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8 CRONICA Valls, 3 d'agost de 1990 

La polèmica del Pla de Residus Industrials 

La Generalitat demana investigació 
judicial sobre l'agressió a l'helicòpter 

Barcelona.• El govern català, en 
el darre1 co�sell executiu celebrat el 
passat dilluns va decidir presentar al 
Jutjat de Valls una denúncia perquè 
s'investigui la possible responsabill· 
1a1 c,iminal als agressors qua van 
llançar pedres conira els dos he
lic6pte1s de la Generalitat durant 
l'atarraige en la visita del president 
de la Genaralital, Jo1di Pujol. a tem
pra sa vallenca Galo/Ben el passat 
dijous. En aquesl sentit, la Genera
fitat també notaicarà els fets al físcal 
en cap dol Tribunal Supo1ior de 
Justícia de Catalunya, Carlos Jimé
nez Villarejo per 1a! que faci les ín• 
vestigacions pertinents sobre el cas. 

DIVENDRES, 27 DE JULIOL 

• les coordinadores anti-pla de
residus de rA1t Camp i la Conca de 
Baiberà consideren un èxi1 la 1ebu• 
da al president de la Generalila1 a 
Valls, 101 tenint present l'horari en 
què es va ter Ja visita i el retard del 
president a Valls, una actitud poc 
seriosa, l fan les següents 
consideracions: "L'actitud del 
govern de la Generalllat en el 
tema dels residus està produint 
radlcalltzaclons pel que fa al 
posicionament en els nostres 
ciuladans. que esran cansats 
d'escoltar mentides l provoca
cions. Esperem que el president 
de la Generalitat recapacltl en et 
tema dels residus lndu$lrials l 
s'adoni do ta preocupac1ó que 
existeix a les dues comarques·'. 
En aquest sentit, atírmen que s'arri
barà allà on sigui necessari per de
tensar-les. Els membres de les 
coordinadores es manifesten dispo� 
sa1s a establir un diàleg que com• 
porti la solució del tema. D'altra 
banda, af,rmen que seguiran rebent 
ols responsables de lè sltuació a la 
nostra terra en cada lloc on v,nguin 
a provocar-los. 

• Iniciativa por Catalunya IC)
expressa el seu rebuig a la rebuda 
que els m9mbres de les coordinado
res van fer a Jordi Pujol duram la 
seva visita al poligon de Valls. 

lC expressa rebuig a qualsevol 
situació violenta i a.legeix que '·ac
tuacions d'aquest tipus, més que 
afavorir unes posicions., el que 
aconsegueixen és desqualificar
ies". IC reitera. d'allra banda, la 
seva oposició al pla de restdus in
dustriats elaborarpel governcatalà l 
afegeix que eslà confeccionant un 
1ex1 ahernariu a aquest pla q"", 
possiblemonr serà presentat et 
pròxim mes do sotembre. 

• Jordi Pujol reitera la voluntat
de diàleg d&I govern català pel que 
fa al rema del pla de residus Indus
triats l insisteix en el fet que les 
ubicacions han estat retirades en el 
nou projecte. El presidenl de la 
Generalitat declara que la voluntat 
de diàleg es fa extensiva des dels 
particulars i coordinadores !ins als 
ajuntaments i consells comarcals. 
Tol l pa1lar de negociació. Jordi 
Pujol ajorna les possibles xerrades 
per als mesos de setembre i ocru
bre, moment en què es començarà a 
disculir el projecte de llei de mesu
res urgenrs sobre el 1ractaman1 dels 
residus. 

DIUMENGE, 29 DE JULIOL 

• Josep Vilanova, president del 
Consell Comarcal de l'Att Camp, 
que va anar a rebre, el passat dijous, 

Jordi Pu10I, en la roda deptemsa 
poster10r a la celobració del consell, 
va qualificar l'aCle de moh po11llós i 
l'agrassió de molt greu. En aquest 
sentij, cal recordat que els dos he
licòpters van ser apedregats per un 
grup de manijes1ants que s'havien 
congregat tora el recmte de l'empra
sa por protestar contra el pla de 
1esidus. 

Com a conseqüència de l'ape• 
drogada van resuhar amb ferides 
lleus tres persones, conaetament, 
periodistes que viatjaven amb la co• 
mitiva de la visita Els ocupants de 
t·aparell van comptabililzar tlns a set 
impaCles de pedra Jordi Pujol va fer 

referància a un acclden1 que un 
helioòpter va sofrir l'any passa! l que 
a causa d'una pedregada es vaesla
vellar, per la qual cosa, considera 
racte moh greu l demanarà una in• 
vestigació sobre la responsabilitat 
ciimínal de les persones que van 
incórrer en aquesta acció, El presi
dent d ela Goneral�al va comentar 
qua entro les me,¡ures pe1 pacHicar 
la zona, el govern ha 1etirat el pla 
com a mesura de diàleg. 

