
I .LA PLACA DE LA.PASTORETA .?

aviat fará un any cle Ia primera concentració popular reivindicant 1a
plaqa de Ia Pastoreta. Avj-at farS un any que 1'ajuntament i e1 seu batIle
accidental, varen fer-se cárrec . interi-nament de 1'adrninistració pública
del municipi, tot esperant les j-mmediates (així ens ho deien fa un any)
eleccj-ons municipals. Encara recordem Ies declaracions del batl]e acciden
ta1 en el moment d.e comengar a ocupar el seu cárrecr,Només seré un admi-
nistratiu draquesta gran empres que ds Reus". Han passat moltes coses,
peró en aquest any, a Ies guals lrajuntament no ha sabut clonar resposta.
Tarttes, que dubtem molt de Ia capacitat administrativa'dels nostres regi-

dors "

E1 barranc de lrEscorial, per exemple, encara no está tapat, i cad.a
dia está mds infectat. Suposem que si allí hi neix un focus d¡infecció, o
de malalties, tot seran ccrredisses i justificacions parlant de presupos-
tos per aprovar, i crédits extraord.inaris. Es clar gue si allí hi visqués

-talgún regidor, o algn:n potentat reusenc, ja faria molts mesos que estaria
enllest,it. Fixeu-vos, si no, amb eL darrer confl_icte laboral dels recolli
dors drescombraries: AIs carrers céntrics, e1s carrers que ,,f arien mal
efecte i causarien mala impressió a1s vj-sitants", estan nets com una patg
na: Una brigada municipal, s'encarregá diariament de recollir Ies bosses
de les escombraries. EIs carrers menys transj-tats i eIs barris periférj-cs
en canvi, estaven plens de piles de bosses. ¿Així entdn e1 sr. batlle
1'administració? ¿Fent fer dresc;uirols uns subord"inats seus? ¿ObIidant
els sectors rnds neeessitats de la ciutat?

. Tornant a Ia Pastoreta, volem denunciar púUlicament eI fet que Ia
poJ-icia municipal, amb 1'ajut dels bombers, ha retirat per ci-nc vegades
seguides, i de nit, una pancarta a Ia plaga de Ia pastoreta on deia:
trLrunic resposable de 1'estat de Ia plaga, és 1tajuntament.C.A.N.V"I."
Un ajuntament, per molt interí que sigmi, si no sap o no pot resoldre,
en un any de temps, €1 senzill problema de Ia plaqa d.e Ia pastoreta, o el
de1 barranc de 1'Escorial, i com a única resposta envj-a, c1e nit, Ia gnrár-
dia urbana i el-s bombers a despenjar una innocent pancarta, €1 mÍI1or
que pot fer, és plegar, i deixar les plotrones múnicipals en mans d.'al-
tres ciutadans, que per poc que s'esforcin, semBre faran mol-t mds bd al
pobler eu€ 1'actual consistori.

C.A.N.V"I.
CoI-lectiu d' aeció no-vio1énta
Reus, abril de L .97 B
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