
països catalans avui món avui, dijous 
8 de març de 1990 

L'acord pendent des de l'any 1986 encara no es firmarà oficialment aquesta setmana 

Estat i Generalitat ultimen un nou redactat 
del pacte sobre el finançament del català 

El punt central és el compromís que Madrid no tutelarà el fons 
El pacte sobre el denominat serrell del català, pendent des de Fany 
1986, no es firmarà encara aquesta setmana, perquè s'espera que es-
tiguí resolt el redactat final i a causa dels compromisos de treball del 
ministre Joaquín Almúnia. Tant TEstat com la Generalitat valoren 
favorablement Tacord global aconseguit sobre aquest contenciós. 

10 Lluís Bou 
BARCELONA — El govern central i 
la Generalitat estan ultimant un nou 
redactat del pacte a què han arribat 
les dues parts sobre el denominat ser-
rell del català, centrant-se sobretot en 
la posada per escrit de l'acord, segons 
el qual l'Estat no tutelarà el destí dels 
diners que cedeixi a la Generalitat, i 
que l'aportació econòmica es realitza-
rà respectant les competències autonò-
miques en matèria de normalització 
lingüística. 

La Generalitat havia insistit espe-
cialment en els últims mesos en el fet 
que la institució catalana sigui la que 
controli l'aplicació final dels diners del 
serrell. A canvi d'això, la Generalitat 
s'ha mostrat disposada a establir algu-
na fórmula per "informar" l'Adminis-
tració central sobre el repartiment de 
les partides econòmiques, fórmula que 
el ministeri d'Administracions Públi-
ques defineix com que el govern cen-
tral podrà "fer el seguiment" dels re-
cursos. 

Compromisos d'Almunia 

La firma de l'acord sobre el serrell no 
tindrà lloc aquesta setmana, sinó, en 
la hipòtesi més optimista, a partir de 
finals de la setmana vinent, a causa de 
diversos compromisos del ministre 
d'Administracions Públiques, Joaquín 
Almúnia, i de la necessitat d'ultimar el 
redactat final. Almúnia tenia previst 
viatjar ahir i avui al País Basc, demà 
divendres ha d'assistir a la reunió del 
consell de ministres, i dilluns té pro-
gramat traslladar-se a les illes Canà-

ries. 
Inicialment s'havia especulat que 

l'acord sobre el català es podria fer ofi-
cial aquesta setmana, encara que cap 
de les dues parts no ho havia confir-
mat formalment. El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, es va mostrar 
esperançat dimarts passat que aquest 
mes hi hagi "novetats importants" en 
la solució final del contenciós, sense 
precisar més. 

Un portaveu del ministeri d'Admi-
nistracions Públiques consultat per 
l'AVUI ha rebutjat rotundament que 
la data per firmar l'acord sobre el ser-
rell no estigui encara fixada per les 
conseqüències de la polèmica de l'au-
todeterminació. "Malgrat l'autodeter-
minació, hem pactat l'acord sobre els 
mossos. El pacte sobre el català no 
està ara en funció d'aquesta polèmica, 
sinó de tancar-lo totalment", ha indi-
cat. Alihunia havia manifestat di-
marts, als passadissos del Congrés, 
que el debat sobre l'autodeterminació 
"no ha estat en va", i que "desgracia-
dament no tenim la mateixa sensació 
de confiança mútua" des d'aleshores. 

Volum econòmic 

Tant el govern central com la Genera-
litat valoren molt favorablement l'a-
cord global aconseguit sobre el serrell 
del català, el principal dels que estan 
pendents de solució des del 1986, tot i 
que totes dues parts mantenen un ab-
solut mutisme sobre el nombre final 
de milions que l'Estat cedirà a la Ge-
nerahtat. La institució catalana ha va-
lorat fins ara el volum del serrell lin-
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El ministre Joaquín Almúnia i el dirigent de CiU Miquel Roca 

güistic en uns 6.000 milions de pesse-
tes, mentre que el govern central ha-
via acceptat últimament la cessió 
d'una quantitat pròxima però no equi-
valent ni superior als 5.000 milions. 

