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MEDI AMBIENT 

Pujol demana als alcaldes de la Conca 
de Barberà que no dimiteixin 

Alguns consistoris convergents podrien fer-se enrere 
NÚRIA CALBÓ 

• Barcelona.— El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, va demanar divendres a la nit als al
caldes de la Conca de Barberà que posposessin 
la dimissió en protesta per la construcció d'un 
abocador de residus industrials a Forès, fet que 

Després de la reunió, Pujol va 
expressar la seva preocupació pel 
fet que els consistoris d'aquesta co
marca hagin decidit dimitir. Segons 
el president, «un alcalde pot dimi
tir quan ell vulgui, però en aquest 
cas, crec que haurien de posposar 
la seva decisió fins que sàpiguen 
com són aquests abocadors». En 
aquest sentit. Pujol va proposar als 
alcaldes de la Conca de Barberà la 
possibilitat de conèixer aquest tipus 
d'instal·lacions anant a visitar equi
paments similars al que es preveu 
construir a Forès a la República 
Federal d'Alemanya. 

La delegació d'alcaldes que es va 
entrevistar amb el president, for
mada pel de Forès, el de Rocafort, 
el de Sarral, el de Conesa i el de 
Pira, es van mostrar molt decebuts 
pel resultat de la reunió, i tots van 
manifestar que pensaven presentar 
la dimissió, excepte l'alcalde de Co
nesa, Santiago Mundi, de CiU, que 
va recomanar als seus companys 
que posposessin la seva decisió fins 
que es produeixin nous esdeveni
ments. 

Amb tot, l'alcalde de Forès va 
manifestar ahir que la reunió amb 
Pujol «no ha aportat res de nou» i 
que, per aquest motiu, pensa pre
sentar la dimissió. Per la seva ban
da, l'alcalde de Rocafort també va 

va ser rebutjat en un principi per la delegació 
d'alcaldes que es va entrevistar amb Pujol. Els al
caldes i els regidors de set ajuntaments dels vint-
i-dos municipis de la Conca de Barberà ja ha
vien decidit dijous presentar la dimissió, però la 
reunió amb Pujol va fer que alguns alcaldes es 

mostressin ahir menys disposats a impulsar 
aquesta proposta. Amb tot, l'alcalde de Forès, 
Josep Maria Lloranch, i el de Rocafort de Que
ralt, Joan Farré, de CiU, van ratificar ahir la seva 
decisió perquè l'entrevista amb el president «no 
va oferir cap altra solució». 

Jordi Pujol, durant la reunió amb els alcaldes de la Conca de Barberà. Foto:EFE. 

ratificar la seva dimissió després de 
qualificar de «decebedora» l'entre
vista mantinguda amb el president, 
i va indicar què si bé els alcaldes de 

la Conca de Barberà «no esperaven 
que es retirés el pla, sí que pensa
ven que es donaria alguna sortida 
al conflicte». Segons Farré, «Pujol 

es va limitar a repetir tot el que s'ha 
dit fins ara, i el que havia de ser un 
diàleg va acabar sent un discurs 
sense cap conclusió». 

POLÍTICA 

Els renovadors del CDS obtenen 
un terç dels representants 

barcelonins al congrés del partit 

MEDI AMBIENT 

EFE 
• Barcelona.— El sector crític del 
Centre Democràtic i Social (CDS) 
a Barcelona va obtenir ahir un terç 
dels representants centristes barce
lonins al congrés que el partit ha de 
celebrar a TorremoUnos els dies 10. 
i 11 de febrer, aconseguint 59 vots 
contra els 113 que van consolidar la 
candidatura oficialista, encapçala
da per Antoni Femàndez Tebddó. 
Després de l'assemblea, tant Fer-
nàndez Teixidó com el dirigent crí
tic Armando Rodensa van mostrar 
la seva satisfacció per aquests resul
tats, ja que això suposa poder rela-
tivitzar la representativitat dels res
pectius contendents. Els resultats 
contrasten, però, amb les declara
cions que ha fet darrerament Fer-
nàndez Tebddó en el sentit que no 
existia un corrent crític important 
dins el partit. A l'assemblea barce
lonina del CDS hi va assistir el se
cretari general de l'organització, 
José Ramon Caso, que va reiterar 
els arguments que ha difós la direc
ció centrista amb vista al proper 
congrés de TorremoUnos. 

L'assemblea de Barcelona també 
va nomenar els representants pro
vincials al congrés federal del CDS 
a Catalunya. El fet que la taula del 
congrés no acceptés la llista crítica, 
que encapçalava Armando Rode-
nas, al congrés federal va ocasionar 
que l'ofícialista, encapçalada per 
José Carballeda, obtingués 112 vots 
contra 63 vots en blanc i 7 de nuls. 
El sector crític del Centre Demo
cràtic i Social va fer públic la set
mana passada un Manifest per a la 
Renovació, similar al que van difon
dre els renovadors en l'assemblea 
de Madrid. Aquest manifest, es
tructurat en deu punts, es va elabo
rar amb vista a aquesta assemblea 
provincial del CDS, que es va cele
brar ahir a Barcelona. Els inte
grants del sector crític, que pretén 
presentar una candidatura pròpia 
en el congrés de TorremoUnos, de
manen que s'aprofundebd en la de
mocratització interna del partit, 
que es revisin els estatuts per donar 
més representació a la militància i 
que s'adopti el sistema electoral de 
les llistes obertes. 

