
Resposta d’Esquerra al punt 10 de l’Ordre del dia del Ple del Gener 2011 
 
10. – Moció per demanar al regidor Joan Ballbè i Herrero una rectificació pública de les 
afirmacions fetes al Diari de Terrassa. 
 
Joan Ballbè: 
 
“Ens sembla interessant la moció. Penso que respon a una de les funcions que 
considerem que cal atorgar als representants públics: si hi ha dubtes, cal 
demanar explicacions, per tant, votarem a favor de la moció que proposeu. La 
llàstima, és que no sempre heu actuat amb coherència en aquest tema. 
 
Mai, ningú que m’ha demanat explicacions del què he fet o dit, ha deixat de 
tenir-les,  i està clar que avui, no serà la primera vegada. 
Vagi per endavant que no considero que hagi de demanar disculpes per res del 
què vaig declarar al Diari de Terrassa. Tot i així, està clar que haig d’explicar-ho 
perquè veig que no ho heu entès (igual que molts dels esdeveniments que 
estan passant al vostre poble, al poble que governeu, des de fa un bon grapat 
de mesos). 
 
Si, “em sembla lamentable que el govern d’Ullastrell hagi fet més cas a Hera 
que als veïns”, i m’explico: 
Em sembla lamentable perquè portem molts mesos i, encara que us molesti, no 
només l’oposició, dient que hi ha un grapat de productes perillosos en el 
projecte que promoveu i vosaltres no heu fet cas a cap dels comentaris, a cap 
de les al.legacions. En canvi, heu acceptat les respostes que va donar Hera de 
forma incondicional. L’únic argument que heu utilitzat fins a la sacietat era el de 
“si cap dels estaments experts dóna un informe negatiu…ja coneixem la resta. 
En definitiva: mans netes. Fins que aquest argument ha deixat de servir-vos 
amb el darrer informe de l’OGAU…curiosament l’únic informe, ”negatiu” que és 
de caràcter polític i descaradament tendenciós…curiositats de la vida suposo. 
 
També em sembla lamentable que hagueu firmat un conveni amb l’empresa 
que ja ara, abans d’iniciar l’activitat, esteu incomplint, i us ho concretaré també, 
perquè no quedin dubtes: el conveni parla d’executar un projecte de restauració 
abans de la Planta, i això sabeu del cert que no és així; el conveni parla que no 
passaran camions pel poble, i això sabeu del cert que no és així. 
 
Em sembla lamentable que no sabeu ni quin paper hi jugueu en tot això: al 
començament ho vau descriure com si féssiu de simples administratius d’algú 
que, semblava per casualitat, va portar el projecte de la Planta a l’Ajuntament; 
en algun conveni n’esdeveniu els promotors. Ens ho podeu aclarir això? Quin 
paper hi jugueu? 
 
I si, “demostreu que no us preocupeu pel poble, sinó pels vostres propis 
interessos” i us explicaré el perquè, que potser no us satisfà, potser, fins i tot, 
us podria avergonyir, però segur que no passarà, o no ho explicareu, o no 
demanareu disculpes: 
Jo mateix em vaig posar a l’Ajuntament per un interès ben propi, no me 
n’amago, ni ho he fet mai, de fet, intento explicar-ho, com més millor, per sumar 
persones al meu equip i al nostre projecte: fa més de 12 anys que visc aquí i 



n’estic satisfet, reconec que aquest poble em va fascinar: l’entorn, les 
persones, la dinàmica,... i hi vaig decidir formar una família. Ara, a casa, ja són 
majoria els qui han nascut aquí, i només espero que puguin continuar tenint el 
poble que jo em vaig trobar, amb la tranquil·litat, l’entorn i, si pot ser, amb un 
model de funcionament totalment oposat al que esteu promocionant vosaltres. 
 
Quan algú parla d’interessos propis, perquè us alarmeu? En què penseu? 
Sabeu perquè vaig declarar que no us preocupeu pel poble? 
No només perquè no l’heu escoltat, no només perquè penso que l’heu 
menystingut acusant tots els moviments anti-Planta d’electoralistes, sinó 
perquè penso que no heu dedicat, ni el mínim esforç, a donar explicacions del 
què preteneu fer. 
 
Vosaltres dormiu tranquils sense la necessitat d’explicar el perquè l’OGAU ha 
dit que hi ha productes perillosos, quan heu escrit -amb recursos públics- en 
més d’ 1, i de 2, i de 3 ocasions que això no era així?  
Doncs per això penso que no us preocupeu pel poble i en canvi si que ho feu 
pels vostres interessos. Penso que amb la promoció de la Planta només esteu 
pensant en uns quants, que diria que sou molt i molt pocs, que defenseu els 
vostres interessos per davant d’una majoria àmplia que ho rebutja. Vosaltres 
defenseu uns ingressos per davant de moltes altres coses que una majoria molt 
àmplia de vilatans valoren del nostre poble, del vostre poble. 
 
Voleu que us doni més explicacions? doncs ho faré. 
Ja fa un grapat de mesos, just després que arrenquéssiu aquest procés, vam 
fer una proposta de diàleg a CiU, per intentar acostar alguna posició i va ser 
rebutjada. Sabeu que en un Ple vam fer la proposta de canviar la ubicació de la 
Planta,... Si voleu fer demagògia, podeu arribar a explicar que fins i tot, en 
alguna ocasió, havíem estat a favor d’una instal.lació de reciclatge,.... doncs bé, 
per nosaltres hi ha 3 condicionants vitals abans de poder tirar endavant 
qualsevol plantejament com el que vosaltres esteu imposant (i ho hem 
demostrat): 

- que no sigui perillós, ni suposi cap risc per la salut de ningú. 
- que una majoria social hi estigui d’acord i que, si cal, se’n faci una 

consulta. 
- que territorialment, contribueixi en l’equilibri i no provoqui greuges, ni a 

Ullastrell, ni a cap altre veí. 
 
La Planta que vol posar Hera, que voleu posar vosaltres, no compleix CAP 
d’aquests 3 requisits. Malgrat tot, Jaume, estàvem disposats a seure i intentar 
arribar a algun acord perquè sí, som conscients de les dificultats econòmiques 
d’aquest consistori. És més, he defensat, en més d’una ocasió la política 
econòmica austera d’aquests darrers exercicis, però el què també puc afirmar, i 
ho dic fermament, sense electoralisme i amb responsabilitat i voluntat de 
govern, és que aquesta Planta és un fracàs per Ullastrell en molts àmbits (per 
no dir tots): 

- per l’agricultura, 
- per l’entorn i el lleure, 
- per la tranquil·litat, 
- pel temps exageradament llarg que esteu imposant, 



- per l’intent de promoció d’un poble diferent, 
- per l’enfrontament entre pobles veïns, 
- i, sobretot, per la fissura social, que ja veu arrencar amb la moció de 

censura en contra meu i que continueu fomentant des del Govern amb 
escrits poc aclaridors del què preteneu i amb una intencionalitat clara de 
distreure l’atenció al que realment esteu fent. 

 
Si encara us queda una mica de capacitat analítica de les coses, si sou 
capaços de tenir un atac de sentit comú, una petita pinzellada d’objectivitat, si 
teniu algun resquici de racionalitat amagat en algun racó de les vostres 
consciències us adonareu que jo no haig de fer cap rectificació, que el que vaig 
dir respon a la realitat més nítida i que els únics que han de fer una rectificació 
sou vosaltres: Sigueu per una vegada convilatans nostres i retireu 
definitivament el projecte de la . RECTIFIQUEU, que diuen que és de savis!” 
 
 
 
 
 
 
 


