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Pujol queda sorprès de la niagnitud 
de les instal.lacions de Galo /Ben 

FOTO; PEIIE TODA 

,.., 
- ,

A l'e&querra Gaspar Lozano l Jordi Pujol, en el moment en què aqueat arribà a Va!D. A la c!n,ta. Pujol rullant lee lnataUaclons 
del complex m de Galo/Ben, S.A. 

Valls.- El presiden1 de la Gene
ralhal de Catalunya, Jordi Pujol, va 
visaa.r ahir al matí l'empresa Gaiol 
Ben, SA al pollgon induS1rial de Valls 
i les noves inslal.lacions de rempre
sa MAI, SA al municipi de Roquetes, 
dins una àmplia visita a vuit munid� 
pis de les comarques de Tarragona i 
Barcelona que va realitzar durant tol 
el dia d'ahir. 

La  visita del president va come• 
nçar a primera hora del mall al polí· 
gon industriald'Ampos1a l. poslerior• 
ment, e-s de$pfaçà .a Roquo1os. on 
l'emptesa MAI esll1 construlnl una 
nova factoria amb una inversió de 
800 milions de passeres l la creació 
do 300 nous llocs de rreball. Duranr 
la visita, J01dí Pujol fou rebut per 
Aamon Costa. v!co-president oxecu• 
tiu d'UT-Aulomotiv: Ramon Barbat, 

presidenl del ConselldAdmlnlstració 
de MAI; Josep Tomé, director gene• 
ral da MAI, i Josep M. Freixes l 
Cavalié, vioe-presiden1 del Consell 

• d'Admlnis1ració de l'empresa. Des
prés de visi1ar les ac1uals
inslal. lacions de !"empresa i els ••· 
rrenys on es construeix la nova tao-
toria, Jordi Pujol es ve reunir a po,ia 
lancada amb els directius de MAI i, 
posteriomenr, amb el comitè d'em• 
presa.

Des de Roqueres, el president
de la Gonoralita1 es v� trasllada, a 
Tortosa i, posteriorment a Reus. A
les dues del migdia arribava en he
licóp1er a les lnslai.lacions de Galo•
Ben, S.A al polfgon lndus1rial de
Valls, on fou rebu, per Gaspar Lot.a•
no, director general l prasiden1 del 
Consell d'Administració de r empre•

J ordi Pujol critica les actituds 

violentes contra el Pla de Residus 
Valls.• Fora del recinle de l'am• 

presaGalo/Ben S.A. s'hihavíencon
oenrrat, des de les onze del mall. 
unes qua1re-centes persones. cona 
vocades per les coordinadores anrl
pla de residus de l'Alt Camp l la  
Conca de Barberà, que varen llençar 
ous i pedres quan arribà l'haiicóp1er
que rrasliadava el presidenl de la 
Generallta1 l van deslrossar uns 
marres de la tanca de protecció de 
fempresa. Menlro va durar la visita 
dal presidenr a l'empresa Galo/Ben, 
els manffestanls van cridar consig• 
nos contra el pla de residus i l'aelual 
govern de la Generalhat. 

veig assenyalar la necessllal que 
s'lmplanll algun camp de golf o 
una altra lnfrastruclura de serveis 
que millorés les expectatlvos 
d'implanlacló Industriat de l'Alt 
Camp". 

Menlre al presidenl del Consell 
Comarcal fi feia totes aquestes peli• 
cions. ungrupdemanifeslanrs lirava 
pedres i increpava el president l la 
seva comitiva. Aquesl fet el va desta
car el maleix president de la Genera• 
hiat menlre Josep VIianova li !eia les 
peticions, El president, en aquesl 
sentit, va fer avinen l que era l'incom• 
parible demanar aqueSls projeeles 
sense que exisleixi una pacificació 
prèvia de la comarca. 

sa, i Josep Cunillera, subdirector de 
Galo-Ben, Jordi Pujol. que anava 
acompanyat pel Conseller d'lndús• 
1ria, Anloni Subirà, fou saludauambé 
pel president del Consell Comarcal 
de l'All Camp. Josep Vilanova. l per 
l'alcalde de Valls, Pau Nuet. 

La visita 
Jordi Pujol va visitar durant tres 

quarts d'hora les noves 
insral.lacions de l'empresa Galo/ 
Ben. Concrelamenl, els magatzems, 
et complex 11, l le.., inst�l.laclons del 
oomplex Ill, on s'ha instal.lat, recent� 
ment, la nova làbrica amb la maqui· 
nària més modetna d'Europa del 
sector. Fou concretament al com• 
plex Ill on  Jordi Pujol va fer una visita 
més detallada l va observar el funcio
nament do la nova maquinària i el 

1ren de labricacíó 101almen1 automa• 
11tza1. 

Gaspar Lozano, director gene
ral de rempresa, manilestà, un cop 
finarnzada la visita, que •estem molt 
sa tisi ets perquè el president de la 
Goneralilal ha escollit la nostra 
empresa, Calo/Ben, a l'hora de 
visitar el polfgon Industria! de 
Valls. Es lracla d'una visita que 
podem quallllcar de cortesia. 
Repeteixo, estem molt contents l 
agra\ls". 

