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F ets com els que van protagonitzar 
ahir a la matinada prop d'un mi
ler de persones de la Conca de 
Barberà, que van tenir pràctica

ment segrestat el conseller Joaquim Mo
lins durant nou hores a la seu del Consell 
Comarcal, són absolutament injustifica
bles per la seva pròpia naturalesa i, a més, 
despullen de qualsevol legitimitat les rei
vindicacions que pretenien fer els mani
festants davant el màxim responsable de 
la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

El debat que té menys importància ara 
—tot i que en té— és analitzar l'actuació 
dels cossos i forces de seguretat que ha
vien de vetllar per la integritat del conse
ller i esbrinar per què Molins només va 
poder sortir de l'edifici on estava retingut 
després de nou hores d'espera, quan va 
arribar a Montblanc una dotació de guàr
dies civils de Saragossa. On eren, i què 
feien, els Mossos d'Esquadra? 

L'intent del Govern de la GeneraUtat 
de posar en pràctica una política de fets 
consumats en matèria d'abocadors, per la 
feblesa del mateix executiu, no justifica la 

El segrest del conseller i el 
precedent de Besalú 

violència que es va viure a Montblanc, 
però els governants s'haurien de pregun
tar com i per què s'han creat les condi
cions que han fet possible que es produis-
sin incidents tan greus com els del poble 
del qual havia estat alcalde l'actual con
seller de Governació, Joan Gomis, prota
gonitzats per un miler de ciutadans d'una 
comarca que s'ha mostrat tradicional
ment convergent a les eleccions. Només 
pot haver succeït perquè la situació ha ar
ribat a un punt de degradació insosteni
ble. Aquest és el debat de fons que, la
mentablement, mai no s'ha abordat amb 
la profunditat que hauria calgut. 

Hem sustentat, èn més d'una ocasió, 
que no es pot apel·lar només a la solida
ritat de la societat civil quan es fan ac
cions de govern com l'aprovació del Pla 
de Residus si abans no hi ha hagut im 

pacte global entre totes les forces parla
mentàries del país. Sense aquest consens 
—difícil, però imprescindible— estem ex
posats que es repeteixin fets com els de 
Montblanc. D'altra banda, no n'hi ha 
prou amb les campanyes pubhcitari-expU-
catives sobre la necessitat de netejar Ca
talunya, ni amb els viatges organitzats a 
Alemanya per mostrar a l'opinió pública 
a través dels mitjans de comunicació la 
innocüitat de les plantes de tractament, si 
ni tan sols s'ha argumentat per què és ine
vitable aquest pla a Catalunya i quan el 
Govern català no ha estat tan contundent 
com ho hauria d'haver estat en l'exigèn
cia que les indústries eliminin els seus 
propis residus. 

Després dels incidents davant de la seu 
del Consell Comarcal de la Cpnca de Bar
berà, quina ha de ser la postura del Go

vern de la Generalitat? Fer taula rasa i 
començar de nou? No cedir i tirar enda
vant peti qui peti? 

El país no es pot permetre el luxe que 
s'obri una guerra per una qüestió amb el 
fons de la qual tothom està d'acord: eli
minar la porqueria industrial. Seria una 
temeritat que la Generalitat permetés 
que es reproduís —agreujat i multipli
cat— el precedent de Besalú amb l'abo
cador comarcal de la Garrotxa. En aque
lla ocasió, es van produir incidents greus 
durant una visita del president Jordi Pu
jol a la vila i, posteriorment, va esclatar 
una bomba col·locada en una de les mà
quines que treballaven per fer l'accés a 
l'abocador del Clot de les Mules. Es po
dria convenir que la Generalitat va gua
nyar el pols de força perquè l'abocador es 
va fer i, més tard, l'Ajuntament de Besa
lú va decidir utilitzar-lo. Però, més de dos 
anys després de la crispació popular, 
ŝ han posat en evidència notables proble
mes tèciúcs i de gestió d'un equipament 
que, a priori, havia d'estar absolutament 
controlat. De moment, ni els uns ni els al
tres no hi han guanyat res. 

