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CARTA DEL 
CONSELL DE 

Endinsais en la primavera mediterrhia, just en els 
pnmers banys abans de I'estiu i floriis ja els ameiilers, hem 
rebut la noticia del mcament definitiu de la Central Nuclw 
de Vandellbs 1. Sens dubte aquesu primavera ha acolorit una 
mica mCs de verd les comaraues nuclearitzades. La victbna. 
per qui ho consideri, hom no se la pot auibuir en 
exclusivitat, pero aninem desencaminats si fem cas del 
discurs oficial, entesut a no reconkixer el paper del 
com~romis ciuiadh i la ~ressió woular. Auibuir el 
m c h c n i  a qiicstions econ&miqiics 6~ m*.; rompr~.nsihl~ 3 
ccrts scctors la mcsura i no trcncil I'cconomici~mc dominan1 
que vol justificar les subvencions públiques a les 
companyies explotadores de la Central. 

Per nosalucs ha eslar bhica la rigorosiut informativa 
dels antinuclears i la prcssió dcls col.lcctius dels pobles de 
la comarca quc han obliga1 a prcndre posició a la majoria de 
I'opinió pública. Potser sensc clls, avui continuariem 
pensant en la perversiut dcls perdcdors que "no hi ha res a 
fer". El consell de redacció celebra el mcament en la 
pcrspcctiva no pas dc cap inlcrks econbmic, sinó en la de la 
p r c s ~  dc ~ O S I C I ( ~ )  que vani fcr al scu di3 dc\ dc les plan?, d?I 
Ri'TLLETI. contcnis (1 havcr aporlai el noiuc gr3 (ic sorrd 
en defensa de la pau i la salut de la noslra gent. - 

Diuen que la primavera la sang altera. 1 no és perquk cl 
TED'A tingués la seva seu a I'antic cscorxador que esperem 
que la sang no arribi al riu. Sembla que la "moguda" 
arqueolbgica desperta passions i just Cs alegrar-se'n pel que 
té de bo (fins i tot ara, els grans noms de I'arqucologia 
cadana internacional parlenpúblicamentde Tarragona) pero 
molt ens temem que I'orgull de carques i budcrates facin 
perdre el que de sa tenen les pa~sions. La presa de posició en 
aqucst tipus d'afers és difícil. MCs quan es personaliuen i 
endinsen en les negres nits de la lluiu panidisla soterrada. 
Aquesls laberints on un bri de llum pot amagar 
clientelisme, exclusivitat, o simplement la dcfensa d'una 
sortida professional. solen enxampar els prougonistcs cn 
Ics perilloses xarxes de i'imaginari. Per aixb no ens decidim 
a parlar de I'afer de forma clara. Esperem que si no el sol, 
plani aviat la llum de la lluna sobre els deliis desfcrmais per 
poder parlar-ne. 1 desitgem veure la suor sobre el bronzo 
dels excavadon laberíntics per decidir-nos. 

La política d'imatge de I'Ajunument de Tarragona pot 
donar bons reuluis. La il.luminació de les muralles és un 
cxcmplc d'aqucllcs mcsurcs que scn\c una cxcesiiva dc~pcsa 
~ública. com~laucn cls ciut;i(iani. l'limhC h o  són 13 ncicia 
dcls carrers.' I'enllumenat dels monuments de la ciuGt, 
siguin el Palau de Pilas o la Catedral. El Nadal passat, fins 
i ioi, pensem que més ciutadans van anar a la missa del gall 
p r  aquel1 motiu. Són mcsures facils i agradables. Fins aci 
res a dir. El que no voldriem és que la política "d'imatge" 
Tos simplement alentada per un desig més o menys 
electoral. 

Per6 malgrat la imatge, Tarragona té molts frons 
obens. La Fa~ana marítima, amb alguns deliris de grandesa, 
la planificació urbana en general, que pot componar per 
exemple. la perdua d'alguns espais verds com el del parc de 
les "ues granoles" o el perill que plana direcument o 
indireciament sobre la zona de Cala Fonda i Cala Bechs. on 
hi ha I'úldrn bosc litoral en condicions de iot Caialunya. 
Cal una rapida dccisió municipal sobre la seva conservació i 
protecció, Cal impedir per exemple. que alguns conductors 
de vehicles 4x4, estimulais per una propaganda de falsa 
Ilibertat, convetleixin la Platja Llarga en una carretera 
d'accks a la zona, o que la prcssió humana es pugui traduir 
en algun incendi fonuit. Els ciuudans que fa poc vam veure 
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envait el passeig principal de la ciuiat per una lira de 
vehicles iambé tenim dret a gaudir de llocs sense la seva 
presencia. Dcsprks, doncs, d'csquivar els últims models de 
"caravanings" al capdamunt de la Rambla, vam arribar al 
Baicó. Ens continua meravellant la nosua Mar i la 
profundiut de I'horiuó. Llistima, no sabem a qui devem 
I'acudit, que el fortí de la punu del Miracle sembli cada 
cop més un Bunker antiaeri; scrh iambé la nova política 
"d'imatge"?, sera una zona d'csbarjo per a futws "tours 
opcrators" i del turisme de masscs?. No perdeu cura. En 
parlarem. 


