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Des de fa un any és k n  evident I'efervescencia 
que remou les relacions entre els ciutadans de les 
nosues comarques i les més diverses instancies 
polítiques. Des de la massiva abstenció a les 
eleccions al Parlament Europeu de les zones 
productores d'avellana, fins les implacables 
mobilitzacions en contra del Pla de Residus, 
passant per les de I'Accident de Vandellos 1 o les 
dels transvassaments de I'Ebre. Són diversos els 
sectors implicats en aquests conflictes, la solució 
dels quals sembla que va per Ilarg. 

De moment en cap dels fronts esmentats no hi 
ha cap mena d'articulació ideologica que reculli el 
vague sentiment que les coniarques de Tarragona 
som el pati de darrera de la Gran Barcelona. 
Tanmateix ens sembla clar que el sentiment hi és i 
que cada cop és més intens. 

Tampoc no podem analitzar la situació en funció 
d'interessos polítics com si les llui~es estiguéssin 
conduides per un grup determinat. Es caractenstic 
d'aquelles protestes que els partits polítics 
apareixin després de la mobilització popular i que 
no en tinguin el protagonisme; el qual recau sovint 
en els alcaldes com a representants en primera 
instancia, pero no corn a homes de panit. cal 
recordar aquíel seguit de votacions contradictbries 
de gairebé tots els partits polítics, mostra ben 
palesa que es t rokn descol.locats, incomodes. 

Al sentiment "vague" a que fem referencia, 
podem afegir-ne un altre de natura similar: la 
creixent desconfianca d'una pan imponant de la 
població respecte I'Administració com a garant de 
la seva seguretat. No és una actitud d'ara; podríem 
reseguir-ne els orígens des de la instal.lació de la 
Central Nuclear d'Ascó quan es convencia els 
pagesos que allí s'ubicaria una fabrica de xocolata, 
o en els reiterats incompliments dels acords de 
compensació previstos al PENTA, o el fet que 25 
anys després de la creació dels polígons 
peuoquímics encara el PLASEQTA sigui només 
un repenori de bones intencions. L'oposició al Pla 
de Residus pot interpretar-se com una perdua de 
credibilitat en el control efectiu per pan de 
I'Administració de les instal.lacions proposades. 

Hem assenyalat algunes actituds i intu'icions que 
es poden detectar entre la població de les nosues 
comarques. És aviat per di is i  tot plegat pot tenir o 
no aaducció electoral (transvassament de vots, 
abstenció ...), quines mediacions seran efectives 
(ideologies, símbols, institucions ... ) o bé, si hi 
hauri canvis. necessaris i de segur que ben rebuts, 
en la manera de fer política de tothom. 
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