«La punyalada» versió 
Punt Diari 
• Reahnent, quan et trobes amb 
un sorprenent i verinós editorial, 
com el del Punt Diari del dimecres 
dia 24 de gener, en el qual m'atri
bueixen uns dots político-caciquils 
per una part i per l'altra un cinis
me desmesurat, segons que diu, 
perquè he tingut la gosadia de con
vidar la gent de CastetUfollit a una 
reunió per poder-los explicar la 
poca atenció que posa el MOPU 
per solucionar d'una vegada per to
tes el problema de la variant de la 
canetera nacional 260 al seu pas 
pel poble, es pot reaccionar de dues 
maneres: Una, sentir-me molest 
per l'insult que representa que et 
titllin de cacic i de cínic, amb un 
llenguatge escurçoner i sense tenir 
cap més base que la informació 
d'un comunicat, interessat segura
ment per poder justificar la seva 
pròpia incapacitat a l'hora d'haver 
de donar solucions puntuals a algu
na qüestió mal portada des del 
principi, segurament també inten
tant desprestigiar o posar en evi
dència qui treballa i ha treballat a 
les Corts Generals i al Parlament 
de Catalunya, i al qual, miri per on, 
per sis vegades consecutives, els 
ciutadans de les comarques gironi
nes han atorgat la confiança sufi
cient perquè els representi com a 
parlamentari, com és el meu cas. 
Senyor director, com pot veure vos
tè desqualifica la voluntat dels gi
ronins, ja que nosaltres no som al
tra cosa que la seva representació 
al Senat i al Congrés a Madrid. 

L'altra forma de reaccionar és la de 
la indiferència, tot preguntant-se: 
Què pretén l'editorial del Punt amb 
aquesta postura redemptorista i ro-
bespierrana? I tot seguit prendre la 
decisió de deixar-lo de banda, que 
es quedi amb el seu caciquisme pe
riodístic, que també n'hi ha. Aques
ta postura és la que jo hauria esco
llit, però vista la rèplica que fan els 
socialistes al seu editorial, resulta 
que jo quedaria com el que s'ama-

EL LECTOR ESCRIU 
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ga de les seves clarividents acusa
cions, i aquesta no és la meva for
ma d'actuar. Per tant, crec que de
fensar-se d'ima acusació ho és sim
plement un dret, sinó també una 
obligació, i més encara si l'acusat té 
la representació per elecció dels 
ciutadans de les comarques gironi
nes, com és el meu cas. El que no 
s'entén és la causa per la qual s'en
fada quan aquest dret i obligació 
s'exerceix, tal i com he comprovat 
que ha fet en contestar la rèplica 
dels socialistes. En què quedem, 
doncs? On és aquesta llibertat d'ex
pressió? 

Amb discussions com aquesta, 
vostè té sempre l'avantatge de dir-
hi l'última paraula i com més forta 
millor, ja que li sembla que així té 
més raó i és molt més contundent. 
Sembla clar que queda bé això de 

EL TAVEC 

Veremant Datí 
FERRIOL BORINGUES 

• A Figueres diuen que volen els 
raïms del llegat de Dalí, ara que ja 
són madurs i a les tines de Madrid, 
i Barcelona. L'actitud de l'alcalde, 
agraint als estudiants i professors 
que es manifestessin contra el re
partiment de quadres, estava a la 
frontera entre el patetisme i el ci
nisme. Marià Lorca, autoerigit en 
intèrpret de capçalera, va aconse
guir enterrar el pintor a la capital 
de l'Alt Empordà. I es va corfiar. 
Quan totes les informacions apun-

ser el flagell de parlamentaris. Això 
vesteix, fa Tarzan. 

Jo, amb tota la bona voluntat, els 
donaria un consell: si volen fer un 
editorial dels que els agraden, que 
són els que fan «pupa», el facin al 
matí, ja que si el fan a la tarda, de 
vegades al migdia es menja, es beu 
i... surt el que surt, «la punyalada». 
/ RAMON SALA I CANADELL. Senador. 

Desviar la notícia 
• Havent-se publicat en l'exemplar 
de Punt Diari del dia 31 de gener 
d'enguany, amb gran desplegament 
tipogràfic i fotografia de la meva 
persona, una sèrie de notícies les 
quals entenc que atempten greu
ment contra el meu honor profes
sional, en la ja dilatada actuació 
com a servidor públic a la direcció 
general d'Urbanisme de la Genera
litat, i atès que: 

a) La notícia en cap moment no 
posa de manifest que l'actuació 
dels particulars promotors del Club 
de Golf de l'Albera tingués com a 
conseqüència la desviació de poder 
amb vista a l'aprovació del projec
te esmentat. 

b) Les declaracions del periodis
ta Sr.Xirgo, signant de l'article, 
transcriuen una afirmació del tot 
errònia en assegurar que la docu-

taven cap a un teva-meva entre 
Sempinín i Guitart, Lorca, en el seu 
paper d'altra mitja taronja post 
molíem del surrealista, deia que no 
hi havia res fet perquè no s'havia 
reunit la comissió delegada. Aques
ta no s'ha reunit, els altres s'ho han 
repartit i l'alcalde s'ha de confor
mar amb l'adhesió pòstuma de gent 
que s'esbrava dient que Espanya 
ens roba el que Dalí li va deixar per 
testament i que coreja a tall de pa
negíric l'eslògan Els de Madrid, que 
es masturbin amb el dit. De mo
ment, a Figueres se l'han d'embei
nar de totes maneres. 

