
Prou oportunisme i més reciclatge polític 
Després del rebuig -contundent, 

imprevist i sufocant- que se li va 
manifestar,  amb indignació 
acumulada, al president de la 
Generalitat, Sr. Jordi Pujol, en la seva 
visita al Polígon de Valls, el mes 
passat, per part de nombrosos 
manifestants -si tenim en compte 
que era hora de dinar en un dia 
laborable-, tothom que es creu amb 
possibilitats de treure'n •suquet" 
polític o presumir de fidelitat i 
sentimentalisme polític, en un intent 
de fer-se notar per atreure certes 
simpaties, no ha dubtat a llançar 
qualificatius extravagants per tota la 
premsa escrita. 

Després de més de sis mesos de 
manifestar-nos pacíficament i rebre 
garrotades; de rebutjar i donar a 
conèixer reiteradament els perills i 
perjudicis d'un abocador I d'una 
incineradora a la Conca de Barberà 
i a l'Alt Camp, mentre érem acusats 
d'ignorants i insolidaris per aquells 
que ens governen; de rebutjar un 
PDGRI (Pla de Residus) que només 
pretenia -encara ho pretén avui en 
forma de Projecte de Llei- escombrar 
els residus industrials per amagar
los, i amagar la seva contaminació, 
en els indrets més arraconats i 
desvalguts econòmicament, sense 
demostrar cap interès a donar solució 
a la producció i contaminació 
incontrolada i desmesurada dels 
residus tòxics i �rillosos que amb 
total impunitat s escampen arreu de 
Catalunya, mentre érem acusats 
d'estar desinformats i de desinformar 
la gent. Reiterant-nos constantment 
la perfecció del PDGRI i que no se'n 
retiraria caf coma". Després de tot 
això, no se ns ha escoltat, hem rebut 
com a resposta la burla, la humiliació 
i l'arrogància. 

És molt greu llançarous, tomàquets 
i residus industrials -no eren pedres
contra el President de la Generalitat. 
l no faig broma, ho dic molt
seriosament. Però després de més de 
sis mesos no hem sapigut aguantar
nos més la indignació i tanta

manipulació informativa; a tanta 
provocació institucional i polftica, 
amb intents constants per part de 
responsables del govern de la 
Generalitat i de Convergència per 
introduir entre nosaltres la zitzània, la 
desconfiança i la divisió; i a les 
declaracions provocatives, prepotents 
i arrogants, dignes només de 
l'absolutisme politic i no pas d'una 
democràcia. ¿No és molt greu sentir
se iovernat d'aquesta manera en un 
pa1s democràtid l més encara sabent 
que tenfem la raó i se'ns vol imposar 
injustament unes ubicacions per la 
força. 

Vull aprofitar aquest espai i 
oportunitat per criticar la manera que 
tenen alguns mitjansde comunicació, 
sobre aquests fets i d'altres. És 
lamentable que la majoria de mitjans 
de comunicació ens anomenin de tot 
menys el que som: Coordinadora Anti
Pla de Residus de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà. Que es digui que 
erem •un grupet reduït", menys de 
200 o menys de 400 és voler 
distorsionar la realitat, la realitat 
segons la servitud política de_persones 
i mitjans de comunicació. Erem més 
de 500 manifestants. ¿Quanta geni 
creieu que pot anar a declarar al jutjat 
de Valls, si es demanaque espresentin 
tots els que hi érem? He de denunciar 
que la gran majoria de cartes d'opinió 
enviacfes per persones de la Conca de 
Barberà i de l'Alt Camp a diaris com 
l'Avui, La Vanguàrdia, etc i d'altres, 
que no s'han volgut publicar, i en 
canvi sí ho han fet amb els escrits que 
parlen malament de les coordinadors 
1 a favor del pla de residus i el $ºvern 
de la Generalitat. Alguna raó tindran 
per fer distincions amb els catalans. 
Potser perquè hi ha premsa que no 
l'interessa informar, sinó més aviat el 
a qui pretenen és donar a conèixer la 
versió que ells volen que cregui la 
geni, els altres catalans. Es un exemple 
ael perquè només _posen el que els 
sembla dels comunicats que enviem, 
manipulant i distorsionant la veritat, i 
a més manifesten com a notícia 

vertdica la seva interpretació 
particular i partidista dels fets. 

En la premsa catalana 
darrerament ens han dit de tot, 
des d'incivilitzats, manipulats, 
criminals, carlins, virreis ... i no 
sé quantes coses més. També 
se'ns ha romparatamb la Guerra 
Civil. ¿Quins interessos polltics 
o sentiments desvetllats hi ha 
darrere de tanta exageració? 
S'equivoca qui cregui que estem 
maniputats; però si es veritat, i 
cal denunciar-ho, que certs 
politics i partits amb les seves 
manifestacions sobre fets
concrets demostren el  seu desig 
d'utilitzar -i de fet utilitzen- el 
conflicte per manipular-lo amb 
interessos polítics. 

Li agrairia al Sr. Vilanova, 
president del Consell Comarcal 
de l'Alt Camp, que fos més 
honest i ens deixés compartir 
amb ell l'alegria de saber que la 
incineradora de l'Alt Camp està 
retirada definitivament. 
Mostri'ns la prova d'aquesta 
lloada veritat. Si no la té, pari, 
perfavor,de presumir de posseir 
un gran secret i d'enganyar amb 
ma Ta fe la gent. Per altra banda, 
penso que vostè i el Sr. Antoni 
Llort, conjuntament amb altres 
batlles i re�idors d e  
Convergència, a finals d e  1989 
ja sabien l'afer de les ubicacions 
1, consultants pel govern de la 
Generalitat, vostés ensvan posar 
en aquest conflicte en assegurar 
que, en cap de les aues 
comarques hi  hauria oposició, 
que s'acceptaria de bon grat o 
no, però callant. Ara demana 
fer de mitjancer en el diàleg. 
¿Per qui ens ha pres? 
Demostri'ns que la incineradora 
està retirada i obi idarem els seus 
errors. 

L/u(s Espanyol Romeu 
Barberà de la Conca 


