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La nova promoció de la policia autonòmica ampliarà i diversificarà els seus serveis 

mossos 
d'esquadra a combatre abocadors üJegals 

Governació vol crear una brigada especial per al medi ambient 
Toni Soler 

BARCELONA — Els Mossos d'Es-
quadra es cuidaran de la prevenció, el 
control i la repressió dels abocaments 
il·legals de residus industrials, un cop 
entri en servei una nova brigada del 
cos que es destinarà específicament als 
delictes contra el medi ambient, se-
gons han confirmat a l'AVUI fonts 
del departament de Governació. La 
nova brigada estarà integrada per 
agents de la nova promoció de mossos 
que sortirà de l'Escola de Policia de 
Mollet el pròxim mes de juny. 

La conselleria de Governació de la 
Generalitat pretén aprofitar l'entrada 
en servei d'aquests 250 agents nous 
per ampliar i diversificar els serveis 
que presta la policia autonòmica. Ac-
tualment, la comissió tècnica de la 
Junta de Seguretat de Catalunya, or-
ganisme coordinador dels cossos poli-
cials del Principat, està estudiant les 
propostes del govern català en aquest 
sentit. Governació pretén ampliar les 
brigades ja existents (Joc, Protecció de 
Menors i Patrimoni) i crear-ne dues de 
noves: la de Medi Ambient i la de la 
Dona. 

Deíictes ecològics 

La brigada del Medi Ambient es faria 
càrrec d'un servei que té teòricament 
assignat la Guàrdia Civil: la prevenció 
i repressió tfels delictes relacionats 
amb el medi ambient, tant en l'àmbit 
urbà com rural. Dins d'aquest marc, 
una de les principals activitats dels 
agents d'aquesta brigada seria la de-
tecció dels punts d'abocament il.legal 
de residus industrials, que es compten 
per centenars a tot Catalunya. També 
s'encarregaria de prevenir i castigar les 
agressions contra el sistema ecològic 
en les indústries i en el medi natural. 

Fonts de la conselleria argumenten 
que "la legislació per protegir el medi 
ambient fa necessària l'existència d'un 
cos de seguretat que la faci complir i 

Els Mossos d'Esquadra tindran la missió de detectar abocadors il·legals 
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respectar". En aquest sentit, la feina 
de la nova brigada es pot considerar 
complementària de la racionalització 
que pretén aportar el nou pla de resi-
dus, amb la instal.lació d'abocadors 
controlats en diversos punts de Cata-
lunya. Tot i això, la iniciativa de crea-
ció de la brigada és anterior a l'aprova-
ció inicial del polèmic pla director. 

La nova brigada, que podria co-
mençar a -prestar servei a finals 
d'any, comptarà amb un nombre en-
cara indeterminat d'agents, provi-
nents de la nova promoció que entra-
rà en servei al juny i que se sotme-

tran a un curset especial durant el se-
gon semestre d,e l'any. D'aquesta 
promoció també n'hauran de sortir 
els integrants d'üna nova brigada, 
que tindrà com a atribució específica 
els delictes comesos corítra dones 
(violació, maltractament). La policia 
estatal ja disposa d'un servei d'aques-
tes característiques. 

Més efectius 

Les brigades del joc, de protecció de 
menors i del patrimoni, que compten 
actualment amb uns 25 agents cadas-

cuna, ampliaran la seva plantilla amb 
una desena d'agents, per tal de "millo-
rar la cobertura dels serveis que tenen 
assignats". També s'incrementarà el 
nombre d'agents destinats a guàrdies 
estàtiques (vigilància d'edificis ofi-
cials), la qual cosa farà necessari, a la 
tardor, un curset de reciclatge per a 
tots els agents que s'encarreguen habi-
tualment de prestar aquesta mena de 
servei. A partir de l'octubre vinent, 
uiia nova promoció de 350 aspirants 
prèviament seleccionats ingressarà a 
l'Escola de Policia de Mollet, i entrarà 
en servei nou mesos després. 

països catalans avui, divendres 
16 de març de 1990 

Homenatge a Companys 

Pujol demana que 
Catalunya "sigui 

l'objectiu 
prioritari" 

dels ciutadans 
Redacció 

BARCELONA — El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va destacar 
ahir el patriotisme del president Lluís 
Companys i el seu missatge que "Ca-
talunya ha de ser pels catalans l'objec-
tiu prioritari", en un discurs institucio-
nal emès ahir amb motiu del pròxim 
cinquantenari de la mort de qui va ser 
president de la Generalitat entre 1933 

