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Enmig d'una forta tensió, 
Pujol visità Galo/Ben 

Unes 400 ptnones es manllestaren t.b contra del P1a de Rei;ldU$ 

Jordi Pujol arribà. Van, amb hdkòptn, d�prés d• 1)1<$ d'una hor• de 
rtiard Foto: Rull

VALLS.- Jordi Pujol visità ahfr 
dijous les instal.lacions de l'em
presa vallenca Calo/Ben, ubicaria 
al Poligon lnsduslrial. Magrat el 
quanti1aliu nombte de manifestants 
en contra de la incineradora l de 
l'abocador, no es van produir inci,. 
dents imponants. 

Jordi Pujol arribava a Valls a les 
2h i 1 O mon uts, amb mé$ d'una 
hora de retard en relació a la pre
vista. Durant el perlode d'espera, 
unes 500 persones de l'Alt Camp i 
la Conca. que van arribar a ser un 
miler, ben avança.t el migdia- es 
manifestaven en contra del Pla de 
Residus, fet que c,eà una certa 
tensió a nivell general. Finalmen� 
un helicòpter aterrava a les 
instal.lacions de l'empresa: el pre
sident de la Generahtat de Cata
lunya arribava a Valls. Els crits per 
part dels manifestants augmenta• 
ren, i la tensió va créixer fins al 
punt que una de les tanques que 
envolten l'empresa es trencà. Lla
vors començaren a llençar pedres 
i vidres a l'indret i feriren lleumcnt 
a tres dels periodistes presents a 
l'acte. 

Mal¡¡ra1 tol, les diverses autori
tats rebien el president. D'entre els 
presents, descaven el conseller 
d'Indústria, Sr. Sobírats, el director 
general d'Indústria, Sr. Miquel Puig. 
els diputats al Parlament de Cata
lunya, Sr. Paül Gonzàle, i Sr. 
Sendra, cl senador de Tarragona, 
Sr. Vendrell, a més de les diverses 
autoritats vallenques, com el pre
sident del Consell Comarcal, Sr. 
Vilanova, i l'alcalde de Valls, Sr. 
Pau Nuet. Per part de l'emp<esa 
Calo/Ben reberen el president el 
Sr. Gaspar Lozano, president i di
rector general de l'empresa; el Sr. 
Josep Cunillera, sols-director, i 
Josep Tomàs, director de produc
ció, a més de diversos caps i direc
tors de departament. 

Posteriorment es dísposa,en a 
visitar totes les instaf.lacions de 
Gal�Bcn, de les qua Is el President 

féu una valo,ació molt positiv-a_, 
pel seu bon runcionamen1 i per la 
gran extensió de Ics naus. 

Durant l'acte, Jordi Pujol va fer 
d¡versos comentaris a les Oiforcnts. 
autoritats i, segons ha pogut saber 
el nostre set"rnanari, el pte5ident no 
es mostrà massa optimista pel que 
fa a •1a creació del ¡,.,re ldenlirama 
o el camp de golf, a les envistes de
la moguda que s'està vivint actual
ment per aquestes comarques ta
rragonines•. 

Finalment, el president aban
donava la ciutat de Valls desp<és 
cfuna estanda d'una hora, aproxi
madament.

Segons manifestava Gaspar Lo
zano a El Vallenc, •1a visita del 
president de la Generalitat a l'em
presa ha estai molt positiva i cor
dial. l donades les circumstàncies, 
el resultat final ha estat molt reei
xit". Lozano afegí: "crec que els 
manifestants, en el fons, són bona 
gent, tot i que, per part del presi
dent s'han adoptat les mesures 
pertinents". 

D'altra banda, Pau Nuet ens 
comentava que •1a visita ha esla 
molt ràpida, però, sortosament, ha 
estat molt positiva•. 

finalment, Josep Vilanova 
també en donà una valoració satis
factòria; en concret, ens digué que 
'la visita del president ha es1a1 ex
cepcíonalmenl positiva. feia molt 
de temps que Jordi Pujol no ens 
visitava i crec que és molt encertat 
que ho hagi fet•. Afegí que •no ens 
feien por els manifestants, perquè 
crec que, a l'Alt Camp, hi ha gent 
de seny, i saben fins on �en 
arribar. La manifestació realitzada 
ha estat, en tot cas, molt pacífica". 