Segons el pacte entre Ahnunia i el 
representant de la Generalitat en les 
negociacions, Miquel Roca, els mi-
lions que l'Estat pagarà per al serrell 
del català es destinaran en principi a 
quatre grans àrees: educació, cultura, 
mitjans de comunicació social i admi-
nistracions públiques. Dins del primer 
camp es preveuen ajuts a la normalit-
zació del català a la Universitat, a 
l'Institut d'Estudis Catalans, a l'Insti-
tut de Sociolingüística Catalana i a l'e-
ducació d'adults. En el terreny cultu-
ral, es concedirien ajudes a l'edició de 
textos en català i a la traducció del ca-
talà a altres idiomes, al suport a la pu-
blicació en la llengua pròpia de Cata-

lunya, i a la producció cinematogràfi-
ca catalana. Per la seva part, en mit-
jans de comunicació se subvenciona-
ria la premsa i les publicacions 
periòdiques en català, mentre que en 
el camp de les administracions públi-
ques s'impulsarien programes per fer 
conèixer l'idioma als funcionaris, i ac-
tuacions per facilitar l'ús del català als 
ciutadans davant l'Administració. 

El serrell del finançament del cata-
là està pendent de solució des de l'a-
cord sobre el finançament autonòmic 
firmat el 1986, del qual va quedar al 
marge perquè es tracta d'una qüestió 
no homologable al conjunt de nacio-
nalitats i regions, i que per tant es va 
considerar que s'havia de negociar a 
part. El serrell del català representa 
econòmicament la meitat dels serrells 
que estan pendents de solució entre 
l'Estat i la Generalitat. 

Comitè de govern 

Unió analitzarà 
avui el refús de 
Pujol a la seva 
estratègia de 

'bloc estatutari' 
Toni Soler 

BARCELONA — El comitè de go-
vern d'Unió Democràtica de Catalu-
nya (Unió) analitzarà avui, en l'última 
reunió abans del congrés nacional del 
partit, la reacció del president de la 
Generalitat i de CDC, Jordi Pujol, en-
torn a la proposta bàsica de la ponèn-
cia marc que debatrà el partit demo-
cristià. 

Aquesta proposta, enunciada ja pel 
líder d'UDC Josep Antoni Duran i 
Lleida, defensa la formació d'un bloc 
estatutari amb les forces polítiques ca-
talanes que doni força a les reivindica-
cions autonomistes, i deixa en un se-
gon pla el diàleg Estat-Generalitat que 
ha presidit l'estratègia de CiU i del go-
vern català en la present legislatura. 

El 'no' de Pujol 

El president Pujol va afirmar dimarts 
que la Generalitat seguirà primant el 
diàleg amb l'Estat "sense gestions in-
ternes", va destacar els últims avanços 
obtinguts en la negociació i, després 
de ser interrogat per la proposta 
d'UDC, va afirmar que "crec que el 
que fem és el que convé". Un comuni-
cat de premsa d'UDC informava ahir 
que el comitè de govern "analitzarà 
l'actitud del president de la Generali-
tat en relació amb algunes propostes 
que conté la ponència marc". Aquest 
document haurà de ser debatut i apro-
vat en el congrés que Unió celebrarà 
aquest cap de setmana a Reus. 

Duran va ser ahir a Lleida i no va 
valorar de forma oficial la reacció de 
Jordi Pujol. Per la seva banda, el se-
cretari d'organització d'UDC, Domè-
nec Sesmilo, es va negar a fer cap co-
mentari al respecte perquè això impli-
caria "anticipar un debat que ha de te-
nir lloc en el marc estricte del congrés 
del partit". Sesmilo va afirmar que 
"desconeixia" l'ordre del dia de la re-
unió que ha de mantenir avui la direc-
ció del partit. 

El socialista Rafael Madueño demana al govern català que "n'assumeixi la responsabilitat" 

L'oposició no vol negociar quines han 
de ser les ubicacions del pla de residus 

Redacció 
BARCELONA - Els grups de l'opo-
sició al Parlament de Catalunya van 
refusar ahir la possibilitat de renego-
ciar les ubicacions previstes en el pla 
de residus industrials, que la Generali-
tat està tramitant com a projecte de 
llei. El president Jordi Pujol va afir-
mar dimarts en roda de premsa que el 
pla arribaria al Parlament per perme-
tre el màxim diàleg i el contrast entre 
propostes alternatives. 

Els portaveus dels grups del PSC, 
IC, PP, Mixt i les agrupacions parla-
mentàries d'ERC i CDS pensen fer pú-
blics els seus posicionaments avui, en 
una trobada que tindrà lloc a Castell-
bisbal (Vallès Occidental) a iniciativa 
de la coordinadora antiabocadors. 