mentació que el Club de Golf de 
l'Albera va tramitar era «absoluta
ment correcta». Altrament, el pla
nejament del Camp de Golf hagués 
estat aprovat. Això porta a inter
pretacions errònies que poden in
duir a judicis de valor que en cap 
cas no es corresponen amb la reali
tat. 

c) Que, en les afirmacions de ca
ràcter genèric i descriptiu dels fets, 
el periodista transforma el sentit de 
la conversa mantinguda en l'entre-
•vista que li vaig concedir sota l'a
menaça de publicar sense més ni 
més un article al Diari en el qual es 
posava en dubte la meva integritat. 

d) Si en el fons de la qüestió es 
jutja la incapacitat d'uns promotors 
per donar compliment a la legalitat 
urganístíca vigent al municipi de 
Garriguella, de forma sorprenent el 
Diari desvia la notícia contra una 
de les moltes persones que en 
aquest país lluiten per evitar el frau 
de les urbanitzacions de segona re
sidència, de tan trist record per a 
tots els que d'una manera o altra 
ens sentim vinculats a la defensa 
del progrés i la qualitat de l'entorn. 

Per tant, poso en el seu coneixe
ment el següent: 

L Que considero inacceptable 
que una relació professional del Sr. 
Xifre amb el Sr. Goncé, de la qual 
gairebé no es donen detalls, i que 
acaba amb una nota de despesa de 
dues-centes mil pessetes, es trans
formi en una plana del diari en què 
apareix la meva fotografia i greus 
implicacions per a la meva honora
bilitat professional. 

2. Que considero imprescindible 
una rectificació immediata quan, a 
més de no estar provada cap rela
ció entre causa i efecte, el pla, efec
tivament, no ha estat aprovat per 
no complir la legislació urbanística 
vigent. 

3. Que crec necessari adoptar les 
mesures personals de defensa tot 
posant el cas en mans dels meus re
presentants legals per si procedís la 
interposició de querella, /RAMON 
ROGER i C A S A M A D A . Sots-director gene
ral d'Urbanisme. 

Ciutat-museu 
• En resposta a la carta del Sr. Da
niel Puig i Aliu —3L01.90— L'As
sociació de Veïns del Barri de la 
Mercè considera que: 

—Sense entrar en polèmica refe
rent a política cultural juvenil, cal 
puntualitzar que si tots els barris de 
Girona-Ciutat haguessin contribuït 
a una Girona més progressista, en 
la mesura en què ho hem fet nosal
tres, a hores d'ara podríem parlar-
ne extensament. 

—Ens sentim orgullosos de con
viure i tenir als nostres carrers cen
tres culturals com l'ADAC, l'U-
NED, Centre Cultural de la Mercè, 
Col·legi de Periodistes... Ens agra
daria fer tertúlies o tenir actuacions 
de grups teatrals com el TEI de 
Sant Marçal, Tripijoc, Talleret de 
Salt, i musicals com Es un placer. 
Sopa de Cabra, Exterminio, Màxi-
mo Volumen i molts d'altres. 

Hem viscut, és clar, l'única expe
riència squatter que s'ha donat a la 
ciutat, a part de moviments inde
pendentistes, els Mili KK, i tot ti
pus de tribu urbana que aquí po
gués donar-se. La capacitat de 
comprensió i de resistència, segons 
els casos, per part dels' veïns, és, 
pensem, prou manifesta. 

—Ens hem associat. Ens hem or
ganitzat i diem sí, sempre, a allò 
progressista, a allò innovador. 
Diem no, rotundament, a esdevenir 
la incineradora social de la ciutat i 
comarques. 

—Així ens ratifiquem: Si ser un 
Museu volgués dir que els nens del 
nostre barri poguessin jugar sense 
ensopegar-se contínuament amb 
deixalles farmacèutiques punxants; 
volgués dir que els alumnes d'un 
centre oficial com la Uned podrien 
normalitzar el seu horari i circular 
pels nostres carrers tranquil·la
ment... Si ser un museu volgués dir 
tot això, sí: volem ser un museu. 

—Si el Barri Vell, finalment, ha 
de ser un museu pensem que és, ni 
més ni menys, el que li correspon: 
Un Museu Viu i Visitat (...) /NURI 
FRIGOLA 
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