_ i 1,940. 
La figura de Companys, afusellat el 

15 d'octubre de 1940, serà objecte 
d'un homenatge nacional que ja pre-
para una comissió cívica. En el discurs 
emès ahir per les principals emissores 
del Principat, Pujol va afirmar que 
Companys "va deixar ben clara ïa 
seva qualitat d'home en el moment de 
la mort" i el seu patriotisme "en la 
concòrdia, en la pau, sempre amb es-
perit de convivència". 

Reconciliació 

El discurs manifesta que "aquesta 
commemoració no es fa perquè vul-
guem mantenir viu el dolor o el greu-
ge. Catalunya ja fa molts anys que va 
optar per la reconciliació". Tot i això, 
"si recordem la mort de Companys és 
per la seva condició de president de 
Catalunya en un moment de radical 
persecució contra el nostre país". 

El record del judici i la mort del 
president equival' a dir, segons Pujol, 
que "si bé el cos de Companys fou des-
truït i la seva paraula emmudida, el 
que ell com a president representava i 
el que es volia destruir, és a dir Catalu-
nya, no solament no va morir sinó que 
ha renascut en tots els àmbits". 

D'altra banda, Pujol assistirà la set-
mana vinent a una conferència sobre 
els problemes universitaris, que tindrà 
lloc a la seu del Consell d'Europa a Es-
trasburg. La trobada se celebrarà els 
dies 21 i 22 de març i té com a objec-
tiu analitzar les possibilitats de coope-
ració universitària a nivell europeu. 

El Parlament rebutja limitar el mandat del president de la Generalitat a dues legislatures 

El Consell Executiu debatrà el 4 d'abril 
M.L./T.S. 

BARCELONA — El conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins, va manifestar ahir 
als passadissos del Parlament, que el 
Consell Executiu de la Generalitat 
aprovarà en la seva reuriió del pròxim 
dia 4 d'abril el projecte de llei de resi-
dus industrials perquè sigui tramitat a 
la Cambra legislativa. 

Molins va indicar a l'agència Efe 
que ha mantingut i mantindrà contac-
tes amb els alcaldes de les poblacions 
implicades en el pla de residus i amb 
les associacions ecologistes per tractar 
sobre la ubicació de les diferents ins-
tal.lacions previstes en el projecte. 

El conseller de Política Territorial 
va respondre ahir a dues interpel.la-
cions d'ERC i del Grup Mixt sobre la 
política d'abocadors de la Generalitat, 
i va reiterar la voluntat del govern de 
consensuar el pla de residus. Molins 
va manifestar que el pla "és conveni-
ent que sigui debatut per totes les for-
ces polítiques de la Cambra". 

En.̂ el torn de preguntes, el conseller 
de Cultura, Joan Guitart, va assegu-
rar, en resposta a una qüestió plante-
jada pel PP, que el Comitè Olímpic 
Català no ha demanat cap subvenció 
a la Generalitat, i que no hi ha cap 

meriade prevMó'sòbïeíà qüestió. 
CiU i ERC van presentar preguntes 

sobre l'incident ocorregut a Palamós 
quan dues barques de pesca van ser 
obligades a retirar la bandera catalana 
per una patrullera de l'armada. El con-
seller d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, Joan Vallvé, va informar que ha 
fet arribar una queixa per escrit a la 
Comandància de Marina, en protesta 
davant aquest fet, que va qualificar de 
"inacceptable i irrespectuós". 

La visita del príncep Felip -

Finalment, a preguntes del PP, el con-
seller de Justícia, Agustí Bassols, va 
indicar que no hi ha prevista cap ceri-
mònia d'investidura amb motiu de la 
visita oficial a Catalunya de l'hereu de 
la Corona com a príncep de Girona, i 
que per tant no serà convidada cap 
autoritat de les autonomies que van 
formar la Corona d'Aragó, dins la 
qual s'inscriu aquest títol. Una pre-
gunta sobre la dimissió de Lluís Pfena-
feta com a secretari general de la Pre-
sidència va ser posposada a petició del 
govern català. 

