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OPINIÓ 
Honorable 
Prepotència 
Aquests darrers dics han 

aparegut a la premsa, moltes i 
diverses cartes amb un contin
gut comú: l'atac als habitants 
de la Conca de Barbèrà i l'All 
Camp que lluiten contra la 
inSlal.lació d'un abocador i 
d'una incineradora. 

És curiós, a l'hora que simp• 
1omà1ic, que els que més han 
carrega! les tintes hagin estat 
els adeptes i incondicionals de 
l' acwal govern, seguint tols el Is 
una consigna prefixada, sobre-. 
tot cis representants de Valls i 
comare.i, aix1 com el Consell 
Comarc,,I de l'Alt Camp; ens 
dóna la impressió que aquests 
atacs tan durs i dcspiatats són
per tancar files envers el seu 
cabdill. Sols els manca convo
car una maniíc-staci6 de des
greuge, com es feia en altres 
temps sortosament passat.s. 

No és correcte que la de
mocràcia l'cntcnçuin sols des 
del seu punt de vrsta i la invo. 
quin quan els és favorable, 
oblidant que la bona democrà
cia s'ha de practicar sempre, i 
sobretot des de les posicions 
de govern. Encaraqueenmolts 
casos els hj vagi en contra, en• 
tenem, i haurien d'cntendrccls
que ens governen, que demo
cràcia no és prepotència, pe< 
molt honorable que aquesta 
sigui. 

Democrdcia és escoltar la
veu del poblo, estudiar les se
ves reivindicacions i acruar en

conseqüència i coneixement
de caus.a, no ca�nl en idees 
presidencialistes i entossudint
se així en no reconèixer els 
va l ors de ciutadans

., 
encara que 

• poguem ser de tercera catego
ria.

ts llastimós que pels fets de
Valls s'hagin scnt.it t.antes veus
addictes, veus que en moltes
altres ocasions han callat i que 
curiosament han sortit quan
els que hem rebut la violència
hem estal�I pable que defensa
unes pos1c1ons concretes i
vàlides, oblida ni la defensa dels 
ciutadans que ells tenen l'obli
gació de defensar, acceptant 
amb el seu mutisme aquesta 
honorable prepotència.

En el fons d'aqucstes enco
leritzades crítiques en contra
de les coordinadores, creiem 
que hi ha interessos molt clars, 
que et fan pensar si lot el de 
Valls no estava manipulat i es 
tractava d'un acte pensat i pro...
gramat perquè acabés com va 
acabar, tal com va passar amb
els fets del Sr. Molins a Mont
blanc. Això serveix per mante
nir desinformada la gent de 
fora de les nostres comarques,
en contra de les nostres reivin
dicacions, justes i puntuals, tan
acceptades per la geni de la 
Conca i l'Alt Camp, com ac• 
ceplen la ruta del Cister. 

Se'ns ha acusat de terroris
tes i de moltes altres barbari
tats, però aquestos mateixos 
senyors, i ho saben, no cxpli
quenel que es fa a la Conca, no
expliquen Ics amenaces vela.
desen contra dclsAjuntaments
dimitits, ciutadans i pobles de
la Conca, tendents a trencar la 
un ilal que hem a con seg u il 
enfront del pla de residus.

No senyors, amb democrà
cia no es governa així, perquè
la Prepotència està renyida amb
la humilitat i la bona voluntat. 

Col.ledlu Xipella de la 
Conca de Barberà 

EL PLA DE SANTA MARIA 

Multitudinari acte de presentació del 
llibre Ni pagesos ni industrials: residuals 

En el decurs dels parlaments es va criticar durament el manifest signat per 
Josep Vilanova i diversos alcaldes de la comarca 

EL PLA DE SANT A MARIA.
Després de gairebé un mes de la 
seva publicacíó, i aprofitant l'avi
nentesa de la festa major al Pla de 
Santa Maria, es va presentar di
mecres passat el llibre Ni pagesos 
ni industrials: residuals que re
cull, pas a pas, la polèmica ence
tada arrandel pla director per la 
gestió dels residus industrials de 
ra Generalitat. 