Cal destacar que JOSèp Vilano
va, per la seva part, va aprofitar la 
visita de Jordi Pujol per fer-li entre
ga d'un dossierdocumenlatiu sobre 
ili verses activilalSque s'estan duent 
a terme a la nostra comarca, com 
la campanya de l' Ah Camp Nel, la 
creació d'un centre me-te<>fològic, 

,\ cause d• la l�nsi6 l la prtSSió per part dels manlf�tanis, la tana, qut 
envolta l'empresa qutdà tn estat precari Fou,: Rull 

tl prosident de la Generalilat vísítà la instalJadon.t de Gelo/Ben 

ni programa de la Firagost í el 
viatge a Bèlgica, �anltzal pel 
Consell Comarcal. El clossier tam
bé recollia diverses peticions cl'in
fraestuctura, com són la possible 
ubicació d'un camp de golf o la 
creació d'una es-cofa universitària 
d'enginyeria tècnica. Tot plegat, 
segons ens deia el presidenl oci 
Consell Comarcal, •s'ha dut a ter
me per tal de millorar les expccta
llves d'implantació Industrial•. 
Vilanova, però, també posà de 
relleu que •el Presidenl m'ha 
comentat que aquesta insolidaritat 
per parl d'alguns membres del 
poble eren motiu d'obstacles per 
lai de poder gestionar". Per aquest 
motiu afegí: •demano que es tor
nin a reemprcn dre les vies del 
diàleg i de la comprensió a nivell 
de poble; si no, és realment un 
obstacle poder gestionar". 

De tota manera, i malgrat les 
declaracions positives d'algunes 
aulorilats, Jordi Pujol esmentà en 
la rod,, de p<emsa realit.tada a 
Mollet que •el fel d'apedregar un 
helicòpter és molt greu i espero 
que ningú busqui cap justificació'. 
A més, segons sembla, un dels 
helicòpters s'hagué de quedar es
tacional en el lloc d'aterratge ha
vent sofert danys. 

La visita també fou noticia al 
plenari dut a terme ahir per la nit. 
En concret Francesc Casañas 
manifestà que "he vist les imatges 
de la visita del president per la 
televisió, i és realment lamentable 
t01el que ha passat. Dóna una molt 
mala ,matge pel que fa a la ciutat 
de Valls. l mentre continuí aquesta 
panoràmica serà dificil tractar amb 
la Generalitat d'altres qüestions de 
la nostra ciutat M'agradaria creu
re que d'ent.re els monífeslants no 
hi havia ningú de Valls•. 

D'altres consellers presenlS a la 
sessió plenària també manifesta
ren el seu rebuig envers cis inci. 
dents, fins i 101 Ribé apuntava la 
possibilitat d'envjar un telegrama 

a la Generalitat plantejant la pos-
1ura de l'Ajuntament vallenc. 

López esmentà que 
"hi ha hagut 
moments que un 
miler de persones 
ens hem pogut 
manifestar una 
vegada més" 

Josep Ramon López, un dels 
manifestants, ens explicava que 
"crec que la valoració no està en si 
ha estat una manifestació pacifica 
o as.ressiva; ha estat una manifcs-
1ac,o en la qual ens hem fet sentir 
una vegada més. lo penso que ha
estat molt positiva perquè, a mé$ 
que hi hagut un moment en què 
hem estai més de l 000 persones, 
la geni ha demostrat que, després
de sis mesos, continua lluitant i 
sabenl clarament el que vol. Pujol
i companyia han de rectificar per
què, si no, encara ens donen més
temps per a concienciar-nos que 
no volem la instal.lació de la íncí
neradora i de l'abocador". 

