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Un moment del consell nacional de CDC celebrat diumenge a Bellaterra. Foto: C. Bautista/La Vanguardia. 

L'oposició es mostra optimista davant el 
pacte autonòmic proposat per Pujol 

Tots els grups recorden que el consens és una vella exigència 
PUNT DIARI 

• Barcelona.— Totes les forces parlamentàries 
han rebut amb optimisme la notícia que Jordi 
Pujol prepara, per a després del seu viatge als 
EÜA, una ronda d'entrevistes amb les diverses 

formacions per consensuar els temes més impor
tants que afecten en les negociacions amb el Go
vern. Al mateix temps que es felicitaven per 
aquesta iniciativa, els diversos grups van recor
dar que el consens és una exigència reclamada 

L'objectiu del president de la 
Generalitat és cridar un per un tots 
els partits polítics amb representa
ció parlamentària a fi d'aconseguir 
el consens més ampli com a punt 
de partida per reprendre les nego
ciacions amb al Govern central. Tot 
i les darreres declaracions de Jordi 
Pujol, efectuades durant la seva vi
sita a Madrid, en les quals va asse
gurar que les relacions amb el Go
vern central són bones, els fets evi
dencien que la realitat és una altra. 
ï un exemple d'això és la demora 
de la signatura de l'acord de tras
pàs dels mossos d'esquadra o l'in
tent fallit per part de Pujol d'entre
vistar-se amb diferents ministres a 
la capitat de l'Estat. 

Els portaveus de les forces polí
tiques catalanes van coincidir ahir 
a recordar que els seus respectius 

partits demanen, des de fa temps, 
un acord de consens entre totes les 
forces polítiques i, a la vegada, es 
van mostrar partidaris d'impulsar la 
proposta de Pujol. Afirmacions 
com: «Els socialistes catalans sem
pre hem defensat la necessitat de 
consensuar els temes fonamentals 
de l'autogovern», del portaveu del 
PSC, Jaume Sobrequés; «IC ja va 
proposar al seu dia l'Acord Nacio
nal d'Autogovern», del comunista 
Joan Saura, o «Nosaltres ja ho vam 
proposar en el debat de deu anys 
d'Estatut», del portaveu Popular, 
Vidal Quadras, i del president del 
CDS a Catalunya, Antoni Femàn-
dez Teixidó, van ser una constant 
en les reaccions que es van produir 
a les seus dels diferents partits. 

A aquestes afirmacions, els dife
rents portaveus van afegir-hi el 

convenciment que Pujol s'ha deci
dit per aquesta via «perquè no sap 
com sortir del pas i desbloquejar els 
temes pendents», segons va expli
car Jaume Sobrequés. En aquesta 
mateixa línia, Joan Saura va recor
dar les constants crítiques d'IC a 
«la situació de bloqueig de l'auto
govern», mentre que el centrista 
Fernàndez Teixidó va assegurar 
que «Pujol té la impressió que ha 
perdut la iniciativa política i que 
necessita els socialistes per repren
dre les negociacions i la resta de 
forces, per continuar-les». La pos
tura d'ERC, segons va explicar el 
president del Consell Nacional, Jo
sep M. Regnant, serà assistir a la 
reunió amb la proposta de la revi
sió de l'Estatut damunt la taula. Pel 
socialista Jaume Sobrequés el can
vi d'actitud de CiU no s'ha de do-

des de fa temps i des de totes les posicions. En
tre l'oposició també es coincideix a afirmar que 
Pujol ha adoptat aquesta mesura davant el cul 
de sac en què es troba el tema autonòmic, en-
terboht pel debat de l'autodeterminació. 

nar només en el tema de les nego
ciacions Estat-Generalitat, sinó 
que ha de ser global i afectar temes 
com ara «les lleis d'ordenació ter
ritorial, el Patronat Català pro Eu
ropa». Per la seva part, el CDS as
sistirà a la convocatòria de Pujol 
amb un progama de quatre punts, 
en els quals, segons els centristes, 
s'hauria d'establir aquest consens: 
traspassos pendents, nou model de 
finançament, rol del president de la 
Generalitat a nivell d'Estat i pre
sència de Catalunya a Europa. Se
gons el portaveu d'IC, la voluntat 
negociadora de Pujol ha d'estar 
avalada pels fets. Segons Saura, 
aquesta proposta de consens i la 
negociació del Fons de Compensa
ció Interterritorial, sense la consul
ta a la resta de partits, són dues ac
tituds contradictòries. 

