

Antoni Llort i Güell 

Aixó sí que demostraria que estan veritablement preocu
pats per la nostra comarca i llavors tindrien el nostre agraïment; 
la resta no és res més que demagógia, pura demagógia. 
Perquè quan un polític d'un partit determinat es passeja per les 
nostres comarques dient "No al Pla de Residus·, algun homó
nim del seu partit de Madrid, que en definitiva són els que 
manen, aplaudeix el govern de la Generalitat per la seva 
valentia en tirar endavant l'esmentat Pla. 

Senyors, serietat, que se us veu "la llufa". 
No fa gaire que a la nostra comarca, concretament a 

Montblanc, perdíem el Jutjat. Des del Consell Comarcal es va 
convocar els parlamentaris de totes les forces polítiques repre
sentants de les nostres comarques per defensar una esmena 
a la Llei de Planta i Demarcació al Congrés de Madrid, amb el 
benentès que no es van presentar cap d'aquests paladins que 
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avui diuen que defensen les nostres comarques. l per més INRI, 
a Madrid varen votar en contra de l'esmena presentada per 
Minoria Catalana a favor de mantenir el Juljat de Montblanc. 

Punt i a part em mereix l'actuació d'algun ex-diputat provin
cial que, aixecant la bandera d'una democràcia "suigeneris'; 
intenta exigir la dimisió dels que encara no ho han fet, amb el 
millor estil que en el seu dia se'n va dir franquista. 

Bé, no exactament, a tots no, ja que algun alcalde del seu 
partit fa declaracions al setmanari EL PA T1 dient que no pensa 
dimitir, la qual cosa aprovo, i diu que té el total suport d'aquest 
senyor. 

Senyors, siguem seriosos i respectem la voluntat dels 
altres, ja que en democràcia la nostra llibertat s'acaba allí on 
comença la dels altres. En resum, han d'ésser les urnes les que 
han de demanar comptes de les decisions equivocades. 

No he cregut mai en la força per la força. Crec que si hem 
d'obtenir resultats positius al nostre problema, ha de ser retor
nant a la via del diàleg, a fi de recuperar el veritable tarannà de 
la nostra comarca. 