La Coordinadora antí-pla de 1a• 
s,dus de l'All Camp i la Conca no 
tracrar el lema fins que es conegui la 
decisió del jutge l posteriorment ja 
adoptarà una decisió. 

Un grup de manifestants es van situa.r for.a del reclnte de 
Calo/ben 

La pplèmica del Pla de Residus dia a dia 

el president de la Geoeral�at per 
acompanyar-lo com a representant 
comarcal i por lliurar-O un dossier 
amb la documentació relerent als 
projectes de l'Alt Camp assenyala 
en una carta que mentre això s'esta
va produint a l'interior do la fàbrica, 
a fora els manifestants mantenien 
una actitud .,al marge de tol ptante
ja ment racionat democràtic", 
mentre que a l'interíor regnava .. ,a 
normalitat democràtica, amb el 
diàleg entre Institucions sorgl• 
des de la votació popular". 

Josep VIianova demana en la 
carta que es busquin els camins de 
diàleg necessaris perquè es pugui 
viure pacíficamen1 a ta comarca.
Per ahra banda, es fa IOi un seguit 
de preguntes sobre si realment la 
gent que hl havía fora el recinte de 
Galo/8en era do Valls i si el pla de 
resiuds és realmenl &l moilu d'a• 
ques1 mobifüzació que quaOfica d1-
rracionaf l que ha despresllgiat els 
ciutadans de rAlt Camp l de Valls 
davant la resra de rEstat 

DILLUNS, 30 DE JULIOL 

• El Consell Executiu de la
Generalitat acorda presontar una 
denúncia al Jutjar de Valls amb la 
finalitat que investigui l'apedrega
meni de què van ser objecte els 
helíoòpters de la comitiva do Pujol, 
la Generali1a1 demana •responsa
bíli1ats criminals en què hagin pogut 
incóner les persone-s que van lirar 
pedres contra l'helk:Opter". De la 
mateixa manera, el Consell ooorda 
'comunicar els lots al fiscal en cap 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya als efectes per1inenls". 
Segons fonts de la Generalitat. du
rant els le1s del passat dijous dia 26 
de juliol es van comptabtfüzar set 
impactes de pedra en l'helicòpter l 
val"! resultar ferides Ires persones 

DIMARTS, 31 DE JULIOL 

• La Coordinadora anH-pla de
residus do l'All Camp i la  Conca de 
Barberà és present amb un estand 
en ta 36 edició de fa Fíragost. 

• En el decurs de l'acle d'inau
guració de la 36 Rra-Exposició del 
Camp català (FIRAGOST'90), l'al
calde de Valls, Pau Nuet, es dirigeix 
al conseller d'Agricultura, Ramada• 
ria l Pesca, Joan Vallvé, tot lamen
rant les aocions que van tenir lloc 
amb la visita del president de la 
Generafüat, i assenyala: "entenc 
que és d'obligació manifestar-ho, 
Iter-ho públicament: s'ha de lenir 
en compte que la manca de total 
sensibilitat del govern del qual 
formeu part ha ajudat a convertir 
els ciutadans d'aquestes contra
desen opositors aferrissats a una 
decisió punyent l puntual mal 

enfocada des del p1inclpl". Pau 
Nuet comenta durant el parlament 
que ef govern de la Generalitat havia 
actuat de manera ·unilateral da
vant les Institucions municipals" 
l, per 1ant, "els ajuntaments no 
podlem restar silenciosos l ens 
sentim ofesos l molestos davant 
un govern cala là, el nostre go
vern, que durant quaranta anys 
vam lluitar per torna, a recupe• 
rar". Rnalmen1, l'alcalde de Valls 
demana que "uns l altres tingués
sim la suficient capacitat de dià
leg, de conslde1ació l un bon grau 
de diplomàcia per encarrilar de 
nou aquest espinós assump·te". 

, LaFederaciOde Tarragona de �---•
Convergència Democ1àtica de Ca- � 
talunya condemna enòrgicamen1 �
els fots ocorroguls amb motiu de la 
visita del president de la Gene ralitat, i 
Jordi Pufol, a Valls l també "l'actl- ��-------
tud Inadmissible, l alhora lamen
table, per a tots els que vivim i 
treballem a les comarques de 
Tarragona, d'una minoria d'exal
tats que, refugiats en un pretès 
anonimat, es veuen encoratjats l 
legitimats par ser protagonistes 
d'un acte vandàlic d'Imprevisi
bles conseqüèn;cles criminals .. _ 

Les autoritat,, van visitar, dimarts a.l vespre, l'estand de la 
Coordinadora Anti•pla de Residus 

Davanr els fets, la federació 
espera que les awtoritats governatj ... 
ves i els rribunals. de íustícia sabran 
actuar amb Iota diligència 

