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Després que s'hagués decidit ajornar per un temps
explicitat la definitiva ubicaci6 de la incineradora
residus que algun genial compatriota nostre col.locb al
de Santa Maria (Alt Camp), a pocs kil¿metres del Monestir
Santes Creus, queda p~r resoldre el memorable error
situar un abocador de r~sidus industrials a For~s.
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Fores és €~1 pob 1e de eota més al t¿\de la Conca df:? B¿lr!:lt:;j-:;.A.
Aquest abocador, les seves filtracions~ els seus fums i les
seves olors, contaminaran les aig~es i l'aire d'una amp1a
comarca, que fins avui és una de les poques que romanen
netes al Principat de Cata1unya. Perjudicaria, a més a més,
i molt directament els Mo~estirs de Poblet, Va11bona de les
Monges i també el Priorat del Ta11at, la restauraci6 del
qual s'está duent a terme.

Cal esperar que les autoritats que governen, de moment, la
Generalitat de Catalunya, comen~ant pel molt Honorable
President Pujol i passant pels Honorable Conse11ers Mo1ins i
Gomis, facin el possible per anul.lar i deixar sense efecte
aquesta desgraciada, absurda 1 surrealista decisi6. El
pr; imer d'el Ls ,_ ¡::L.S'¡-..dest-8r def in it :¡..x.:amf:?nt aq l.l(~~:; t to¡-.t ; !~ 1
segon per dimitir; i el tercer, per estalviar-se d'ordenar
novament la intervenei6 de la Polieia Auton¿mica en un
assumpte que ja ha alterat, altera i alterará la pau
p~blica, i no tan soIs en la seva pr¿pia comarca natal sin6
també-a la Pla~a de Sant Jaume i davant del Parlament de
Ca ta 1unva ,

Seria molt trist que elscata1ans no netegéssim a casa
nostra la roba més bruta. Escric aix¿ perqu~ podria passar
que la Casa Civil de Sa Majestat el Rei d'Espanya, i també
el Patrimoni Nacional de l'Estat, haguessin de decidir la
soluci6 d'una bogeria com aquesta, i amb tot el seu dret,
segons la Constituci6 i segons l'Estatut d'Autonomia, els
agradi o no els agradi aix¿, a determinats se~yors.

El Rei Don Joan Caries és hereu directe deIs Comtes-Reis
enterrats en la bellissima Abadia ~e Poblet, conjunt
monumental molt més form6s que el fred Monestir de
l'Escoria1. El pare del Rei, Don Joan de Borb6r Comte de
Ba.n:elona.,v s. decidir, jEt·fa anvs , t'0~:;·5t?¡-' E~ntf:?¡-T¿d~~-:;\Poblet
en companyia de la seva esposa, al peu de l'altar lateral al
costa de l'epistola de l'esgl~sia vora dels seus
avantpassats. 1, finalment, el Princep Felip, hereu de la
Corona, és també Duc de Montblanc, vil.la que visitará en
data pr¿xima i que és la capital comarcal de la Conca. Qué
fl <'B. S.:;a °1-¿i ?
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toca al Patrimoni Nacional de l'Estat i a
monjos de l'Abadia de Poblet, algun~ cosa
ho estan fent, d'aquest assumpte.
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Talls de carreteres, autopistes i linies f~rries, vaga
general 21mb banderes de dol als balcons, disset alcaldes i
prácticament tots els seus regidors dimititsen els pobles
de la Conca de Barberá.

1 e 1s r umo re 'no p ar e n , r urnor e Clue no p uc corrfir'iCJ¿ilr"ni
desmentir: en el negoci del control deIs residus hi estan
involucrades o pretenen invlucrar-s'hi empreses
multinacionals com la Baver~ la Ciba i altres; que el gran
negoci consisteix en el transport, quant més lluny millor de
Tarragona i Reus, de brossesi residus industrials, per
carreteres que en part travessen ciutats com Valls o
Montblane, que també estan en peu de guerra~ idesprés
resulten del tot impracticables perqué s6n eostarudes,
sinuoses i perilloses, com ho és la que puja de Serral a
For~s. 1 tot está passant en una comarca que ha sigut fins
ara, llevada ¡'honrosa exeepci6 deIs meus veins i amies de
Barberá de la Conca, feu del partit que governa la
GeTIE",!\-&Li t a t. é',:; a di 1-, C iU • Nc!. sé amb q u~? c:lo:=:!u€'~nI!:~~jt <:l,1-'

p erisarrt e 1s deme:,cra ta--f.;..c.i.?2.tJ._arl?2.d ' Urti¿. De-mocr-á ti ca.

1 despl-é~:;,si "f"1adl-id"dec:i.dei;.;int€'!!r"v('2nir'mo lt a ~:;en,/or-::irJ¡·?
CiU es posaran a plorar, deixaran caure la llagrimeta perqu~
el,:;;",j'allá" no ens ,?'!stimen.I n (:o €',-n~::;c1f..::i;';E·?rt-fE'!!\"' res , .n:i.t.~:;li"i
soIs barbaritats com aquesta.

Es poden traspassar i s'han de traspassar a Catalunya totes
le compet~ncies, pere:, no es pot respondre despr~s torn~nt
incompeténcies per competéncies i ineompeténcies que
perjudiquen, a més i en primer lloc a tots els catalans.

JOSE AGUSTIN GOYTISOLO
Creu de Sant Jordi de la Generalitat
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