Segons Gaspar Lozano. el pre• 
sid&nt de la Genera11ta1 va quedar 
·sorprès davant la magnllud de
les noves lnslal.laclons, amb una
maquinària exlraordinàrlamenl
modéfna. l ons ha promè.s que 
vindrà a Inaugurar oflcialmenl les
noves lnsral.laclons de l'empresa
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l'any vlnenl". Cai recordar que, 
dlssabee passa1, el diari La Vanguar•
dia en la secció "Economia y Nego• 
cios" va publicar un ampli lnlorme 
sobre l&s empreses triomladores l 
més preparades 1ecnològlcamen1 de 
l'Es1at espanyol, en què deslacava 
Galo/Ben com la indúslria més ava
nçada en el seelor del moble d'ofici
na. 

Per úttim, el director general de 
Galo/Ben va indicar que, malgrat 
que el sector del moble d'oficina eslà 
en aques1s moments una .. mica 
para l, d'aqul a poc temps es lorna
rà a fer rendible, i amb les nosrres 
noves lnstal.laclons podrem ex
portar a uns preus Immillorables l 
aconseguir una participació lm• 
portant en el mercat europeu del 
moble d'oficina". 
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A f9ra, dos furgons dels Mossos 
d'Esquadra vigilaven sense interve• 
nii en cap moment els manifestants, 
que van seguir a peu el recorregut 
que feia el presiden1 de la Generali• 
lat pels diversos complexos. En fina• 
litzar la visita, els manileslants es 
van disoldre. 

Sob<e aquest lema. Josep Vila- èl 
oova va manifestar que .. certamen·c ª 
aquesta actitud de conlrontacló ili 
Invalida tota actuació a favor de la � 
comarca davant les alies lnslàn- � 
cies administratives de la Genera• ----�-----------------------'---------'--"'--' 

Per la seva part, Josep Vilano• 
va, president del Consell Comarcal, 
maniloslà que "considero moll 
positiva la visita del President 
malgrat als polils Incidents d'un 
rodun grup de manifestants. Ha 
aprofitat aquesta visita per lliurar• 
11 una carpela amb diversos con• 
tinguts Informatius sobre la cam• 
panya de Alt Camp Net, el cenlre 
meleorològlc, el programa de la 
Flragosl-90, la vlsila que tta pro
gramal el Consell per al pròxim 
mes d'agosl a Bree (Bèlgica) l, e la 
vegada, 11 valg expressar les aspi• 
racions comarcals de cara a fa 
lnstal.lació d'una escola unlversi• 
làrla, enginyeria tècnica, lot 111u
ranl·ll l'enquesra do diverses ln• 
dústries de la comarca sobre les 
seves nocesslrats; l d'altra banda, 

lltat, més encara quan a i'AU Camp 
se II va rellrar la Implantació de la 
lnclneradora, tal com m'ha ex• 
pressal Jordi Pujol a ml maleix l a 
l'alcalde de Valls, Pau Nuet". 

Per úttim, segons han confirmat 
al se1manari EL PA l1 l'alca.lde de 
Valls l el presidenr del Consell Co
marcal, es preveu una reunió per 
1ractar el tema després de l'estiu per 
1al de "formalilzar les condicions 
necessàries per trobar una via 
pacificadora a la comarca". 

Sobre aquesl rema. VIianova ha 
manileslat que "jo doma na.ria a tols 
que trobéssim las vies del diàleg l 
la comprensió; si no, les nostres 
gestions en pro de l'All Camp són 
lolalmenr ln&'Jllls dins aquesl cii• 
ma de crispació eslèr ll l lmpresan
lablo. Porsonalmenl, estaria dis• 

Fo·ra del recinte de Galo/Ben SA ee •an concentra.r un.es quatre-cente• penone• per protestar 

posat a fer de ml1Jancer per trobar 
els camins de diàleg necessaris 
per donar sortida a una situació 
lnútll com aquesta•. 

Roda de premsa 
El president de la Generalitat, 

Jordi Pujol, en una roda de premsa 
celebrada ahir mateix a Sani a Oliva, 
un cop finalhzada la visita a Valls, va 
rebuljar les accions violentes amb 
motiu del pla de residus, com el ler de
llençar pedres al seu hehcòp1er, i va 
reiterar la seva volunrat de negociar 
el polèmic pla. Jordi Pujol va indicar 
que •1'actltud de la Generalitat és 
no donar peu a un lncremenl del 
conlllcte, però, evldentmenr, no 

contra el Pla de Realdua 
és una acció pacllica llençar pe• 
dres contra un hellcòpler, per 
exemple". Respecte a la instal.lació 
d'un abocador a Forès va afirmar 
que "es tracta d'un tema que està 
al Parlament l, quan s'hagi de tor
nara parlar, no solament de la Uel, 
sinó do les futures ubicacions, Ja 
es parfarà''. 

"Em sembla -va afegir Pujol• 
que parlar ara d'aquest toma, 
sobre101 si haig d'expressar algun 
Judici sobre algun dels fels que es 
produeixen, podria donar lloc a 
que alguna persona vulgui bus, 
car-11 Ires peus al gar, 

El prosidenl de la Generalilal 
lambé va qualfflcat de "molt greu" 

la sl1uació ,nada en alguns ajunta• 
menis de la Conca de Barberà amb 
la dimissió. l a  uns sis mesos, d'alcal· 
des i regidors. 

Al seu judici, "els responsa
bles dels ajuntaments poden en
capçalar totes les prolesles que 
vulguin, però no han de dimitir, Ja 
que els regidors no s'han elegit 
per dimitir, sinó per defensar el 
seu poble". 

"El lel -va dir• que no s'hagin 
cons1l1un les comissions geslo
res que regiran els ajuntamenls 
fins a les pròximes eleccions 
municipals suposa un per)udlcl 
per als habitants de la Conca de 
Barbarà. 


