
EL PATI Valls, 27 d'abril de 1990 

Vilanova denuncia la presència 

de pintades a la ciutat de Valls 
Valls.- Josep Vilanova, porta

veu del grup municipal de COC a 
l'Ajuntament de Valls, responsabilit
zà l'equip de govern del consistori 
vallenc com a responsable del 
manteniment de pintades al.lusives 
a la Generalitat i al seu govern per 
diversos carrers de Valls a rel de la 
polèmica contra el pla de residus 
industrials. Josep Vilanova va mani
festar que "sembla ser que hi ha 
una certa complaença en la pre
sència d'aquestes pintades que 
són al.luslons a Institucions i

persones que les representen", 
les quals va qualificar de desafortu
nades; en aquest sentit destacà fra
ses com "Fes salut, mata Pujol" o 
"Molins, Pujol assassins". Aques
tes declaracions Josep Vilanova les 
va realitzar en el decurs d'una roda 
de premsa convocada per denun
ciar aquest fet. 

Vilanova va afegir que no entén 
com "una altra Institució com és la 
municipal no tingui Interès que 
les institucions es respectin", i va 
assegurar que aquestes pintades 
no beneficien en res a la ciutat. En 
aquest aspecte el cap del grup de 
Convergència a l'Ajuntament de 
Valls creu que el manteniment de les 
pintades "compromet tots els va
llencs i ara ja forma part de la 
responsabilitat municipal que 
continuïn existint". 

Josep Vilanova es va referir a 
les pintades com a responsabilitat 
de "l'acció inclvica d'una sèrie 
d'incontrolats que embruten les 
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Josep Vilanova va demanar que les pintades fossin esborrades 

parets" i que segons ell tenen altres 
mitjans per poder fer aquestes 
manifestacions: "dintre de la de
mocràcia hi ha altres camins per 
manifestar-se l subscriure la res
ponsabilitat d'aquestes manifes
tacions". 

Josep Vilanova va voler respon
sabilitzar plenament l'equip de go
vern del consistori vallenc ja que 
"no es pot preveure ni es pot evi
tar", però va assenyalar que "ja fa 
tres mesos que hl són i d'una 
manera reiterada el grup munici
pal de Convergència ha demanat 

que es retiressin l encara no s'ha 
fet". 

Finalitzada la roda de premsa, 
Josep Vilanova i els convocats es 
van dirigir a un dels indrets de la 
ciutat on hi ha una pintada, concre
tament a la plaça de la Creu, per així 
poder registrar en un reportatge fo
togràfic la denúncia que feia en 
aquells moments Josep Vilanova. 
En el decurs d'aquesta setmana, 
per altra banda, la brigada municipal 
ha netejat les pintades del mur del 
Col.legi Claret on es van realitzar les 
fotografies que il.lustren la notícia. 

Vilanova torna a 

reclàriiar una escola 

universitària 

El passat dimarts al vespre, 
Josep Vilanova, president del 
Coninsell. Comarcal de l'Alt 
Camp, va convocar una roda de 
premsa en què va mostrar la seva 
sorpresa per unès declaracions. 
de Joana Noguera, presidenta de 
la divisió universitària del Camp 
de Tarragona, en el·sentit que e� 
realitzaria .un campus universitari 
entre Reus i Tarragona. 

Vilanova va indicar: "nosal
tres 'estem sorpresos per 
aquestes declaracions quan 
des del Consell Comarcal l des 
de diferents entitats i Institu
cions. vallenques s'ha demanat 
d'una manera reiterada la ubi
cació d'alguna escola universi
tària a la nostra comarca". El 
president del Consell indicava 
que una bona ubicació podria ser 
un indret que es trobés, "en el 
centre de les localitats de 
Reus, Tarragona l Valls". Se
gons Vilanova, "és necessari 
que se'ns tingui én compte l 
conjuntament' hem de poten
ciar les tres comarques"; al 
mateix temps que assenyalava: 
"a· l'hora de demanar aquesta 
ubicació s'ha de tenir una uni
tat absoluta a la comarca per tal 
de tractar els temes que l'afec
ten de manera positiva". 


