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Manifestants contraris al pla de residus protesten davant el president a Terrassa 

Pujol diu que la dimissió de Dalmau és 
impròpia d'un vice-president del Parlament 

Demana solidaritat a la població per "fer net" a Catalunya 
El president de la Generalitat va criticar ahir durament l'actitud del 
vice-president del Parlament, Antoni Dalmau (PSC), que ha dimitit 
com a regidor d'Igualada en protesta pel pla de residus. Els socialis-
tes igualadins van fer aprovar al ple una moció que insta a la dimissió 
de tot el Consistori, en protesta per la instal.lació d'un abocador de 

Montse Camps, corresponsal 
TERRASSA — El president de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol, va criticar dura-
ment ahir l'actitud del vice-president 
del Parlament, Antoni Dalmau, que 
ha dimitit com a regidor d'Igualada 
pel seu desacord amb el pla de residus 
de la Generalitat. Dalmau, cap de l'o-
posició socialista en aquell Ajunta-
ment, va aconseguir fer aprovar pel 
ple igualadi una moció que insta el 
Consistori en pes a dimitir com a mos-
tra de rebuig a la instal.lació d'un abo-
cador a Rubió. 

Segons el president, aquesta ha es-
tat "una de les actituds polítiques més 
penoses que hi ha hagut en aquest 
tema", perquè "jo puc entendre deter-
minades actituds a nivell popular, 
però un polític de primera fila, com un 
vice-president del Parlament, no pot 
fer accions com aquestes". Pujol va in-
dicar que en el cas concret de l'aboca-
dor de Rubió hi havia informació des 
de fa molts anys, i "Dalmau la conei-
xia". Pujol va afegir que "no entenc la 
seva actitud, i crec que hauria de pen-
sar molt seriosament en la decisió que 
ha pres". 

Castellbisbal protesta 

Pujol va fer aquestes declaracions du-
rant Tacte inaugural del recinte polis-
portiu de Can Jofresa de Terrassa, un 
dels deu més ben equipats de Catalu-
nya. El president de la Generalitat va 
tractar el tema dels abocadors perquè 
uns 150 veïns de Castellbisbal es van 
manifestar fora del recinte per protes-
tar contra la instal.lació d'un aboca-
dor de residus inerts al seu terme mu-
nicipal, segons estableix el pla de resi-
dus de la Generalitat. 

Pujol es va referir als manifestants 
indirectament en el discurs inaugural 
del polisportiu, quan va dir que a Ca-
talunya "s'ha de fer net, encara que hi 
hagi col·lectius que no hi vulguin col-
laborar". Pujol va dir, més tard, que 
Catalunya "és un país petit, però amb 
molta ambició i que necessita moltes 
noves construccions, com són comple-

residus a la localitat de Rubió. Pujol va indicar que "puc entendre 
algunes reaccions a nivell popular, però això és impropi d'un polític 
de primera fila". El pla de residus de la Generalitat va motivar la 
protesta d'un grup de veïns de Castellbisbal, que es van manifestar 
ahir a Terrassa amb motiu d'una visita del president català.  

El president de 
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criticat amb 
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vice-president 
del Parlament, 
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Dalmau, 
sobre el pla de residus 

El govern balear 
protesta per la seva 
exclusió de l'FCI 

CIUTAT DE MALLORCA - El go-
vern balear ha criticat durament la 
proposta de reforma del Fons de Com-
pensació Interterritorial (FCI) presen-
tada pel secretari d'Estat d'Hisenda, 
Josep Borrell. Aquesta reforma pre-
veu l'exclusió de les illes Balears i de 
set comunitats més d'aquest fons de 
solidaritat, segons informa Josep Pons 
Fraga. Catalunya, el País Basc, Na-
varra, Aragó, Cantàbria, Rioja, Ma-
drid i les illes Balears són les comuni-
tats autònomes que n'han quedat fi-
nalment excloses. 

Tot i les compensacions per inversió 
fins al 1992 anunciades per Borrell, el 
conseller d 'Economia del govern 
illenc, Alexandre Forçades, es va quei-
xar per la nul.la presència balear en 
les negociacions, i va manifestar a 
l'AVUI que el seu govern està dispo-
sat a impugnar la seva exclusió de 
l'FCL Per Forçades, a més, "les Illes 
pagaran els plats trencats del tràfic 
d'influències i del cas Juan Guerra". 
(Redacció) 

xos esportius com l'inaugurat, camps 
de golf que portin turisme i altres de 
més polèmics, com són presons o abo-
cadors". En aquest sentit, el president 
va demanar de la població "una acti-
tud de solidaritat, perquè si s'ha de 
reordenar el territori hi han de coexis-
tir diferents instal·lacions". El presi-
dent va posar com a exemple la seva 
recent visita al parc recreatiu de l'em-
presa Busch dels EUA, on també hi 
ha una cerveseria i, a prop, una cen-
tral nuclear. 