• Jordi Pujol reconeix per prim e•
ra vegada que ,el pla de residus 
indusrrials a¡,rovar el passat mes de 
gener pel govern català ha es1a1 
retirat: de la matelxa manera, atirma 
que el pla no va s.er p(esentat d'una 
"manera afortunada" l que com a 
·mesura de pacificació a la zona•
s'havia oplal pe11 la seva retirada, 
Pujol ,er1era que, racte del passar 
dijous .. és d'extraordinària grave• 
t.at", per la qual cosa es demanaran
responsabifi1a1s criminals. El pres� 
dent de la Gener.afilat afirma que la 
crlspadó existent a les dues comar--
qÜes pot perjudicar la se,ra promo
dó econòmica i insinua que una 
empresa japon&sa ha rebutjat re• 
centment la instal.laci6 d'una em
presa a la zona a causa de la con file• 
1M1a1 existenl en aquestes coma1-
ques. 

• Et numero 93 de la revista, que
edita l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM). dels mesos juliol i 
agost publica ur\ anicte del coordi
nador de la  Comissió de Medi 
Ambient, Pere Torres l Grau, en 
l'apartat d'opinió en el qual es ctitlca 
la política seguida pel govern de ta 
Generalftar en et tema dels residus l 
s'encapçala amb l'afirmació calegò• 
rica que el pals n ecessija una políti• 
ca  ambienral. 

El text afirma que "s'ha passat 
d'un pla rigorós l elogiable a un 
projecte de llei una mica esblal-

xat". En aquest sentit continua fent 
una reterència impllcita al conseller 
Molins i exposa que .. sembla com
si l"autor s'hagués preocupat 
més de contrarestar les critiques, 
sovint Injustificades, que es feien 
al pla l tranqull.lllu,r els hlpotè
llcs afectats". Al mateix temps, 
l'ACM p1oposa mod�icacions que 
tenen com a objectiu aconseguir 
que la gestió dels abocadors sigui 
conjunla entre ta Goneralhat i els 
ajuntaments afectats, i assegura 
que "la llei tracta més de com 
desfer-se dels residus que de 
com evitar la seva proliferació''. 
En aquesl senill, continua rarticle 
de Pere Torres, •es dóna una ràpi
da passada a temes cabdals com 
fa reducció del volum do residus, 
el seu reciclatge l la restauració 
de tes àrees degradades ( ••• ) po
drà fer-se, però fa lleig, des d'un 
punt de visla pollllc, que una llei 
tracti més de com desfer-se dels 
residus que de com evllar la seva 
proliferació". 

l'ACM és una ontitat que agru
pa ets ajuntaments governats per 
Convergència i Unió l Esquerra 
Republicana de Catalunya 

DIMECRES, 1 D'AGOST 

• En la reunió de les coordinado
res de l'Alt Camp i ta Conca a Sarral 
es ta la valoració de la rebuda del 
passat dijous al president de la 
Generalhat considerada com una 
provocaciò. Per altra banda, accep
ten les ofertes de diàleg que el pre
sident de la Generalitat, Jordi Pujol, 
ha fet durant aquesta se1mana, 101 l 
que expressen els seus dubtes a 
l'aclilud del govern català a causa 
de l'experiència que la coordinadora 
ha tingui fins ara. Contràriament al 

que s'esperava, les coordinador"" 
no es van pronunciar sobre'ª deci• 
sió del Consell Executiu de la Gene
ralrtal de demanar responsabilitats 
criminals als au1ors de l'apedregada 
als hehoòpters de la Generalitat í 
van decidit estar a l'expecfativa i no 
avançar aconleixements. 

En el dacurs de la 1euni6 es 
comenta l'electe positiu de la pre
sència a la Firagost i a les festes 
majors i s'anuncia la publicació del 
tercer número de La Coordinadora

Informa en el qual, entre ahres te
mes, apareixerà un reponatge so• 
bre els transports per carretera de 
residus perillosos si s"inslal.lés la 
íncineradora al Pia i l'abocador a 
Forès. Per últim, es decideix fer una 
les1a fammar dels membres de les 
coordinadores dedicada, especial
ment als fills ja que ellema del pla de 
residus ha fet que els pares no els 
poguessin dedicar prou temps. 

DIJOUS, 2 D'AGOST 

• El consell d'adminis1ra.ció d'i•
dentirama, SA manaesla que se 
sani •0obstaculltzat pel que fa a la 
fnrencló de crear el seu parc cul
tural a l'àrea del Pla de Santa Ma· 
ria" l, per tant. "la persistència 
d'aquestes actituds afecta greu
ment la realització de fa Iniciativa 
en aquesta àrea". El consell d'ad
ministració, mitjançant el seu presi
dent, Pere Vícens i Rahota, expres
sa que els actes continus de violèn
cia, tanl a l'All Camp com a la 
Conca, "quo han arribat fins a 
agressions l actes delictius, su
peren qualsevol norma de racio
nalitat i convivència l han creat un 
cllma d'lnclvlsme que és comple
tament inadmissible". 


