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6 CRONICA Valls, 10 d'agost de 1990 

El Jutjat de Valls ha pres les primeres declaracions 
pels fets ocorreguts en la visita de Pujol a Galo/ben 

FOTO:PERE TODA 

Valls.- Un membre de la Coor
dinadora anti-pla de residus de rAJt 
Camp I la Conca de Barberà va 

declarar davant el jutge suplent del 
Jutjat núm. 2 i titular del núm. 1 de 
Valls, Joaquim 8ayo, el passat di
Nuns, dia 6, al mati, d'acord amb el 
procés engegal p<tr la denúncia de 
la Generah101 al vottant dels fets del 
d,a 26 de ¡uhol en qué. presumpta• 
ment, un hehcopter del seguici de 
Jordi Pu¡ol resultà ap<tdrogat pels 
oposaors al pla de residu>. 

EJ edat a declara, va ser crk/al 
perquê hav,a estat fdo11tdicat com a 
membre de la coordinadora pels 
mossos d'esquadra 

El ¡utge va preguntar al declarant 
si et dia dels fets os van lhinçar 
pedres i com s'havia trencat la tanca 
de l'empresa Galolben. 

Ef declarant va dir que en cap 
moment hi va haver assatt per part 
dels manHestants , que per això els 
mossos no havien intervingut. Pet 
que l a  al treocament de la tanca de 
rempresa. el declarant va explicar 
que s'havia trencat per la pressió 
que els mamfe.stants hi varen fer, 
però que aquest tet no era intoncio· 

DIJOUS, 2 D'AGOST 

• Josep Gomis, conseller de
Governació, presenta un inlo¡mo a 
la fiscalia del Tribunal Super'ior de 
Justícia de Catalunya sobre rape
dregada als dos helicòpters en què
viatjaven el president de la Genera• 

nat. 
La denuncia de la General�at va 

entrar al Jutjat núm. 2 de Valls el 
passat dia t d'agost a través del seu 
lletrat. Segons el jutge Joaquim 
Bavo. "ta denuncia afirmava que 
s'havien llençat objectes oontra 
els dos helicòpters l demanava 
una Investigació". Segons el ma• 
te,x Jutge, "la denúncia no duia 
atestat policial tècnic perb si un 
dossier da premsa amb material 
d'uns 20 mNJans da comunicació 
l també un lnlormo lntem dels
pilots dels dos helicòpters, a més
d'un seguit de fotos dels hellcòp•
ters amb els Impactes".

Segons va expl,car el Jutg,e a EL

PATI, "en un cas com aquest és 
dijJciJ arribar a detormlnar uns au• 
tors concrets dots !ets, encara 
qua aquest JutJat s'esforçarà a 
aclarir-ho", l afegí "el Jutjat no té 
mitjans propis per seguir la In
vestigació l per això hem de re
córrer a la guàrdia civil o als mos
sos d'esquadra". 

Segons explicà Joquim Bayo, 
"en 1a denüncia de la Generalitat 
se'ns demana qua siguem nosal• 

tres els que demanem un seguit 
de dades als mosos d'esquadra 
que ells no ens aporten en ta 
denúncia", 

Segons el Jutge"aquest és un 
procediment una mica barroc 
perquè hauria estat més làcll qua 
la mateixa Generalitat eportés 
aquestes dades Ja quo els moi;. 
sos són un cos qua depèn d'ells. 
Alx6 respon, potser, a ta pressa 
amb què s'ha volgut presentar fa 
denúncia". 

Acció de la fiscalia.

La Generalitat presentà, a tra
vés del conseller de Governació, 
Josep Gemis. una copia de la 
denúncia a la liscalla del TrÍÒ<Jnal 
Superior deJustfciade Catalunya el 
passat dia 2 d'agost. Aquesta acció 
és. segons explicà eliutge,Joaquim 
8ayo, "del tot Innecessària Ja qua 
un copel Jutjat que segueix el cas 
h• iniciat la investigació, qualse
vol altra instància haurà d'actuar 
dins l'expedient Ja Iniciat". 

El següent pas en la investigació 
judicial se<à. segons el jutge. la 
declaració dels pilots dels helic:òp-

El JutJat de Valls va rebre la denúncia el dia l d'agost 

ters. perquè se c,tés als dos pilots però la 
Aquesta decla,racló s'havia de citació no s'havia produ\l. 

ter el passat dimecres però tina!, Segons aquestes mateixes 
mont els pilots no es van presentar lonts, un cop citats els dos pilots la 
al jutge. Segons lontsdelJutjat núm. declaració davant el jutge podria 

2, al dissabte dia 4 es va trametre un produir-se algun dia de la setmana 
telegrama al jutjat degà de Sabadell vinent. 

Ua polèmica del Pla de Residus dia a dia 

lilat i el seu seguici. Josep Gomis 
s'entrevista amb Afejandro del Toro. 
tinent Fiscal l F"tseal en cap en fu
cions, ¡ fi demana que irúcii les 
investigacions sobre els fets. 