Can Jofresa 

El president, que anava acompanyat 
del conseller de Benestar Social, Anto-
ni Comas, i de l'alcalde de Terrassa, el 
socialista Manuel Royes, va fer 
aquestes declaracions després de visi-

tar el nou recinte del barri de Can Jo-
fresa, que complementa .així les ins-
tal·lacions esportives de la ciutat. El 
finançament d'aquest complex, valo-
rat en 400 milions de pessetes, s'ha 
repartit entre la Generalitat, la Dipu-
tació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Terrassa. 

Després de la visita al complex. Pu-
jol va visitar la resta del barri de Can 
Jofresa i va parlar amb representants 
de l'Associació de Veïns del barri, que 
li van demanar solucions per als seus 
problemes d'infrastructura. A la sorti-
da del recinte, els manifestants de Cas-
tellbisbal, entre els quals hi havia l'al-
calde de la població, Antoni Duran, 
van cridar consignes contra el pla de 
residus i van anunciar noves mobilit-
zacions per aturar la construcció del 
futur abocador. 

Andreotti rep 
Duran i Lleida 

El primer ministre itaBà, GiuBo 
Andreotti, va rebre ahir el presi-
dent del comitè de govern d'Unió 
Democràtica de Catalunya 
(UDO, Josep Antoni Duran i 
Lleida. El dirigent català va parti-
cipar ahir en la cimera de caps de 
partit i de govern del Partit Popu-
lar Europeu (PPE), que aplega els 
grups democristians de la CE. La 
reunió té lloc a Pisa i hi prenen 
part destacats dirigents democris-
tians com Helmut Kohl ÍRFA), 
Wilfried Martens (Bèlgica), el 
mateix Andreotti i el lehendakari 

basc, José Antonio Ardanza. 

nova distribució quioscs! 

80 àlbum de cromos 
en català 
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COMPTABILITAT ACCELERADA 
Mí^ançant les mós modernes tècniques didàctiques 

No calen coneixements previs 
« irgiC^I- 1 3 de març de 1 o e o dimarts-dijous. de 7 . 3 0 a 0 . 3 0 tarda 

' 1 7 de març de i s e o dissbates. de S . 3 0 a 1 . 3 0 mati 
ENSENYAMENTS AUTORITZATS PEL MINISTERI D EDUCACIO I CIENCIA ( R 29.1.74) 

A tots els nens i les 
nenes, fins als 14 anys, 
que es presentin amb 
lo seva disfressa del 
17 al 24 de febrer, 
de 5 a 8 de la tarda a 
El Corte Inglés, els 
obsequiarem amb la 
seva FOTOGRAFIA 
EN COLOR, 13 X 
18, i optaran al • 
SORTEIG DE 

500 
PREMIS 

IMPORTANTS: 
- Motocicletes 
- Ordinadors • 
- Bicicletes 
- Monopatins 
- Taules de billar i 

ping-pong • 
- Cadenes musicals 
- Raquetes de tennis 
- Cambres fotogràfiques 
- Scalextrics 
- Joguines... 

i moltes coses més. 

Hi col· labofm; ADIDAS. AGFA-GEVAERT. AIWA, ALTUS. AM. AMAYA. BICICLETES BH. 
BICICLETES MONTY. BILLARS IBAÑEZ. BMG-ARIOLA. BORRAS. BUSH. BUSQUETS. CANON. 
CBS, CIC VIDEO. CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, DERBI-MOTO SPORT MERIDIANA, 
DISET, DIVUCSA-PERFIL, EDUCA, ENEBE, FAMOSA, FEBER, GOULA, GRUNDIG, 
HISPAVOX-EMI, IBERTREN, INOXCROM, iïT, JOSMAN, JOGUINES TOMAS, LEGO, LOEWE, 
MACLA. MADIVE. MAFISA, MATTEL, MB, MEYBA. MISTRAL, MUNICH, ORBEA, PANASONIC, 
PENN, PHILIPS, PLANETA, PLAZA & JANES, POLYGRAM, PRINCE, PRITEC RELLOTGES 
LOTUS. ROISE. ROTRING, SCALKTRIC, SONY, TELEFUNKEN, TENTE, WEA, 
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