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Hi van assistir parlamentaris, alcaldes de la zona i ecologistes 

Cinc mil manifestants demanen 
el tancament de VandeDòs I 

Lamentacions pel retard de l'infonne del CS^ 
> 

La manifestació organitzada 
ahir pel Comitè Antinuclear de 
l'Ametlla de Mar per demanar èl 
tancament definitiu i el posterior 
desmantellament de Vandellòs I 
va aplegar unes 5,000 persones. 
A Tacte, que va transcórrer de 
forma pacífica i amb un caràcter 
festiu, hi van assistir diputats del 
Parlament de Catalunya, la ma-
joria dels alcaldes de la zona i els 
col.lectius ecologistes. 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
VANDELLÒS - Unes 5.000 perso-
nes es van manifestar, ahir al migdia, 
davant la central nuclear Vandellòs I 
per demanar-ne el tancament definitiu 
i denunciar el retard amb què està ela-
borant el CSN l'informe sobre l'incen-
di que la nit del 19 d'octubre va tenir 
lloc en una turbina principal d'aquest 
grup nuclear. 

Aquesta protesta l'havien convoca-
da més de 100 entitats i partits polítics 
de les comarques- meridionals. Comp-
tava amb el suport dè CDC del Tarra-
gonès, el PP, el CDS, el PSC, IC, 
ERC, PCC i Catalunya Lliure, així 
com dels sindicats CCOO i UGT i de 

• diversos grups ecologistes, entre els 
quals el Servei Mundial d'Informació 
Sobre l'Energia (WEIS). L'acte l'havia 
organitzat el Comitè Antinuclear de 
l'Ametlla de Mar. La manifestació va 
començar al voltant de les 12 del mig-
dia i va durar aproximadament dues 
hores. Aquesta protesta es va desen-
volupar pacíficament. 

Sota el lema Tots contra Vandellòs 
I, es va llegir un manifest unitari de 
tots els grups i partits participants a la 
manifestació, en què s'exigia el tanca-
ment definitiu i posterior desmantella-
ment. En el mateix comunicat es de- . 
nunciava "l'actitud del CSN de retar-
dar repetidament l'aparició de l'infor-
me final, perquè manté una situació 
d'angoixa en la població i, alhora, els 
desqualifica a ells mateixos com a, òr-
gan de màxima decisió en matèria nu-
clear". 

Finalment, el manifest cridava l'a-
tenció "sobre la necessitat improrroga-
ble d'obrir camins a les energies reno-
vables, amb el reconeixement que és 

ÀNGEL CATENA 

Els manifestants van marxar sota el lema 'Tots contra Vandellòs I' 

possible i racional l 'abandonament 
progressiu de l'energia atòmica". 

Cal destacar la presència a l'acte de 
diversos diputats del Parlament de Ca-
talunya: Angel Colom i Josep Lluís 
Carod-Rovira per ERC, Josep Curto 
pel PP, Dionisio García pel PSC i Víc-
tor Gimeno per IC. 

Divisions entre els municipis 

També van assistir a la manifesta-
ció alguns alcaldes de l'àrea d'influèn-
cia de Vandellòs I: el de l'Ametlla de 
Mar, el de Mont-roig del Camp, el de 
Tivissa i el de Pratdip. Va faltar, però, 
l'alcalde de Vandellòs i, en canvi, es. 
van solidaritzar el d'Alcanar i el de 
Garcia. A més, hi havia representació 
municipal de l'Ajuntament de Reus, 
amb el regidor d'ERC, Ernest Benach, 
i del consistori de Tarragona, amb el 

ÀNGEL CATENA 

La Comissió Gestora està al'espera d'un informe per prendre una decisió 
. . i ' 

La Gestora de Salou 
decidirà en conèixer 

l'informe jurídic 

regidor del CDS Maties Palau.'També 
es van solidaritzar amb l'objectiu de 
Tacte la Coordinadora Antitransvasa-
ment de les Aigües de l'Ebre a Barce-
lona i la Coordinadora Antiabocador 
de Forès. 