Els socialistes acusen la 
Generalitat de «secrètisme» en 
Telaboració del Pla Hidrològic 

Segons Vilaró, els afectats hi podien al·legar 
EFE 

• Barcelona.— El secretari del 
Medi Ambient del PSC, Rafael 
Madrueüo, ha afirmat que la Ge
neralitat va aprovar «en secret» el 
Pla Hidrològic de les Conques In
teriors de Catalunya el dia 30 de 

/ desembre. Madrueüo, el parlamen
tari gironí Manel Nadal i el delegat 
nacional dels socialistes catalans, 
Jordi Parpal, es van assabentar, en 
el transcurs d'una reunió a Madrid, 
pel director general d'Obres Hi-
dràuUques del MOPU, José Rubio, 
que la Generaütat havia aprovat el 
Pla Hidrològic, que preveu, entre 
altres obres, el transvasament d'ai
gua de l'Ebre cap a Barcelona. 

Segons el secretari del Medi 
Ambient del PSC, la manera com 
s'ha aprovat aquest pla «confirma 
una vegada més la política de fets 
consumats i d'enfî ontaments siste
màtics que ha seguit el Departa
ment de Política Territorial i Obres 
Públiques». Rafael Madrueflo va 
recordar que el PSC ha demanat un 
pacte per l'aigua «com a alternati

va a la guerra del territori que ha 
iniciat el Govern de Jordi Pujol, 
tant en altres comunitats autòno
mes, Aragó fonamentalment, com 
en els pobles catalans de les terres 
de l'Ebre». En relació amb la llei 
d'infrastructura hidràulica i d'abas
tament de Barcelona, que ha de de
batre el Parlament el mes que ve, 
va afirmar que «envaeixen compe
tències de les entitats locals i impo
sen nous impostos». 

El director general d'Obres Hi
dràuliques de la Generalitat, Fran
cesc Vilaró, va reconèixer que el 
Pla Hidrològic va ser tramès al 
MOPU, encara que va negar que hi 
hagi hagut secrètisme en l'elabora
ció del projecte. Segons Vilaró, el 
Consell Executiu de la Generalitat 
no va poder aprovar el Pla Hidro
lògic perquè és competència de 
l'Administració central. El Consell 
Executiu va examinar el projecte, al 
qual van poder presentar al·lega
cions el municipis afectats, les in
dústries i les comunitats de regants, 
segons el director general. 

L'ÚS del transport 
públic va pujar a 
Barcelona un 29 
per cent per Nadal 

EFE 
• Barcelona.— UOperació Nadal, 
que va posar en marxa l'Ajunta
ment de Barcelona als carrers dels 
centre de la ciutat entre el 15 de de
sembre i el 4 de gener, va aconse
guir incrementar de 300.000 perso
nes el nombre de viatgers de metro 
i autobús. Aquestes dades estan 
contingudes en el balanç de \'Ope-
racià Nadal, que havia de ser estu
diada pel ple de l'Ajuntament di
vendres passat, però que finalment 
s'ha ajornat pel ple del dia 9 de fe
brer: El balanç d'aquesta operació 
mostra que en el període en què es 
van aplicar les restriccions el servei 
de metro,.va transportar un vint-i-
nou per cent més de viatgers que 
durant les mateixes dates de l'any 
anterior. Per aquesta raó, el nom
bre de persones que van utilitzar els 
seus automòbils va disminuir un 
quaranta-tres per cent, és a dir, 
unes 60.000 persones. 

Amb l'Operació Nadal es va res
tringir el trànsit de vehicles al cen
tre de la ciutat mitjançant prohibi
cions temporals de girar, al mateix 
temps que es recomanava l'ús del 
metro, autobusos, taxis i motocicle
tes. El recompte de vehicles que 
van accedir al centre de la ciutat en 
vint-i-iïn punts diferents de la zona 
afectada va mostrar que, en un dia 
feiner, van entrar a l'àreacentral de 
Barcelona 165.786 vehicles. Aques
ta xifra va disminuir durant l'apli
cació de les restriccions a 160.162 
vehicles el dia de Nadal, i a 150.163 
el dia de Reis, la qual cosa va fer 
possible una millor circulació per 
aquestes zones. 

Els Bombers podran 
examinar els locals 
barcelonins sense avisar 
• Barcelona.— El nou cap dels-. 
Bombers de Barcelona, Juan Car-
los López, ha anunciat que és par
tidari que els establiments de con-
currènciai pública puguin ser ins
peccionats en qualsevol moment 
pels Bombers a fi de comprovar 
que es compleixen les mesures de 
seguretat. Juan Carlos López, que 
aquesta setmana va prendre posses
sió del seu càrrec, ha anunciat que 
s'està elaborant una nova orde
nança municipal en matèria d'in
cendis que tindrà en compte aques
ta potestat, ja que actuahnent els 
Bombers només poden fer inspec
cions als locals públics quan els 
propietaris en sol·liciten el permís 
d'obertura. López també ha afegit 
que aquesta nova normativa ha de 
permetre no només la inspecció, 
sinó la facultat que els Bombers 
sancionin directament les empreses 
què incomplebdn les normes, «amb 
la possibilitat d'arribar fins i tot a 
clausurar el local». Juan Carlos Ló
pez ha explicat que «no n'hi ha 
prou que un establiment tingui les 
portes d'emergència reglamentà
ries, sinó que aquestes han d'estar 
obertes i lliures d'obstacles durant 
les hores en què el local està obert 
al públic. El nou cap dels Bombers 
ha recordat els diversos casos en 
què s'han produït víctimes per es
clafaments quan els clients es diri
gien a les portes d'emergència i 
aquestes estaven tancades./EFE 

RESTAURANT L'ESPLAI 

TORRENT 
Comuniquem als nostres clients i 
amics que tomem a estar al seu 
servei a partir del dia 2 de febrer. 
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