
Carta oberta al Sr. Joan Pa pell i Tardiu 

En relació a l'article aparegut al 
setmanari El Vallenc fa un parell de 
setmanes que vostè dirigeix en to 
de recriminació al que anomena 
*amic Josep Ramon", per raons de 
solidaritat personal i polltica amb 
en Josep Ramon em considero
obi i gat a donar a conèixer també jo
la meva opinió . 

La qüestió de fons és el Pla de 
Residus Indusi, ,als de la Generalitat, 
i no cal insistir gaire sobre altres 
novetats recents, ja que el meu 
posicionament crec que està prou 
clar. Si més no, potser cal aclarir 
que el Grup Independent del Pla de 
Santa Maria que signa un escrit 
publicat al setmanari EL Vallenc el 
dia 17 d'aquestmessobreel manifest 
del Sr. Vilanova, és el grup municipal 
al qual pertanyo i que governa 
l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. 

Seguint el fil de l'escrit esmentat, 
he de dir-li, Sr Papell, que ha 
d'aprofundir en l'anàlisi dels 
problemes, que no s'ha de quedar 
en la simple aparença de les coses, 
que ha de buscar els motius de fons 
que generen les actuacions més o 
menys afortunades de moltes 
persones que se senten despreciades 
pel govern de la Generalitat i que, 
davant una situació que considerem 
injusta i perjudicial pel futur de la 
seva comunitat, en lloc de quedar
se còmodament a casa seva es 
mobilitzen i adopten una postura 
en defensa dels seus drets més 
elementals. 

No sóc amic de la violència, ni la 
puc justificar; però, Sr. Papell, 
digui'm honestament qui és 
l'autèntic responsable dels fets als 
quals vostè aludeix. 

¿Creu realment que n'és el Sr. 
Josep Ramon? 

¿Creu que al Sr. Josep Ramon, 
com al mateix Ajuntament del Pla 
de Santa Maria i a d'altres 

institucions locals de les nostres 
comarques, se'ns pot responsabilitzar 
dels excessos que en un moment 
determinat puguin cometre les masses 
soliviantades? 

Personalment, crec que si aquesta 
situació creada per una frlvola 
actuació de la Generalitat no ha 
degenerat encara més, és degut a la 
seriositat i maduresa que la major 
parl de la geni de les nostres 
comarques, i especialment per la del 
Sr. Josep Ramon i la resta de dirigents 
de la Coordinadora, que, en forma 
exemplar, s'esforcen diàriament per 
conduir amb èxit  les nostres 
reivindicacions, tot i movent-se en 
un terreny plegat de paranys. 

Sr. Papell: bé està la seva reflexió, 
però també m'agradaria saber què 
n'opina vostè del pla de residus de la 
Genera l i tat; perquè, que jo sàpiga, és 
la primera vegada que vostè 
s'expressa públicament en relació a 
aquest tema, i francament se'm fa 
sospitós que sigui per recriminar el 
comportament del seu "amic Josep 
Ramon" en públic. Jo creia que, als 
amics, aquestes reflexions se'ls feia 
en privat. 

Alguns com jo podem pensar que, 
per la seva manera d'actuar, amb 
amics com vostè no ens caldrien 
enemics. 

¡Pobre Sr. Josep Ramon, si ha 
d'esperar un cop de mà desinteressat 
de vostèl Francament, Sr. Papell, els 
planencs estem molt conents de 
l'actuació del Sr. Josep Ramon, que 
treballa desinteressadament i 
responsable pel seu poble; i aqul, si 
de cas, solament poden acusar 
d'estimar-lo massa. 

A vostè, Sr. Papell, potser ja li ha 
passat el tren i ha hagut de pujar al 
vagó que ho arreplega tot; i com que 
té un passat de dictador, potser ara, 
per conservar la seva posició, li fan 
dir el que volen. 
Magfferré 