DIVENDRES, 3 D'AGOST 

• Josep Cuno, portaveu del

Panft Popular (PP) al Parlament de 
catalunya acusa el president de la 
Generalitat de cometre una greu 
irresponsabllitai en alirmar que la 
conlliciiv�at a las oomarques de 
Tarragona posa en períll el seu crel
xement industrial i Interpreta aques• 
tes paraules com una amenaça que 
tan sols pot produir un creixement 
dol maloslat, éspecialmen\ en las 
comarques on hl hapervlstes ubica· 
cions del pla de residus. 

• El diputat al Parlament de
Catalunya per Convergència i Unió 
(CiU). Francesc Vernet, afirma que 
els p,oblemes s'han de solucionar 
per la via del diàleg en un rògim 
democràtic. El diputat diu que la 
Generalitat ;OS va adonat en el seu 
moment del delecte do planteja• 
ment del pla de residus i que per 
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aquest motiu entrarà en discussió 
parlamentària. La cana del diputat 
publicada en un diari català conti
nua dient que "és precisament ara 
l a partir d'ara quan tots ens hem
d'ulorc;ar dos del nostre lloc
emb un clima do serenor l de dlà·
leg, per cercar una solució al
punyent problema dels aboca•
dors•. El diputat, per abra banda,
considera inadmissible i reprovable
una ·acció manipulada l criminal"
que posa en perill la vida del presi
dent de Catalunya, "elegit i estimat
per la majoria dels ciutadans".

DILLUNS, 6 D'AGOST 

• Joaquim 8ayo, jutge titular del 
Jutjat núm. 1 de Valls i jutge suplent 
del Jutjat número 2, inicia les inves
tigacions per establir responsabili
tats en l'afer de rapedregada als 
helicòpters en què viatjava el pres� 
dent Pujol i el seu seguici, a instàn
cies de la denúncia que la Generali
tat p1esentà al Jutjat núm. 2 de Valls 
el dia 1 d'agost. 

DIMARTS, 7 D'AGOST 

• Et tineni fiscal de l'Audiènc,a
Provmcial de Tarragona, José M. 
Parra. decideix personar-se en les 
dmgències que es porten a te,me al 
Jutjat número dos de Valls sob<e els 
incidents del passat dia26 de Juliol 
Amb la Intervenció de la flscalia de 
Tarragona en totes les diligències 
que po�i a terme el jutge lnstrucior 
s·ag,Mzarà l accelerarà el procés 
judictal i es s'establ�an les respon· 
sabiiltats sobre rautona dels inci
deni,; 

Josè M Parra ha qualdteat els 
fets "d'Inadmissibles l Impropis 
d'un sistema democràtlc" ,ponsa 
que ets mandestants han pogut in
corre, oo un delicie d'atemptat con• 
tra l'autoruat púbflca. desordres 
públics l danys. 

DIMECRES, 8 D'AGOST 

• No es fa electiva la ·citació
Judicial al jutjat de SabadeH dels 
pilots dels helicòpters. per la qual 
cosa no e.s presenten a decla1ar al 
Jutjat número dos de Valls 

• Reunió de les ooordinadores
anti-pla de residus de rAJt Camp ria
Conca a Conesa. Les coordinado
res reiteren la seva voluntat de dià• 
leg a què ha fet relerència aquests 
dles el prosfd&nt de la Generalitat, 
de la qual cosa no en tenen cap 
mostta oficial, raó per la qual eons i• 
daren que es tracta d'una maniobra 
per trencar ta un'lfat de las dues 
comarques i d•aquesta manera ini
ciar el nou curs polftic amb menys 
oposició. En ol mateix sentit es va 
interpretar l'obertura de diligències 
al Jutjat de Valls sobro els lats que 
van 1enír lloc el dia 26 de Jul',ol en el 
decurs de la visita de Jordi Pujol a 
Valls. D'altra banda, rebutgen les 
pamfletades que s'han esc,ij en els 
darrers dies sobre les coordinado
res antí-pla de residus, les quals 
s'han de conS:ideraroom una manio
bra politica ja que els membres de la 
coordinadora delenson al dret a la 
vida i a la terra. cosa que no fan els 
seus representants. En el decurs de 
la reunió també es valoren els actes 
a les localitats de Rocafort de Oue
rab i Pira, pel que fa a la presentació 
del llibre Ni pagesos ni industrials: 
residuals i a rexposició itinerant, l 
s'anuncia la presòncia d'aquestes 
activitats a les festes de VIia-rodo• 
na. Conesa, Senan, Passanant, el 
Pla de Santa Maria i Solivella. 

Es decideix que la festa lamlfiar 
dolesCOO<dinadores se celebrarà el 
dia2 de setembre a l'ermítadoSant 
Josep de Montblanc. 

DIJOUS, 9 D'AGOST 

• Elprnsident del CQnsellde l'All 
Camp. Jos•p Vilanova. tretze con
sollors de r ens comarcal , dlssel 
mumcip,s de r Alt Camp $lgnen un 
manrfest davant els "'fets violents 
produíls per un grup reduí\ de 
manifestants" ol passat d,a 26 de 
juliol. 

El man1les1 rebutja "l'atemptat 
contra la nostra més alta repre
sentació de l'Autonomia Catala
na" i afirma que "no es poden tras
lladar problemes d'altres comar
ques a la nostra( ... ), d'una mane
ra especial quan a la nostra ce
marca de lorma categòrica fou 
retirada la'lncineradora·· 