El diputat socialista Rafael Madue-
ño va manifestar a Efe que el PSC "no 
està disposat a assumir funcions exe-
cutives que corresponen al govern de 
la Generalitat", i que "si el Consell 
Executiu no està disposat a assumir 
les seves responsabilitats, el que ha de 
fer és plegar". Madueño va expressar, 
en canvi, la disposició dels socialistes a 
negociar els criteris generals del pla o 
els programes a aplicar en relació a la 
producció de residus. Així mateix, va 
demanar l'elaboració d'un pla urgent 

per acabar amb els abocaments ilegals. 
Víctor Gimeno (IC) va mostrar-se 

també contrari a plantejar ubicacions 
alternatives, "perquè això demana es-
tudis geològics exhaustius que nosal-
tres no estem en disposició d'elabo-
rar". El president del grup del PP, 
Aleix Vidal-Quadras, va manifestar ál 
respecte que "les localitzacions han de 
sorgir d'un diàleg que superi l'àmbit 
del,Parlament". 

Àngel Colom (ERC) va manifestar 
que el seu grup vol negociar "el con-
cepte general del pla de residus, per-
què les nostres discrepàncies se cen-
tren bàsicament en l'aplicació tècnica 
del pla, independentment de la ubica-

. ció". 

Pressió popular 

D'altra banda, la majoria de les coor-
dinadores que s'oposen al pla de resi-
dus industrials ha començat a modifi-
car la seva estratègia, ja que la trami-
tació del pia com a projecte de llei 
allarga el termini previst fins a la seva 
aprovació. Només la plataforma d'al-
caldes i regidors dimitits de la Conca 
de Barberà han decidit mantenir el to 
contundent de la seva protesta, i han 
refusat mantenir-se en el càrrec de for-

AVUI 

Rafael Madueño 

El Parlament sotmetrà a 
debat la creació d'una 

agència catalana de notícies 

ma interina com els havia indicat el 
departament de Governació. 

La resta de coordinadores han de-
cidit incrementar les campanyes d'in-
formació i sensibilització, i atemperar 
els actes de mobilització popular per-
què el procés de diàleg pot ser llarg i 
"no es pot mobilitzar la població un 
dia sí i l'altre també". 

Redacció 
BARCELONA — El Parlament de 
Catalunya debatrà una proposició no 
de llei presentada per ERC, en la qual 
s'insta el govern de la Generalitat .a 
crear en un termini no superior a un 
any "una agència catalana de notícies 
de caràcter públic i en llengua catala-
na, per tal d'establir un canal informa-
tiu independent i directe entre Catalu-
nya i la resta del món". 

La junta de portaveus ha acceptat a 
tràmit aquesta setmana la proposició 
no de llei, però fins la pròxima no se 
sabrà si tindrà possibilitats de prospe-
rar, perquè que no serà fins aleshores 
que CiU decidirà l'orientació del seu 
vot. La coalició convergent disposa de 
majoria absoluta al ple del Parlament i 
a les comissions. 

A l'exposició de motius de la propo-
sició, el diputat Josep Lluís Carod-Ro-
vira indica que "es fa imprescindible la 
constitució d'una agència catalana de 
notícies, de caràcter institucional i en 
llèngua catalana, que projecti l'actua-
litat informativa del país directament 
a tot el món, i que alhora vehiculi cap 
a l'interior de Catalunya els fets que 
s'esdevinguin a la resta de països, sen-
se mitjancers innecessaris". Carod-Ro-
vira cita l'agència Fabra, que va fun-

cionar abans de la guerra del 1936-
1939, com un precedent de la que ara 
proposen. 

D'altra banda, el secretari general 
d'ERC, Àngel Colom, va manifestar 
ahir que l'objectiu d'aquest partit de 
cara a les eleccions municipals de 
1991 és "doblar, i si pot ser triplicar, el 
nombre d'electes a tot Catalunya", i 
també obtenir representació a l'Ajun-
tament de Barcelona. La federació 
barcelonina d'ERC ha obert una ofici-
na municipal amb l'objectiu d'incre-
mentar la presència ciutadana del par-
tit a la capital. 

Pressupostos de la CCRTV 

En el terreny de la política parlamen-
tària, el PSC va anunciar ahir que 
avui preguntarà en la comissió de con-
trol parlamentari de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió (CCRTV) 
al director general, Joan Granados, di-
verses qüestions relacionades amb el 
projecte de pressupost d'aquest orga-
nisme per a aquest any. Aquestes pre-
guntes fan referència a l'increment del 
42'91 per cent que registren els pressu-
postos de la CCRTV respecte a l'any 
passat i a la subvenció de 5.568 mi-
lions destinada a Canal 33 i TV3. 
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