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A l'esquerra, els manüestants davant el mercat del Born. A la dreta, una instantània de les batusses entre la Policia Nacional i ve"ins de la Conca i 
l'Alt Camp. 

JORDI RULL 

U
n total de dotze persones 
resultaren contuses des
prés que la policia nacio

nal carregués contra els poc més 
d'un miler de manifestants vin
guts de la Conca de Barberà, 
l'Alt Camp i Castellbisbal per 
protestar les declaracions del pre
sident Pujol, així com.per exigir 
que es retirin definitivament els 
emplaçaments de Forès i el Pla 
de Santa Maria, on la Generali
tat preveu instal.lar-hi un aboca
dor i una incineradora, respecti
vament. Els incidents succeïren 
quan les forces d'ordre públic 
pretenien requisar un equip de 
megafonia, el qual, sembla ser, 
no permetia que els parlaments 
que feien els principals dirigents 
de Convergència i Unió a l'inte
rior de l'antic mercat del Born 
durant la celebració del desè ani
versari de govern a Catalunya 
poguessin ser escoltats amb niti
desa· pels milers de simpatitzants 
que ompliren aquest històric mer
cat barceloní, avui convertit en 
espai apte per a tota mena d' ac
tivitats. 

Al voltant de les onze del matí 
del diumenge començaren a arri
bar els aproximadamente vint-i
cinc autocars provinents de la 
Conca i l'Alt Camp, aconseguits 
en un temps rècord després que 
RENFE rebutgés fletar un tren 
com en un principi havia as
segurat. 

Tan bon punt el simpatitzants 
del partit que gòverna des de fa 
deu anys Catalunya començaren 
a entrar a les instal.lacions de 
l'antic mercat del Born, aquests 
eren constan1I)lent xiulats i es
broncats pels veïns d'aquestes 
dues comarques tarragonines 
afectades pel Pla de Residus In
dustrials. 

PLA DE RESIDUS 

Dotze opositors blavejats durant la 
festa de CiU al mercat del Born 

Roca disposat a anar a la Conca a dialogar. L 'oferta fou acceptada 
per representa,nts de la Coordinadora Antipla. 

Però tot seguit començaren les 
tensions entre manifestants i for-

. ces de l'ordre públic, que en un 
nombre força important, impedi
ren que els concentrats poguessin 
entrar al recinte en el que hi ha
vien tots els membres del Consell 
Executiu de la Generalitat, així 
com els maxims dirigents d 'amb
dós partits. 

Policia Nacional, Mossos 
d'Esquadra i Policia Municipal 
establiren un cordó de seguretat 
que no impedí que els habitants 
afectats pel Pla de Residus Indus
trials fessin una sorollosa protes
ta emprant xiulets, gralles i tot 
allò que fes soroll.· 

Parlaments 

La maJona de crits i lemes 
anaven dirigits al president Pujol 
i contra el Pla de Residus i l'a
bocador de Forès. També es de
manà reiteradament la dimissió 
del conseller Joaquim Molins. 
Miquel Roca fou el primer a par
lar, donant la benvinguda «als de 
fora i als de dins». En el trans
curs de la seva intervenció, el lí
der convergent digué que «el go
vern català té una bona i sorollo
sa oposició» i afegí que «la nos
tra coalició prefereix tenir gent 
insatisfeta i descontenta per l' ac
tuació de govern que gent enga
nyada per la promesa fàcil que 
després no s'acompleix». 

La intervenció del president 

Jordi Pujol fou constantment ofe
gada pels sorolls, crits i xiulets 
dels manifestants, als quals diri
gí una frase: «Es pot cridar molt, 
tocar el tambor molta estona, 
però si durant deu anys es fa obra 
de govern, al final, el que queda 
és l'obra de govern». 

Incidents 

Les primeres friccions es pro
duïren quan les forces de l'ordre 
feren recular els concentrats uns 
metres més ellà de les portes 
d'accés al mercat del Born. Ins
tants en què es produïren algunes 
empentes sense més conseqüèn
cies. «Es veu molt clar que la po
licia està molt nerviosa i nosal
tres també ho estem», afirmà el 
batlle del Pla de Santa Maria, 
Magí Ferré, el qual afegí que «no 
hem fet res més que respondre a 
la invitació que ens féu el presi
dent Pujol el passat dia quatre, en 
què assegurà que els emplaça
ments de l'abocador i Ja planta 
incineradora no es canviarien». 

Per contrarestar els crits dels 
manifestants, els organitzadors 
de l'acte festiu de CiU posaren Ja 
seva megafonia a plena potència. 
Això exasperà els habitants de la 
Conca, l'Alt Camp i Castellbis
bal, els quals aprofitaren els mo
ments de silenci per connectar la 
seva pròpia megafonia, també a 
elevats decibelis i fer sentir els 
seus lemes. Magí Ferré digué 

que «no podem permetre de cap 
de les maneres que ens robin, ens 
ataquin, ens insultin i ens peguin. 
Estic dolgut i ressentit de l'actua
ció dels nostres governants. No 
tenim dret a poder dir res; con
tràriament, ells tenen tots els mit
jans de comunicació». 

Almenys dotze persones resul
taren contuses, de les quals unes 
poques foren assistides en centres 
hospitalaris barcelonins. Algunes 
d'aquestes persones han presen
tat denúncia al jutjat de guàrdia. 
La càrrega policial fou contesta
da pels manifestants amb un mas
siu llençament de llaunes i ous. 

Una vegada finalitzat l'acte, 
un grup de manifestants aconse
guí arribar a la porta posterior de 
l'antic mercat del Born per tal 
d'escridassar els dirigents de CiU 
a la seva sortida. El president Pu
jol pujà ràpidament al seu vehi
cle, mentre que Miquel Roca s'a
costà· a aquest reduït grup confi
gurat per una vintena de persones 
amb un aire dialogant. Aquestes 
persones li digueren que podia 
pujar quan volgués a la Conca a 
dialogar, al temps que se li reite
rà la voluntat de no acceptar l'a
bocador ni a Forès ni a qualsevol 
altre indret de la comarca. Per la 
seva banda, Roca manifestà estar 
disposat a anar personalment a la 
Conca a dialogar, sempre i quan 
se li garantís que no se li faria 
res. Oferta que fou acceptada per 
aquest grupet de conquencs. 
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