Els alcaldes, diputats i represen-
tants dels grups ecologistes es van 
mostrar optimistes respecte al futur 
de Vandellòs I, i van coincidir a asse-
nyalar que aquest grup nuclear no es 
tornarà a obrir si segueix la pressió 
popular. L'alcalde de l'Ametlla dè 
Mar, Pere Margalef, va afirmar que 
"estic segur que aquesta central nu-
clear no tornarà a funcionar mai 
més, des del moment en què el Parla-
ment de Catalunya es va pronunciar 
a favor del tancament definitiu de 
Vandellòs I, i crec que el govern cen-
tral haurà d'acabar acceptant aques-
ta petició". 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
SALOU — La Comissió Gestora de 
Salou està a l'espera de rebre un infor-
me jurídic de Madrid per decidir defi-
nitivament si accepta o no el pre-acord 
que van redactar divendres a la mati-
nada conjuntament amb l'alcalde de 
Vila-seca, Joan Maria Pujáis, i el con-
seüer de Governació, Josep Gomis. 

Aquest informe jurídic intenta de-
mostrar que és legal traspassar una 
gran part de la fiscalitat del parc de la 
Busch al municipi de Vila-seca i, d'a-
questa manera, no es variaria gens la 
franja que, atenent la sentència del 
Tribunal Suprem, divideix els dos mu-
nicipis. Aquest informe podria estar 
en mans de la Comissió Gestora demà 
mateix. 

EI tema, al Consell Executiu 

El Consell Executiu de la Generalitat 
que se celebrarà avui analitzarà també 
la situació que s'ha creat entorn del 
futur del parc de l'empresa Busch. 

D'altra banda, l'alcalde de Calafell, 
Joan Maria Triadó, ha declarat que 
"abans que-el parc de la Busch se'n 
vagi de Tarragona, volem acollir-lo 
nosaltres". Calafell ha estat una de les 
tres localitats que, juntament amb 
Tarragona i Salomó, han donat a co-
nèixer les seves intencions d'oferir ter-
renys a l'empresa Busch perquè pugui 
dur a terme el seu projecte. Les mani-
festacions dels alcaldes d'aquests mün-
cipis, un dia després de donar-se a co-
nèixer la intenció d'Anheuser Busch 
de buscar altres texre'nys com a alter-
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nativa al territori de Salou i de Vila-
seca, se sumen als plantejaments que 
poden començar a fer pròximament 
altres ciutats de l'Estat amb les quals 
Busch ja va contactar en un principi. 

Per l'alcàlde de Calafell, és absurd 
que "per unes discussions sense sentit 
sobre els límits territorials, Vila-seca i 
Salou deixin perdre una inversió tan im-
portant, no solament per' a aquestes 
dues poblacions, sinó per a les comar-
ques tarragonines". L'alcalde s'ha refrit 
també al "nombre de llocs de treball 
que amb el projecte de la Busch es crea-
rien, alhora que es revitalitzaria moltís-
sim l'activitat comercial d'aquesta 
zona". De tota manera, l'alcalde de Ca-
lafell no té gaire clar que Salou i Vila-
seca es deixin perdre un projecte com el 
de la Busch, i ha asse^rat que pensa 
que cap d'aquests municipis ho farà. 

Quant a la possible ubicació del 
projecte de la Busch al municipi de 
Calafell, Triadó ha avançat que si s'ac-
ceptés la proposta de construir el parc 
de la Bush en aquest municipi, hi ha 
dues zones on es podria fer. Totes 
dues són a la part nord de Calafeü, 
concretament al lloc anomenat Tor-
rent del Mas d'en Vives, o al Torrent 
de ta Cobertera, amb lleugeres varia-
cions amunt o avall, segons convin-
gués a l'empresa nord-americana. L'al-
calde de Calafell ha donat dos o tres 
dies de termini per començar a trami-
tar la seva proposta "o, en cas contrari 
—assenyala— ens posarem de seguida 
en contacte amb representants de Bus-
ch, sigui a través de la Generalitat o a 
través d'algun altre canal". 

