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El sorteig de la Creu 
Roja deixa caure algun 

premi a Valls 

J.M. Guasc:h va recollir el seu nomenament com a cap local dt l'assemblea
vallenca de la Crtu Roja 

REDACCIÓ.-EI sorteig de l'or números que en els anys ante-
de la Creu Roja, que es va dur a riors, en els quals s'aconseguia 
terme dijous passat al vespre, va arribar a uns beoeficis d'uns dos 
deixar caure algun petit premi a milions i mig. aproximadament, 
la nostra ciutat, tot i que fins al mentre que enguany justament 
moment tan sols es coneix un es va arribar als dos milions de 
possible guanyador. pessetes. 

El número premiat fou el Tot i amb això, pol ser que 
49.177, de la sèrie 56, que va haginestat premiatsmésvallencs, 
obtenir un premi de 100 lingots encara que és força difícil saber 
d'l kg. d'or de 24 quilats o el seu el nombre exacte perquè alguns 
contravalor en metàl.llc, D'altra d'ells es dirigeixen directament a 
banda, també es repartiren 79 les entitats bancàries. 
premis, d'un lingo1 de tres unces Dissabte es féu entrega dels 
d'orde 24 qui lats o el seu contra• nomenaments a la Creu Roja 
valor, per la re5ta de sèries d'a- Dissabte passat, dia 21 de 
quest mateix número. Uns 720 juliol, es va dur a terme a les 
premis es repartiran entre cis inStal.lacions de la Creu Roja a 
propietaris de número que tin- Tarragona !•acte d'entrega dels 
guin la terminació de 9177 de nomenamentsdepresidents d'as
totes les sèries, que obtindran 1 semblees locals, que han eStat 
lingot d'or, d'l unça de 24 qui- escollits per mitjà del procés 
lats, el que ve a ser unes 110.000 electoral i constituí'ts novament. 
ptes en xifres rodones i finalment Pel que fa a la nostra ciutat, 
es repartiran uns 7.200 premis J.M. Guasch, com a president de
d'l lingot de 1/3 d'unça d'or de l'assemblea local de Valls, també 
24 quitats per a les tenninacions va ser present a l'acte per tal de 
de 177 de totes les sèries, o el seu recollí r el seu nomenament. 
valor en metàl.lic, que ve a ser L'acte fou presidit pel gover-
d'unes 11.000 ptes. nador civil, Ramon Sànchez, cl 

Precisament aquest darrer delegat del govern de la Genera
apartat és del que fins al moment litat, Josep Maldonado, el presi
la Creu Roja de Valls té constàn- dent de la Diputació, Joan M. 
cia que com a mínim se n'ha Pujals, el president provincial de 
repanit un.EISr.Guaschmanifcs- 1a Creu Roja, Vicenç Maní i cl 
tava al setmanari El Vallenc que vice-president, Joan Milà. 
enguany s'havien venut menys 
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'La Merda a c�talunya. Quj. la fa i 

qui se la menja' 

ll• llibre clar l tonen sobre la 
problemàlka dds n,¡ldus 

REDACCIÓ.- La merda a Cata
lunya. Qui la fa i qui se la menja.
Aquest és el lítol d'un llibre de 
Miquel Borràs Farran i Eusebí Pe
raies Alcocer editat per Llib<es de 
l'Índex, que s'ha posal a la venda 
recentment i que ens dóna una 
imatge concisa, i un xic irèf"lica en 
alguns casos, del que està esdeve
nint l'aixco,ment de Ics comar
ques afectades pel Pla Direaor rc:r 
a la Gestió dels Residus lndus111als 
(PDGRI). 

•Desconèixer la realitat de la
geni que viu entre, treballa amb, 

50bll?Viu de, o especula amb els 
residus. No tenir consciènC:iiJ d'ha .. 
ver e$tat. ª!1Y rere any, dia rere dta, 
un hom1n1d contammadOf que no 
ha sabut lluitar contra el desp,opò
sit contaminant. � per això que, 
aprofitant la meva desgràcia, ofe
reixo la  meva vida, les meves ac
cions en bo�. la col.lecció de 
segells, la caíxa de MaJtcrs del UnJ
Ye/$0 l cinquanta mil pessetes en
monedes de dos rals amb forat, a la 
campanya anti-residus. A l.A MER
DA, MA FERMA!W. Aquest és un 
fragment d'aqueSla publicació que 
ens conta la reflexió d'un hipotètic 
habitant de Catalunya que s'ha 
adonat de la probl emàtica dels 
residus al nostre país. 

Però no només é1 un recull 
d'esdeveniments succells a l' Ah 
Camp i la Conca de Barberà, sinó 
una ,matge de l'afer que comença 
molt abans -com per exemple amb 
l'abocador del Papiol., fruit d'una 
industrialiuació i urbanització 
indiscriminades durant uns anys en
què s'havia ignorat totalment la 
perillositat de no J>reveure un �li 
per a aquests residus, no solament 
1ndustrlals-els més perillosos- sinó 
també urbans. 