COMUNICACIONS 

L'autOYÍa de YalMdrera entrarà 
en funcionament els primers 

mesos de l'any 1991 
PEPA MASÓ 

• Barcelona.— Les obres de l'au
tovia de Vallvidrera, que unirà Bar
celona amb Sant Cugat i l'autopis
ta A-7, estaran finalitzades a final 
d'aquest any i es preveu que aques
ta entrarà en servei a principi de 
1991, segons va manifestar ahir el 
president de Túnels i Accessos de 
Barcelona Societat Anòmima Con
cessionària (TABASA), Albert Vi
lalta. El cost d'aquesta autovia és 
de 17.572 milions de pessetes i la 
formen 2 túnels, a Vallvidrera i a la 
Floresta, i 4 viaductes. Segons les 
previsions de TABASA, la perfora
ció del túnel de Vallvidrera, que té 
2.496 metres, finalitzarà a l'agost 
d'aquest any. Per circular pel túnel 
es cobrarà peatge, que serà d'unes 
300 pessetes, i s'utilitzarà un siste
ma de cobrament segons el qual els 

usuaris no hauran de parar per pa
gar, ja que mitjançant una targeta 
magnètica que portaran els cotxes 
quedarà anotat al compte bancari 
del conductor l'impwrt del viatge. 
Vilalta va indicar que s'està estu
diant l'aplicació d'un abonament 
especial per a aquelles persones 
que hagin d'utilitzar, per raons la
borals, el túnel. Segons les previ
sions inicials, uns 17.000 vehicles 
utilitzaran aquesta autovia entre 
setmana, considerablement els caps 
de setL'autovia, que té un total de 
12.287 metres de longitud, va des 
de la Via Augusta a les calçades la
terals de rA-7 i té 2.946 metres de 
túnel,'1.493 de fals túnel i 653 me-, 
tres de viaducte. Per tal de millorar 
l'impacte ambiental de l'obra es 
plantaran prop de 39.000 arbres i 
22.500 arbustos. 

MEDI AMBIENT 

Tercer cap de setmana 
consecutiu amb protestes contra 

el Pla de Residus Industrials 
PEP MONTES 

• Barcelona.— Els ajuntaments de 
Vimbodí i de Sarral s'han sumat a 
la decisió presa per set alcaldes de 
la Conca de Barberà de dimitir dels 
seus càrrecs si no es modifica el Pla 
de Residus Industrials aprovat per 
la Generalitat. D'altra banda, 
aquest cap de setmana els col·lec
tius afectats han provocat diverses 
accions de protesta. Uns 500 habi
tants de Castellbisbal, una població 
del Vallès Occidental que també es 
veu afectada pel Pla de Residus, 
van abocar contenidors d'escom
braries i van apilonar deixalles da
vant la seu del Departament de Po
lítica Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat, a Barcelona. La 
protesta la va convocar el grup eco
logista de Castellbisbal Demac, que 
va organitzar una caravana de ve

hicles des de la població fins a la 
seu del departament de la Genera
litat. Més de 3.000 habitants de les 
comarques de l'Alt Camp i de la 
Conca de Barberà, per la seva part, 
van tallar, per tercer diumenge con
secutiu, l'autopista A-2, la línia fèr
ria, a l'altura de Montblanc, i les 
carreteres nacional i comarcal 240 
a Vila-rodona i al Pla de Santa Ma
ria. Els manifestants van provocar 
un embús en aquestes vies de co
municació i, en algun cas, van arri
bar a cremar pneumàtics i van pro
tagonitzar incidents aïllats en en
frontar-se amb algun conductor 
que no aprovava la seva acció. Por
taveus de la coordinadora Antiinci-
neradora i Abocador van manifes
tar que les mobilitzacions continua
ran fins que no es retiri el pla de re
sidus industrials. 

