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El president recolza Alfonso Guerra, mentre que aquest no es manifesta sobre el cas 

Felipe González creu que cal incloure en el 
Codi Penal el delicte del tràfic d'influències 
Juan Guerra no ha comparegut encara per explicar tot Mer 

González, president del govern cen-
tral, va manifestar ahir a un grup de pe-
riodistes que detesta el tràfic d'influèn-
cies i que considera necessari definir 
aquest concepte. En aquest sentit, es va 
mostrar partidari d'incloure el tràfic 
d'influències en el Codi Penal com un 
delicte especificat, si bé va indicar que 
el problema és definir-lo, perquè voreja 
altres figures juridiques ja tipificades. El 
president feia referència, òbviament, a 
l'afer de Juan Guerra, germà del vice-
president del govern, que, sorprès dis-
sabte a la frontera hispano-portuguesa 
d'Ayamonte, encara no s'ha presentat 
per justificar, entre altres afers, la seva 
presència en un desfàtx oficial de la De-
legació del Govern a Sevilla. 

Mentrestant, González i Alfonso 
Guerra van comparèixer ahir a la nit al 
Cercle de Belles Arts de Madrid, on es va 
fer l'acte de presentació d'un assaig sobre 
el PSOE. Quan tothom esperava que el 
vice-president es manifestés públicament 
sobre l'afer, Alfonso Guerra no va dir ab-
solutament res. Per la seva banda, Felipe 
González va dir només que "a Alfonso 
Guerra no li cal el meu suport, perquè 
l'ha tingut sempre". Al mati, González va 
assegurar que el tema de Juan Guerra no 
ha estat objecte de discussió en el govern, 
i va insistir que aquesta és la primera 
d'un seguit de campanyes orquestrades i 
que, segurament, les pròximes setmanes 
hi haurà campanyes semblants contra el o 
PSOE i el govern. g 

u. 

PÀGINA 8 L'última foto de Juan Guerra, feta dissabte a Ayamonte, que encara no s'ha presentat per justificar-se 

Comiat als morts de Bakú 

El Parlament de 
l'Azerbaidjan 

amenaça Moscou 
de proclamar la 
independència 

Els diputats del Parlament de l'Azer-
baidjan van adreçar ahir a la matinada 
un ultimàtum a Moscou exigint que el 
Kremlin aixequí en dos dies l'estat d'ur-
gència a Bakú i retiri les seves tropes de 
la ciutat. En cas contrari, els diputats 
han amenaçat de reconsiderar "l'acta 
d'unió" entre l'Azerbaidjan i la Unió 
Soviètica i actuar com van fer els dipu-
tats del Soviet Suprem de Nakhitxevan, 
que van proclamar la secessió de 
l'URSS de la seva República autònoma. 
Els parlamentaris de l'Azerbaidjan, diri-
gits pel seu cap d'Estat, Almira Kafaro-
va, han abraçat completament la causa 
nacionalista i la presència de les tropes 
soviètiques a Bakú ha alimentat encara 
més les passions nacionalistes de la po-
blació. 

Mentrestant, prop d'un milió de 
persones, segons fonts nacionalistes, 
van expressar ahir el seu rebuig a Mi-
khaïl Gorbatxov i al Partit Comunista 
en participar, a Bakú, a les exèquies de 
les victimes (sobre el nombre de les 
quals encara hi ha divergències) dels 
enfrontaments entre àzeris i les tropes 
soviètiques, sense que hi hagués inci-
dents significatius. A les pancartes 
dels manifestants es podia llegir "Gor-
batxov és el botxi dels pobles kazakh, 
georgià i àzeri. ¿Qui serà el següent?" i 
"Fora el feixisme del Partit Comunis-
ta soviètic". D'aquesta manera, el na-
cionalisme àzeri ha fet una clara de-
mostració de la seva força. 

PÀGINA 2 

Interior instaUa controls policials a 
Barcelona i als seus voltants 

Tot i els embussos que es formen i algunes coincidàicies 
relacionades amb el terrorisme, el Govern Civil nega que 

aquesta mesura vagi més enllà de la simple rutina 
PÀGINA? 

El govern català ho tira endavant, tot i les protestes dels municipis afectats i d'altres grups 

La Generalitat aprova el pla de residus 
industrials amb dues petites esmenes 

Bilbao i Vitòria pateixen unes restriccions 
d'aigua que ja fan història 

A causa de la sequera més important que afecta el Pafe Basc 
en els últims anys, el Consorci d'Aigües ha imposat unes 

mesures draconianes per fer front a l'emergència 
PÀGINA 16 

La patronal aconsella a les empreses 
augments salarials del 6 per cent 

Afirma que si, durant l'any, es produeixen desviacions 
respecte a aquesta xifra, funciona una clàusula de garantia 

salarial del poder adquisitiu que permet revisar-la 
PÀGINA 24 

El Consell Executiu de la Generalitat 
va ratificar ahir el vist-i-plau de la Jun-
ta de Residus al pla director per a la 
gestió dels residus industrials, tot i la 
polèmica que aquest projecte ha gene-
rat en els municipis afectats. L'aprova-
ció del pla s'ha fet amb dues esmenes 
referents a les contraprestacions eco-
nòmiques als municipis interessats i 
als residus urbans. El projecte està do-
tat amb més d'l 1.000 milions de pes-
setes i pretén acabar amb els aboca-
ments il.legals mitjançant la construc-
ció de diversos abocadors i plantes in-
cineradores i de tractament. El PSC i 
ERC han rebutjat el pla i també s'hi 
han oposat altres grups i institucions 
de tot tipus. 

El projecte preveu la construcció de 
quatre abocadors —a Forés (Conca de 
Barberà), Rubió (Anoia), Castellbisbal 
(Vallès Occidental) i un lloc encara per 
designar—, dues plantes de tracta-
ment fisico-quimic —a Martorell 
(Baix Llobregat) i Sant Feliu de Buixa-
lleu (Selva)— i una incineradora —al 
Pla de Santa Maria (Alt Camp). 

PÀGINA 6 Els abocaments il.legals, un problema per als rius catalans 
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