Tan sols amb la informació 
imprescindible, i amb un estil radi
calmenl nou en la liter,¡tura catala
na de •no ficció', aquest llibre 
aconsegueix que no només s'en
tengui el conflicte actual a Catalun-

ya, sinó lambé, per extensió, el 
problema que estl es<k-,enint uns 
dels C.c::tors més impOflants dds 
conflic1es socials a tot cl món: el 
control del medi ambient. 

Els autors 
Els do• autors de La merda ;, • 

Calill,mya. Qui la (a i qui se la 
menJa són Miquel Borràs i Eusebi 
Perales. Borràs &, •nas.:ut a la 
Barcelona de 1959, va deixa, 
començada una carrera cie cièn
cÏe$ entre l'aaivismc polílic, 1ipic
de l'època, l l'activisme laboral, 
típic de totes les èpoques. Amb 
una variada experiència ha /et de 
tram;portista, fuster, veremador, 
cartògraf, monitor laboral, coope
ra1ivis1a i col.laborador en p,:cmsa 
l ràdio•; actualment és vice-degà a
la laOJhat de Ciències de la Infor
mació de Barcelona. 

Per la seva banda, Eusebi Pera
les va néixer •amb la dècada dels 
seixanta, C\ue va viure com a es
e!:'ctador 1nfan1il l'impacte del 
600' i la febre de la minifaldilla. 

Amb Franco agonitzant va prendre 
alguna consciència política i va 
conèixer la música anglosaxona. 
T roba diferents formes de supervi
vènc:ia, i la més segura resulta fer
se funcionari de l'estat en la seva 
variant postal. L'atrau el món de la 
informació des que era petit, quan 
començava a ocultar la veritat als 
seus pares--". 

Es presenta a Montblanc el llibre 
'Ni p1ageos ni indústrials: residuals' 

Marl, del CAPS; Jaume Espell, repre• 
.se:n�ant de les eoo<dfnadorcs; foni 
S�nche:z, rcprescnranl de� Pla1afor
ma d> Alcaklcs i Regidors Oimitil$de 
lo Conca, i J<>:s<,p M. Mata, jleÒicg i 
professo.-de l'e.cola Mines de Man
resa. Per part d'ambdue5 de le$ cmi
ia tsencarn,gwesde l'elaboracl6, van 
ser presenls Joan Huguet, del CTCB, 
i Antoni Gavald�, del IEV. 

La pruentacló dd mbtt del pla de residus va comptar amb la pr�ncla 
d'un .. S00 persones 

MO_N,TBLA�C.- El _llibre Ni pa- v• presentar divendres passat a 'JJ◄ 
ge,osn11ndustr1ah:resrduals,queva d'i l de la nii a la sala de cinema del 
es1arclaborat conjuntamen1p,,rl'lns- Casal Montblanqut. 
liM d'Estudis Vallenc:. l e.l Centro L'acte comptà amb la presència 
d'Estudis de la Conco de Barberà, es d'Helen• Fuster, de Greenpeace, 

Josep Lluís Moner, del CEPA, Ptj> 

.:mia: -

Tots els assistents van comentar 
els esdeveniments dins la parcel.la 
� ocupaven; també es va esmen iar 
el fel c¡ue 1 .. mobilitzacions es re
p,endnen el setembre•• cu que no 
se solucionés el p<Oblema. 

D'altra banda, Joan Hu�et ex
plicà el 11101 de la publiació dienl 
que quan es va saber l'existència del 
pla de residus, a la Conca s'est.aven 
plantejanl el fel de lirar endavant l 
arri�ren a la conclusió que amb la 
pasesia no es podi• fer ros i que amb 
la mdústria tampoc, pe,què al vol
tanl ja hi havia divcr>os pol!gons 
industrials, com cl de Tarragona, 
Valls, etc.. per la qual cosa van arri� 
bar a la conclusió que, com que no 
�ien ser ni pagesos ni indus1,ials, 
amb el pla de residus serfen rMi
duals 

les 500 penones que pa rticipa• 
ren en, la presen1aci6 d'aquest llibre 
posleriorment van sortir al carrer per 
gaudir de l'ac1uoci6 de l• Colla de 
Grallers de Valls i del rom cremal 
que� va repartir entre tots els as:sls
tents. 

Sinlesl del lllb' t 
NI pages,,s n, industrials: resi

dual• és un llibre en el qual s'expli
quen cis primers quatre mesos de la 
lluila de les comarques de l' Ah Camp 
l la Conca de Barberà cx,nlra el pla de
residus. 

El volum consta de 375 pàgines. 

Bonifas, 17 Telefon 60 05 86 VALLS (Tarragona) 

En la primera part podem 1iol:iar un 
resum de l'estructura sòcio-econò
mica de la Conca de Barberà; el 
segon capltol Irada IOi alii> que ha 
precedil el pla de residus; el tercer és 
una crono!Ogia dels csdevenimen1.s 
produns des del coneixemenl d'a• 
quest pla; cl quart presenta les pro
testes que van remoure cis comar
cans l la re,posta polllica i el cinquè 
escà destinat a les experiències que 
alguns veïns d'ambdues comarques 
c.xpliquen personalment Finalment, 
els dos darrers capl1ols estan desti• 
nals als retalls de premsa, manifes-
1os, comunicat.S i adhesk>ns que 
s'han produh al llarg d'aquests qua
tre mesos. 
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