Tres presos 
independentistes 
catalans, en vaga de 
fam a Alcalà-Meco 

NARCÍS GENÍS 
• Girona.— Tres independentistes 
catalans ingressats al centre peni
tenciari d'Alcalà-Meco van iniciar 
divendres passat una vaga de fam, 
que mantenien ahir dilluns, segons 
van confirmar fonts de la secretaria 
de la presó, que no van voler pre
cisar els nom dels vaguistes. Els Co
mitès de Solidaritat amb els Patrio
tes Catalans van indicar que els in
dependentistes que es troben en 
vaga de fam son Guillem Godó, 
Jaume Palou i Macià Manera, i van 
manifestar que també està en la 
mateixa situació la independentista 
Núria Cadenas, cosa que no van vo
ler confirmar al centre penitenciari 
de Carabanchel-Dones, 

El motiu.de la vaga de fam dels 
independentistes catalans, acusats 
de formar part de l'organització 
Terra Lhure, és reivindicar el reco
neixement del caràcter polític de la 
seva situació penitenciària, el dret 
a autorganitzar-se col·lectivament 
com a presoners polítics i el dret a 
ser agrupats en centres penitencia
ris situats en territori català, con
cretament a Lleida. El Jutge peni
tenciari fa poc va reconèixer el dret 
dels independentistes a ser agru
pats en un mateix centre peniten
ciari a Catalunya. Cal només l'a
provació de la Direcció General 
d'Institucions Penitenciàries. 

El pressupost del 
parc Busch a 
Vila-seca s'ha 
disparat 
• Barcelona.— El pressupost del 
parc d'atraccions projectat per An-
hauser Busch a Vila-seca i Salou, 
previst inicialment en uns 33.400 
milions de pessetes, ha sofert un 
important increment a causa del re
tard en l'execució de les obres i el 
cost d'adquisició dels tenenys. An-
hauser Busch ha pagat pel 70% dels 
terrenys on s'ha d'ubicar el parc uns 
7.000 milions de pessetes, quasi el 
triple del previst per la totalitat de 
la superfície, que pujava a 2.500 mi
lions. Demà finalitzarà el termini 
que la Generalitat va concedir a 
l'Ajuntament de Vila-seca i a la 
Junta Gestora de Salou per arribar 
a un acord sobre l'establiment de
finitiu dels límits territorials dels 
dos municipis. Un cop finalitzat 
aquest termini, entrarà en vigor el 
projecte de llei que va aprovar el 
Consell Executiu de la Generalitat, 
segons el qual el futur parc d'atrac
cions de l'empresa nord-americana 
Anhauser Busch estarà ubicat en el 
95% del seu espai a Vila-seca, i en 
el 5% restant a Salou. / P.M. 

El personal dels 
hospitals de TICS van 
avui a la vaga 
• Barcelona.— Els sindicats CC 
OO i UGT han convocat per avui 
i demà jornades de vaga als hospi
tals i ambulatoris que depenen de 
l'Institut Català de la Salut per l'in
compliment dels acords a què es va 
arribar l'il d'abril del 1989 i per la 
negativa de l'administració a nego
ciar amb els sindicats de la mesa 
sectorial. Els sindicats denuncien el 
fet que els ATS, auxiliars d'infer
meria i d'administració, i altres tre
balladors no sanitaris no han cobrat 
el compliment específic que cobren 
els titulars superiors, els comada-
ments intermedis i el personal su
baltern. Segons CC OO, no s'ha re
conegut ni pagat el deute que l'ad
ministració té amb els auxiliars 
d'infermeria, als quals s'ha d'homo
logar al 75% el salari dels ATS i de
nuncien també la no convocatòria 
de les places i concursos restringits 
per al personal en situació de pro
moció interna./p.D. 
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