La sortida massiva d'automobilistes va provocar retencions a les carreteres de la comarca 

Talls de trànsit a la Conca de Barberà 
per protestes contra el pla de residus 

Redacció 
MONTBLANC — Diversos cente-
iiars de persones es va manifestar ahir 
a la Conca de Barberà per protestar 
contra el pla de residus de la Generali-
tat, tallant el trànsit a la carretera N-
240 i a l'autopista A-2, així com la via 
fèrria a l'alçada de Montblanc, en un 
acte organitzat per la Coordinadora 
Anti-residus de la Conca de Barberà. 

Els manifestants, que van aturar el 
trànsit a l'autopista i a la carretera N-
340, van cremar pnéumàtics per impe-
dir el pas dels vehicles. A partir de les 
set de la tarda, la circulació es va res-
tablir ün cop es va disoldre la manifes-
tació. A l'autopista A-2, l'acte de pro-
testa va provocar cues de vehicles de 
tres quilòmetres a Montblanc. 

La Coordinadora Anti-residus de la 
Conca de Barberà ha previst noves 

mobilitzacions en els pròxims dies per 
protestar contra el pla de la Generali-
tat, que preveu instal·lar un abocador 
a Forès i una incineradora al Pla de 
Santa Maria. 

Les retencions de trànsit es van pro-
duir també a les vies d'accés a Barcelo-
na, i en alguns moments van arribar a 
formar cues de 9 quilòmetres, segons 
va informar la Direcció Superior de 
Trànsit de Barcelona. En aquesta oca-
sió, el bon temps que ha fet durant el 
cap de setmana a Catalunya va moti-

^ var una sortida massiva d'automobilis-
tes. 

A la N-240, hi va haver retencions 
entre Sant Vicenç dels Horts i Vallira-
na i a l'autovia de Castelldefels entre 
els quilòmetres 29 i 38, a l'alçada de 
Sitges. A l'entrada a Barcelona per 
l'A-18 hi havia una cua de quatre qui-

lòmetres i a l'A-7 es registrava, en el 
tram nord, una retenció de sis quilò-
metres a l'alçada de Sant Celoni. En el 
tram sud hi va haver retencions de 9 
quilòmetres de cua de vehicles entre 
El Papiol, i el peatge de Martorell. 

Plantada d'arbres a Rubió 

D'altra banda, un miler de veïns de la 
comarca de l'Anoia es van concentrar 
a la zona de la localitat de Rubió, on 
la Generalitat té previst instal·lar un 
abocador de residus industrials. Els 
participants van plantar prop de mil 
arbres com a protesta per la decisió de 
la Generalitat. 

L'acte estava organitzat per la 
Unió Excursionista de Catalunya a la 
comarca de l'Anoia i l'organització 
ecologista ENE. 

Els pescadors de 
Tarragona han 

perdut 15 milions 
per les protestes 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
TARRAGONA — El portaveu de la 
Confraria de Pescadors de Tarragona, 
Joan Masdéu, ha assegurat que els 
pescadors d'arrossegament del port 
d'aquesta ciutat han sofèrt unes pèr-
dues econòmiques valorades en més 
de 15 milions de pessetes, des que el 
passat dimarts van deixar de sortir a la 
mar per protestar contra la prohibició 
de l'administració central de capturar 
popets. 

Masdéu també ha assegurat que, 
malgrat que demà es realitzi a Tarra-
gona una prova de pescar popets amb 
un nou art que teòricament ha de ser-
vir per no malmetre tant de peix d'al-
tres espècies, els pescadors han decidit 
mantenir la vaga fins que se'ls doni 
una resposta que considerin satisfactò-
ria. 
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