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REPERCUSSIONS 

ues 

IC condemna l'apedregament de 
l'helicòpter de Jordi Pujol 

Ahir l'aparell fou retirat de la Masia de l'Albornar, a Santa Oliva, per una grua. 
Així mateix, les Coordinadores Antipla J eren públic un manifest sobre la visita. 

XAVIER MARCH

I 
niciativa per Catalunya vafer públic ahir un comunicaten el que condemna l 'ús dela violència i l'apedregament de l 'helicòpter en el que viatjava el president de la Generalitat, JordiPujol, per part de membres de laCoordinadora Antipla de Residus. Segons IC, «actuacions d'aquest tipus, més que afavorirunes posicions, el que poden provocar és desqualificar-les». Aixímateix, considera «legítima i necessària, en una societat democràtica i plural, l'expressió de tottipus de disconformitat respecte ales propostes o actuacions querealitza el Govern», i en tal sen

tit va reiterar la seva oposició al 
Pla de Residus elaborat pel Consell Executiu de la Generalitat, ala vegada que anuncià que estàpreparant un text alternatiu aaquest pla. 

Helicòpter malmès 

L'helicòpter que va utilitzar elPresident de la Generalitat, JordiPujol, en el transcurs de la visitaque realitzà a diverses localitatsde les comarques tarragonines nova poder prosseguir el seu viatge, un cop va aterrar als terrenysde la Masia de l'Al bornar, de Santa Oliva, pel fet que una deles hèlixs i la part del darrera dela cua de l'aparell presentaven diversos impactes d'objectes; presumiblement pedres, que de_sa-. consellaven que l'aparell continués el seu vol tal com en unprincipi estava previst. Durant tot el dia d'ahir, diversos tècnics especialistes van desmuntar les hèlixs de l'aparell,que va passar tota la nit a la Masia de l' Albornar custodiat pelsMossos d'Esquadra, i el vancarregar amb l'ajut d'una grua aun camió de gran tonatge. Segons fonts consultades pel 
Diari, un cop l'helicòpter va aterrar a la Masia, i mentre JordiPujol visitava els terrenys de lafutura ubicació de la pista de proves, els tècnics van reconèixerque l'aparell no es trobava encondicions de volar, fonamentalment pels efectes de la pluja d'objectes contundents a la qual 

Els danys ocasionats a l'helicòpter obligaren que l'aparell fos transportat sobre un camió rms a la seva base. 

fou sotmès en la seva visita a Valls. Una de les hèlixs presentava un impacte, sens dubte realitzat per algun objecte prou contundent, d 'aproximadament uns set centímetres d'amplada. El trasllat de l 'helicòptercarregat damunt del camió fou complicat, ja que el camí, rural i 

sense ·asfaltar, des de la Masiafins a Santa Oliva presenta algunes dificultats importants per uncamió d'aquestes dimensions. 
'Èxit' 

Per la seva banda, les Coordinadores Antipla de Residus de la 

Provocadors! 
ANTON MONNER I ESTOPIÑA 

Vice-president segon de la Diputació de Tarragona Així encapçalo el meu article, perquè els esdeveniments d'ahir no poden justificar-se dea de les maneres. Tirar pedresa un helicòpter en vol, tot ent causar un accident, és ungreu atemptat contra la vida e les persones. Llançar rocs i ampolles contra el president de la Generalitat i el seu seguici ésuna bestialitat més pròpia de salvatges que d'éssers humans.La democràcia mai no s'ha de confondre amb el llibertinatge i l 'insult. La democràcia és un sistema de direcció i convivència social que, com qualsevol creat per l 'home, és imperfecte, però sens dubte, avui dia, és millor que l'autocràcia. I,gràcies a la democràcia, existeix la llibertat de les persones iconsegüentment hom pot elegir lliurement els seus representants polítics municipals, autonòmics, estatals o europeus. Millor que tirar pedres i insultar, cal que els provocadors entrin al joc -de la democràcia i abandonin el salvatgisme demostrat ahrr, ja que la violència mai no es pot justificar. 

Conca i l'Alt Camp van emetreahir un comunicat en el que consideren «un èxit la rebuda que seli dispensà al president de la Generalitat en la seva provocativavisita al polígon industrial deValls». A continuació, en el mateix comunicat es fa tot un seguitde consideracions, en les que reitera, entre altres coses, el problema del Pla de Residus, que afecta a l'Alt Camp i la Conca, i esvalora positivament el nombre deciutadans que participaren en larebuda al President, tot esmentant que el que se l'hi llançà fou«una pluja d'ous i de residus industrials» i que es féu «evidentque els residus industrials no sónbons per a ningú i que, si s'hagués minimitzat la seva producció, no haguéssim pogut enviarlos-hi al President i al seu seguici». Així mateix el comunicatacaba recordant que les Coordinadores continuen estants disposades al diàleg, però, tot i així,«seguirem rebent al responsablesde la situació de la nostra terratal i com es mereixen». 

uJ 
a: 
uJ 
a.. 
z 
< 
� 
-, 

..J 
uJ 
Cl 
z 

-<C 