Referent a la agressió que han 
sofert alguns periodistes i al tren
cament ae tanques, un dels mani .. 
fcstants explicava que •nosaltres 
únicament hem vingut a manifes
tar-nos. Les tanques s'han trencat 
per la pressió de la gent; el fel de 
llençar pedres s'ha donat en un 
nombre molt reduïl de persones, 
que s'han descontrolat. Penso, 
però, que en Iol moment ha estat 
una manifestació pacifica•. 

Ambdós estaren d'acord amb 
el fet que "la manifestació ha estat 
positiva, també perquè laJent ha
sabut esperar des de 2/4 11 del 
matí fins a 1 /4 de 4 de la tarda, 
manifestant-secosntan1.ment". 

PLA DE RESIDUS 

Les 
coordinadores 
avançaren la 

. ,, 

reun10 per 
prepararia 

visita de 
Pujol a Valls 

Les Coordinadores de la 
Conca de Barberà i de l' Ah Camp 
es van reunir dimarts passat, dia 
24 de Juliol, al Pla de Santa Maria, 
per tractar el tema de la visita del 
president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, a l'empresa Calo/ben si
tuada al Polfgon Industrial de 

Valls. 
El primer punt que es va trac

tar íou el motiu de l'avançament 
de la reunió, que hem esmentat 
anteriorment, , s'exposà el que 
s'havia de fer al respecte. 

Després de diversos comen
taris, es va decidir de fer acte de 
presència davant la porta d'en
trada de l'empresa, amb tota la 
gent de la Conca i l' Ah Camp que 
s'hi pogués desplaçar, per de
mostrar que el president no era 
ben rebut a les nostres comar
ques. També es va acordar d'es
perar-lo de 2/4 de 12 fins a la 1 
del migdia, preveient que es 
podria canviar l'hora de visita, o 
arribar amb el seu helicòpter i 
entrar per la po<ta del darrera. 

En cas que l'entrada fos pel 
davant, els membres de la coor
dínado,a decidiren que, si els 
mossos no els ho impedien, li 
expressarien el descontent de les 
nostres comarques per la seva 
decisió d'ubicar un abocador i 
una ínclneradora i per mantenir
se dur sense cap raó amb aquest 
principi injust i prepotent. 

Per altra part, s'acordà tenir 
com a prioritari el llibre del Centre 
d'Estudis de la Conca i de l'Insti
tut d'Estudis Vallencs, en el 
moment de parlar del Pla de 
Residus, enfront del llibre La
Merda a Catalunya. 

En aquest aspecte es féu una 
valoració de l'acte de presenta
ció del llibre, en la qual inte<vin
gúeren diversos tècnincs i on 
ilestacà la intervenció d'un geò• 
leg, que exposà que, amb Forès, 
s'liav,enequivocattotalment, fins 
i tot en l'apreciació d'ar$íles, ja 
que d'argiles no n'hi ha, sinó que 
es un matèria semblant, però no 
impermeable. 

Finalment es donà compte de
l'entrevista mantinguda per part 
dels membres de la coordinadora 
amb els batlles de Santa Coloma, 
Santa Perpètua i Llorac. 

A ran d'aquesta entrevista, els 
de la coordiandora consideren 
que l'alcalde de Santa Coloma, • 
és un home completament fals i 
que segueix els dictats del seu 
partit en la línia de mantenir i 
fo�ntar la divisió de la comar
ca; el considerem un insolidari i 
creiem que el poble de Santa 
Coloma li ha de mostrar el seu 
rebuig'. Aquestes rebuig sorgeix 
de les manifestacions que el 
mateix alcalde va fer dient que 
•ell es bellugaria si l'abocador
anava al seu terme" a la vegada 
que acusà el governador civil 
d'inhibir-se del problema i d'a
nar contra CiU, i també al con
vergent Carles Andreu, de Mont
blanc, d'anar en contra del Pla de 
Residus per interessos personals, 
perquè té te<res al terme de Forès. 


