Reus Digital
Un centenar d'ecologistes escridassen la Societat Nuclear Espanyola
La xiulada s'ha produït a les portes del Teatre Fortuny
25 de Setembre de 2013, per Joan Marc Salvat

· Els manifestants s'han col·locat al voltant del cordó policial
JM.Salvat
Un centenar d'activistes antinuclears s'han concentrat a les 9 del vespre, a les portes del
teatre Fortuny, en protesta per la presència de la Societat Nuclear Espanyola (SNE) a
Reus. Un gran cartell on es podia llegir 'Nuclears? No, gràcies' –penjat de dalt a baix de
la seu d'Òmnium Baix Camp– donava la benvinguda als prop de 600 congressistes citats
a la vetllada. Resguardats per un fort cordó policial de Mossos i Guàrdia Urbana, els
membres del congrés han pogut entrar al Fortuny sense cap mena d'incident i, això sí,
enmig d'una sorollosa xiulada.
Pel portaveu ecologista, Eloi Nolla, la voluntat de la manifestació no és només
proclamar "el nostre rebuig a les nuclears, que ja fa anys que ho diem, sinó també
protestar per la presència de la Societat Nuclear Espanyola a Reus". Recordem que,
aquest dimecres, s'ha inaugurat oficialment la 39a edició de la reunió de la SNE, i que
s'allargarà fins divendres.
Els congressistes, entre expectants i sorpresos, han anat desfilant a l'interior del Fortuny,
on els esperava un concert de Joan Chamorro i Andrea Motis, organitzat en el calendari
de la trobada nuclear.

'Una broma de mal gust'
Pels ecologistes, la presència del sector nuclear a Reus, i al Camp de Tarragona per
extensió, "és una broma de mal gust". En declaracions de Nolla a Reusdigital, ha
expressat que "no és el millor moment per venir a Tarragona, que és on pitjor funcionen
les nuclears a tot l'Estat". Paral·lelament, Nolla considera la trobada una "manera de
rentar-se la cara, fent aquest congrés sota la presumpta capa de tecnologia, quan en
realitat estem parlant d'una energia obsoleta".
Entre els concentrats, també hi era present el regidor de la CUP, David Vidal, que s'ha
ofert a traduir el manifest del grup ecologista per alguns congressistes que no entenien
ben bé el català. Aleshores, una congressista ha volgut discutir amb Vidal sobre "la
fusió nuclear", per mirar de convèncer el cupaire dels beneficis d'aquesta energia. Amb
tot, la conversa no ha anat a més i els congressistes s'han dirigit al concert del Fortuny.
Feu clic sobre qualsevol fotografia per iniciar el passi de diapositives