L'acte es va dur a terme al po
liesponiu -que poc després d'en
cetar-se els parlaments ja estava 
plé de gom a gom-, i van panici
paren la presentació Magí Ferrer, 
com a alcalde de la íocalita1, 
Joaquim Torres, en representació 
de l'Institut d'Estudis Vallencs, 
entitat que ha editat cl llibre, 
conjuntament amb el Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà, 
Josep Ramon López, com a por
taveu de la Coordinadora Anti• 
Pla de Rsidus de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà, i una repre
sentant del GE PEC, que va disser
tar sobre la selecció dels residus 
urbans. Va ser conduit per Josep 
Cunillera. 

Va encentar els parlaments 
Magí Ferrer, el qual va donar 
lectura a un manifest signat pel 
Grup Independent del Pla de 
Santa Maria, en el qual es contes
ta i es critica durament la carta 
feta pública per Josep Vilanova, 
president del Consell Comarcal, i 
signada també per alguns alcal
des de la comarca, respecte als 
incidents ocorreguts a Valls amb 
motiu de la visita de Jordi Pujol a 
una factoria del Polígon Indus
trial. En el manifest deí gn.tp inde
pendent s'acusa d'intentar divi
dir els ciutadans de les dues 
comarques en la seva lluita con
tra el Pla de Residus i es qualifica 
Vilanova de "irresponsable i in
conscient". Per altra banda, tam
bé s'afirma que el Consell Co
marcal és una institució amb 
deutes envers un panit polític, i 
que no pot acrua.r amb llibertat a 
l'hora de defensar els seus ciuta
dans. Durant el transcurs de l'ac
te es van fer constants referències 
al posicionament del president 
del Consell Comarcal de l'Alt 
Camp després de l'atemptat 

Uac:te de presentació del llibre Ni Pa&�JoJ ni industrials: l'f.siduaJs va SC!r mu1tfludlnor'i 

contra l'helicòpter de Pujol. 
Magí ferrer, la figura del qual, 

després de les primeres setmanes 
al capdavant de les mobilitza
cions, sembla que ha quedat més 
en segon terme, va donar la pa
raula a Joaquim Torres, de l'IEV. 
Torres va fer un extens repàs del 
que és la publicació Ni pagesos 
ni industrials: residuals, resseguint 
tots els camps que toca el Hibre. 
Aquest és un recull dels primers 
mesos de lluita de les dues co
marques, seguit d'una cronolo
gia que mowa tot allò que ha 
anat suceint, a casa nostra i a 
fora, respecte el Pla de Residus; 
per altra banda, aquesta publica
ció conté un annex on s'han 
recollit els principals articles 
apareguts a la premsa escrita de 
major difusió, tant a nivell de les 
comarques de Tarragona com de 
la resta del país. 

Posteriorment, Josep Ramon 
López, ponaveu de la coordina
dora intercomarcal, va fer una 

e>1posici6 de les activitats empre
ses fins als nostres dies, aixl com 
dels resultats aconseguits. Amb 
el seu parlament va posar en re
lleu la panicipació ciutadana i va 
e,,posar l'actual situació del Pla 
de Residus. 

Finalment, i potser trencant 
unamiçalalíniaquehavienseguit 
la resta de parlaments, va interve
nir la representant del GEPEC, 
amb una conferència reduïda 
sobre el tractament dels residus 
urbans a càrrec del propi ciutadà, 
ja que és qui els genera. Aquesta 
exposició es va basar, sobretot, 
en la selecció prèvia que s'ha de 
fer dels residus urbans per a una 
millor reutilització i l'estalvi d'e
nergia que això suposa, així com 
una disminució de la creació 
d'indústries contaminants. Als 
Estats Units, aquesta sistema ja 
s'està començant a implantar en 
algunes regions, i l'èxit ha estat 
considerable. Un dels principals 
passos al respecte és el tractar de 

recuperar vidre i evitar els reci• 
pients no retornables, que const}• 
tueixen un pòsit important de 
residus; si es pogués recuperar tol 
el vidre usat, la fabricació dismi
nuiria en un percenta�e impor
tant, així com la d'industries del 
sector. 

