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El passat 27 de maig, al Diari, el sots-president segon de 
la Diputació de Tarragona exposà la seva opinió respecte a la 
situació de crispació a les nostres comarques, en aquests 
darrers mesos. Aquesta opinió és compartida per alguns fidels 
a unes determinades sigles. Sembla com si es tractés d'una 
lliçó apresa que cal exposar davant el mestre. Per altra banda, 
es tracta simplement d'una lliçó, no d'un convenciment interior. 
Es tracta d'una opinió freda, fidel al partit. No és una reflexió 
profunda d'estimació i de defensa d'uns ciutadans de les 
nostres terres. 

Senyor Monner, cal felicitar el senyor Pujol ja que a vostè 
el va convèncer, perquè utilitza els mateixos arguments que el 
president. 

Miri, el president va reunir els presidents dels consells 
comarcals a rel de les crispacions que van sorgir pel PDGRI. 
Després de molt de temps, per primera vegada reunia els 
consells comarcals, i ho feia en un moment que els necessitava, 
i no per redreçar el Pafs, més aviat per redreçar una situació 
conflictiva. 

Els alcaldes i regidors dimissionaris de la Conca de Barbe
rà (més de 90 persones) i les coordinadores de més de 20 
pobles ens reunim col.lectivament, des del mes de gener, cada 
dimecres de cada setmana, fora de les nostres hores de treball, 
fins a altes hores de la matinada. Ho fem, com diu vostè que vol 
el president, per equilibrar les nostres comarques, els nostres 
vessants sòciereconòmics (denominació d'origen), les nostres 
infrastructures; perquè volem el millor per a les nostres comar
ques. 

Només hi ha una diferència, però molt important. Nosaltres 
ho fem amb sentiment, amb estimació pertot allò que és nostre. 
No ho fem des de la demagògia No ho fem des de la imposició. 

Sempre havia entès que viure en democràcia, en llibertat, 
era viure en respecte. Observo, per l'actuació de l'actual govern 
de la Generalitat, que això no és així. 

No es poden imposar presons, abocadors, plantes- de 
residus, centres de rehabilitació, centres escolars, universitats, 
des de la prepotència, des de l'autoritarisme. 

L 'actuació que s'ha portat a a terme fins al moment pel que 
fa a l'actual pla de resdius no és, precisament, el que en diuen 
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model de democràcia, model de llibertat, ans al contrari. 
Si el record que té el president per a la Conca i l'Alt Camp 

és el de les plantes que té previstes, preferim que no es recordi 
tant de nosaltres. Preferim restar oblidats com ho hem estat fins 
ara. 

Acceptar les errades de plantejament no és precisament el 
que es desprèn de les paraules pronunciades pel senyor 
president. No es veu voluntat de replantejament i de rectifi
caions. No hem observat la retirada de l'afua/ PDRGRI. Només · 
recordem l'aprovació del pla de residus, el dia 23 de gener. No 
s'ha produil cap reunió, de l'Executiu, on s'hagi retirat. 

¿Coneix vostè aquest pla de residus tan perfecte? ¿no 
compta amb cap tipus d'estudi profund que demostri que la 
Conca i l'Alt Camp siguin els llocs ideals? 

Senyor Monner, el veritable control dels residus podria 
haver començat a partir del 1983, si s'hagués aplicat/a norma
tiva vigent al respecte. Hagués pogut començar amb una 
veritable educació mediambiental del país. Hagués pogut 
començar amb el tractament i transformació d'origen, després 
d'una important minimització. Senyor Monner, un president ha 
d'acceptar la responsabilitat de governar tots els catalans, tots, 
sense cap tipus d'interès, malgrat, com es desprèn de les seves 
opinions, que siguem una minoria en el conjunt del país. 

Senyor Monner, vingui a una de les nostres reunions de 
Coordinadores. Podrà observar com els pertorbadors profes
sionals que diu vostè només són: pagesos/mecànics/jubilats/ 
electricistes/mestres/fusters/mestresses de casa, ciutadans 
de la Conca i de l'Alt Camp, que l'única pertorbació que tenim 
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és anteposar el poble al fanatisme, anteposar el nostre futur a 
altres tipus d'interessos. Només ens poden culpar d'estimar la 
nostra terra, d'estimar el nostre present i el nostre futur. 

¿Ho sap, vostè, que estem netejant els nostres poble? 
¿Sap que hem endegat accions per tractar els nostres residus 
urbans? ¿Sap que comptem amb comissions de treball per 
demostrar que aquest pla de residus no és correcte? 

Penso que el diàleg, la comprensió i la bona voluntat són 
qualitats que ja fa molts anys que la Conca de Barberà i l'Alt 
Camp han demostrat. Que no ens demanin ara la nostra 
desfeta sòcio-econòmica. ¿ Coneix vostè, com a diputat provin
cial, que la Conca ja fa temps que s'ha decidit pel seu futur? 
¿Sap quin és? 

A més, respecte al PDGRI, ens passa que hem perdut tota 
confiança en el nostre govern. Així, primer una Junta de 
Residus aprova el pla, sense cap estudi seriós de cap mena; el 
grup majoritari de CiU dóna suport al Parlament, sense que els 
diputats conegeussin realment el PDGRI. Ens posen com a 
exemple una zona d'Alemanya i un programa de TV3, "Trenta 
Minuts·. Per això els desfà l'argument, i a més és tan important 
la informació que es dóna que provoca la dimissió del Cap dels 
Informatius. Ens posen l'exemple d'altres ciutats del sud de 
França, com a llocs semblants a la Conca, pel que fa a la 
denominació d'origen, i les primeres informacions que hem 
rebut no són pas satisfactòries. 

Senyor Monner, demanem el mateix que vostè: diàleg, 
comprensió, bona voluntat, però la del govern, i això sf, des del 
camí de la llibertat, des del camí de la democràcia, no de la 
imposició, la prepotència i l'autoritarisme. 

No pretenc caure en un sistena de cartejar-nos en públic, 
només m 'agradadria que agafin la responabilitat que els donen 
els nostres vots i gestionin la nostra voluntat corectament. Pot 
ser si els nostres diputats i parlamentaris actuessin així, no 
caldria que la Conca i l'Alt Camp manifestessin el total rebuig a 
la situació provocada per la Conselleria d'Obres Públiques del 
govern de la Generalitat. Aprofito l'avinentesa per convidar-lo a 
les Jornades Tècniques que es desenvoluparan al Pla de Santa 
Maria, els pròxims dies 9 i 1 O de juny. Potser coneixerà el motiu 
que ens fa dir NO a aquest PDGRI. 