El Parlament va rebutjar una pro-
posta de presa en consideració d'Es-
querra Catalana (EC), que tenia com a 

objectiu limitar a dues legislatures el 
temps màxim per a l'ostentació del 
càrrec de president de la Generalitat. 
Joan Hortalà va defensar la iniciativa 
com un intent d'evitar actituds psico-
lògiques de caire possessiu o persona-
lista, i per "fer prevaler les idees i els 
progíaínes sobre les persones". 

La proposta només va rebre el su-
port del Grup Mixt. Socialistes, popu-
lars i IC es van abstenir, mentre que 
CiU hi va votar en contra per la "am-
bigüitat" de la proposta. El diputat de 
CiU Max Cahner va preguntar si, se-
gons Hortalà, no seria reelegible un 
president en el supòsit d'estar al poder 
durant una legislatura i mitja, i va re-
cordar que la presidència de la Gene-
ralitat "no és un càrrec d'elecció direc-
ta, sinó de designació parlamentària". 

La Cambra catalana va aprovar a 
més per unanimitat la constitució 
d'una comissió d'estudi del pla hidro-
lògic. Les informacions relatives al su-
posat transvasament d'aigua de l'Ebre 
a Barcelona, amb les consegüents pro-
testes de les comarques del Delta i de 
les altres comunitats autònomes de la 
conca del riu, van fer que tots els 
grups coincidissin en la necessitat d'a-
lentir i analitzar de forma pausada i 
dialogada aquest pla. 

ElPPreUeva 
Vidal-Quadras 
com a portaveu 

parlamentari 
L.B. 

BARCELONA — La direcció del PP 
de Catalunya ha decidit rellevar el di-
putat Aleix Vidal-Quadras del càrrec 
de portaveu d'aquest partit al Parla-
ment, i substituir-lo pel diputat Josep 
Curto, segons fonts populars. Vidal-
Quadras mantindrà el càrrec de presi: 
dent parlamentari, al qual va accedir 
després que el president del PP de Ca-
talunya, Jordi Fernández Díaz, va 
abandonar l'escó a la cambra catalana 
en ser elegit diputat al Congrés. Des 
d'aleshores Vidal-Quadras ostentava 
els càrrecs de president i portaveu del 
seu partit al Parlament. 

La decisió de substituir Vidal-Qua-
dras com a portaveu s'ha fet pública 
pocs dies després que el vice-president 
del PP, José Maria Aznar, es va pro-
nunciar obertament a favor de realit-
zar una política que ampliï la influèn-
cia del partit a sectors catalanistes. 
Fernández Díaz havia declarat recent-
ment que ''cada maestrillo tiene su li-
brillo" fent referència a les diferències 
que manté amb l'estil del fins ara por-
taveu, que ha destacat per les seves 
crítiques frontals al nacionalisme cata-
là. Fonts oficials del PP neguen que el 
canvi de Vidal-Quadras per Curto 
obeeixi a raons de línia política. 

PSC i IC poden trencar 
el pacte de govern al Prat 
de Llobregat 

BARCELONA — El pacte de govern 
que mantenen socialistes i Iniciativa 
per Catalunya (IÇ) a l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat podria trencar-se els 
pròxims dies a causa de les diferènciés 
existents entre els dos grups polítics, 
que últimament han arribat a nivells 
especialment durs. L'alcalde d'IC, Llu-
ís Tejedor, tenia previst presentar ahir 
a la nit un decret firmat per ell en el 
qual cessa el primer tinent d'alcalde, 
Joan Serret (PSC), com a responsable 
de l'àrea d'ensenyament. Aquest de-
cret va ser qualificat ahir pel tinent 
d'alcalde de serveis socials, Miquel 
Àngel Claver (PSC), com "una clara 
violació dels pactes municipals". (Efe) 

Suspès un judici a 
membres de Terra Lliure 
per la vaga de presons 

MADRID — El judici contra els dos 
presumptes membres de Terra Lliure 
Sebastià Datzira Masip i Marcel.li Ca-
net Serra, acusats de la mort d'una 
dona en un atemptat perpetrat per 
Terra Lliure a les Borges Blanques, va 
haver de ser suspès ahir fins al 6 d'a-
bril a causa de la vaga de funcionaris 
de presons, que va impedir que els pre-
sos fossin traslladats a l'Audiència Na-
cional. (Europa Press) 
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