Durant el decurs de l'acte es 
va passar un vídeo informatiu 
sobre el reciclatge de vidre mit
jançant una primera selecció amb 
contenidors destinats exclusiva
ment a la recollida d'aquest 
material, com els que s'han 
instal.lat a la comarca en les 
darreres setmanes mitjançant la 
campanya Alt Camp Net, del 
Consell Comarcal. 

La gran quantitat d'assistents, 
la majoria del Pla de Santa Maria, 
però també molts de les pobla
dons de les rodalies, van poder 
adquirir el llibre en un estand, 
així com també samarretes amb 
lemes contra el Pla de Residus i 
articles de merchandising. 

Grup Independent del Pla de Santa Maria 
No hem signat el manifest del Sr. Vilanova perquè el seu 

llenguatge no és el nostre. 
Perquè no compartí m el seu estil de fer política. 
Perquè no podem acceptar l'enganyosa divisió entre bons i 

dolents, entre els meus i els altres, entre els dòcils i els rebels. 
Tampoc no podem acceptar el subtil joc de la divisió entre 
ciutadans de dues comarques veïnes que companeixen un únic 
neguit, motivat per l'actuació frívola d'una única Generalitat de 
Catalunya. Sr. Vilanova, ;li hem d'explicar nosaltres els problemes 
del medi ambient que ens afecten a tots! 

¡Com podem signar un escrit que nega tota possibilitat d'ex
pressió als ciutadans, si no obtenen abans la benedicció de les 
institucions o dels seus components! ¡On ens portarà la intoleràn
cia que manifesta el Sr. Vilanova en el seu escrit! 

No som amics de la violència, ni la podem justificar, però cal 
analitzar per quins motius s'arriba a situacions com aquestes. 

Qui en té la responsabilitat, també ha d'actuar en consequèn
cia i ràpidament. 

Amb la falta de respecte ales institucions locals demostrada per 
la Generalitat, ¡quin paper ens penoca ara de representar! ¡Se'ns 
pot demanar que assumim responsabilitats en aquesta situació, 
que ens solidaritzem amb representants polítics que han traït els 

seus ciutadans! 
¡Com es que ara el Sr. Vilanova afirma d'una manera categò

rica que ja ha estat retirada la incineradora prevista? ¡ts que no sap 
que, simplement, s'ha deixat la decissió sobre la taula! Creu el Sr. 
Vilanova que ja podem estar tranquils? ¡Té el Sr. Vilanova infor
macions que nosaltres desconeixem sobre aquesta decisió? 

Si és a,xí, perquè no ens ho comunica oficialment! l si no ho 
és, ¡per què s'expressa de forma tan irresponsable i inconscient! 
A qui defensa el Sr. Vilanova! ¡Qui serveix! 

Al marge d'actuacions a·111ades, que reprovem, a la resta de 
vêins de les nostres dues comarques solament se'ns pol culpar per 
defensar els nostres drets més elementals. 

Sr. Vilanova, les institucions són per a servir el poble i nosal
tres ens congratulem de ser un grup independent que no tenim 
deutes pendents amb cap panit polític i que, per tant, podem 
actuar amb total llibenat en la defensa dels drets del nostre poble. 
¡Pot fer el mateix la seva institució! Nosaltres afirmem rotunda
ment que no, i encara d'altres, per la semple demostració que un 
regidor del nostre municipi que no comparteix la nostra responsa
biíitat de governar subscriu el manifest del Sr. Vilanova. 

El Pla iJe Santa Maria, a 14 d'agost de 1990 
Grup Independent del Pla de Santa Maria 


