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Dues mñ persones de localitats afectades manifesten el seu rebuig davant el Parlament, en un clima de tensió 

Molins no retirarà el pla de residus si 
no es demostra que conté errors tècnics 

El conseller garanteix la seguretat per als municipis implicats 

CiU rebutja la 
creació d'una 

comissió 
investigadora 

sobre els casinos 
Toni Soler 

BARCELONA - El conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins, va dir ahir al Parla-
ment que el pla de residus no serà reti-
rat "mentre no se'ns presentin argu-
ments tècnics contra les ubicacions 
previstes per a la instal.lació d'aboca-
dors". Molins considera que la majo-
ria de crítiques al pla "es fonamenten 
en la ignorància o en l'insult" tot i rei-
terar que " si ens demostren que hem 
comès algun error tècnic, es modifica-
rien les ubicacions previstes". 

El conseller va respondre ahir dues 
interpel.lacions sobre el pla de residus 
presentades per PSC i IC, que van co-
incidir a demanar la retirada del pla. 
Molins els va replicar amb els matei-
xos arguments i els va desafiar a pre-
sentar proves tècniques que "demos-
trin que els emplaçaments escollits no 
són els idonis". Víctor Gimeno (IC) va 
arribar a demanar la dimissió dels 
"responsables d'aquesta situació", sen-
se especificar, mentre que Dalmau va 
limitar-se a acusar la Generalitat de 
"governar sense tenir en compte l'opo-
sició, ni els municipis, ni la població". 
Molins va explicar en la seva rèplica, 
els contactes mantinguts per ell perso-
nalment amb els alcaldes afectats i 
amb els líders de l'oposició abans de 
l'aprovació inicial del pla. 

Mentrestant, a l'exterior del Parla-
ment es concentraven uns 2.000 veïns 
d'algunes de les poblacions afectades 
pel pla. Els manifestants, provinents 
de la Conca de Barberà i Castellbisbal, 
demanaven la retirada del pla i van es-
cridassar els membres del govern cata-
là quan entraven al Parlament. Per 
aquest fet, Joaquim Molins va haver 
d'entrar a la cambra catalana per una 
porta de la biblioteca. A la Conca de 
Barberà van tancar nombrosos comer-
ços i en molts balcons hi havia senye-
res amb crespó negre. 

El palau del Parlament va estar for-
tament custodiat per Mossos d'Esqua-
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BARCELONA - El ple del Parla-
ment de Catalunya va refusar ahir 
una moció del Grup Socialista que ins-
tava la Generalitat a iniciar converses 
amb l'Administració Central per al 
trasllat a les presons catalanes d'in-
terns que pertanyen a bandes terroris-
tes, la majoria a ETA. 

La moció va tenir el suport del 
Grup Socialista i del Popular, però va 
tenir l'oposició de CiU, IC, el Grup 
Mixt i les agrupacions d'ERC i EC. 
Per la seva part, el CDS no va prendre 
cap partit sobre aquest tema, perquè 
cap dels seus diputats era a la Cambra 
a l'hora de les votacions. 

El socialista Joan Oliart va indicar 
que el refús de la moció que ha presen-
tat el seu grup pot significar una falta 
de solidaritat democràtica i una con-
tradicció entre les declaracions de con-
demna al terrorisme que alguns fan i 
els fets. 

Per la seva part, Eugeni Pérez Mo-
reno, de CiU, va afirmar que el seu 
grup sempre ha donat suport al go-
vern en la lluita antiterrorista "de for-
ma clara i rotunda", però no es va es-
tar de dir que la principal competència 
en matèria de lluita antiterrorista cor-
respon al govern de l'Estat. 

MIQUEL ANGLARILL 

Veïns de poblacions afectades pel pla de residus van protestar ahir davant del Parlament 

dra amb material antiavalots. Tot i 
això, no es van produir incidents d'im-
portància fins a la tarda, quan un grup 
de concentrats van abordar el vehicle 
oficial del conseller de Cultura, Joan 
Guitart. Tot seguit es va produir un 
enfrontament entre la policia i els ma-
nifestants ique es va saldar amb la re-
tenció del jove de Castellbisbal Joan 
Mateu. Els diputats Rafael Ribó i Àn-
gel Colom van intercedir en favor del 
retingut, que després de prestar decla-

- ració davant d'un subinspector va ser 
alliberat. 

En roda de premsa, Molins va la-
mentar el to agressiu de la protesta i 
va ressaltar que l'aprovació del pla és 
només inicial, i que cal tenir en comp-
te les al·legacions que s'hi presentin en 
el futur. 

Alavedra defensa l'autcxieterminació 
• El conseller d'Economia, Macià 
Alavedra, i el secretari general 
dTRC, Àngel Colom, van polemit-
zar ahir a la Cambra catalana sobre 
la proposta de no renúncia a l'auto-
determinació aprovada pel legislatiu 
català. Colom va acusar el president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, de 
"tergiversar" el contingut de la pro-
posició no de llei amb les seves últi-
mes declaracions a favor d'una uni-
tat de l'Estat espanyol. 

En la rèplica, Alavedra va indicar 
que l'autodeterminació és un dret de-
mocràtic de tots els pobles i va con-

cretar-lo dient que "nosaltres creiem 
que s'ha d'exercir acatant l'Estatut 
d'autonomia i la Constitució; textos 
que poden reformar-se". Alavedra 
va insistir que l'acatament a la legis-
lació vigent no pot suposar cap re-
núncia sobre el dret d'un poble a de-
cidir el seu destí, i va demanar un 
aprofundiment de l'autogovern so-
bre la llengua i la cultura, l'àmbit ju-
ridico-administratiu i el finançament 
autonòmic. Dins d'aquest últim con-
cepte, el conseller d'Economia va re-
clamar una fiscalitat pròpia per a 
Catalunya. 

Redacció 
BARCELONA — El Parlament va 
rebutjar ahir al matí, amb els vots de 
CiU, una proposta presentada per Ini-
ciativa, PP i el Grup Mixt a favor de 
crear una comissió d'investigació so-
bre els casinos. La petició va comptar 
també amb el suport dels socialistes 
tot i que el diputat del PSC Rafael 
Madueño va expressar davant la 
Cambra el seu escepticisme sobre l'efi-
càcia de les comissions investigadores 
i va indicar que possiblement hauria 
estat més útil esperar una resolució ju-
dicial. El portaveu de ÇiU Raimon Es-
cudé va defensar l'oposició del seu 
grup a la proposta, dient que aquesta 
només tenia l'objectiu d'erosionar el 
govern convergent. Escudé va llegir 
una nota de CDC en què es negava ta-
xativament que aquest partit hagi re-
but directament o indirectament di-
ners procedents de Casinos de Catalu-
nya. En medis parlamentaris es co-
mentava ahir que el vot del PSC de-
mostrava que no existeix cap pacte 
global amb CiU, com aquest últims 
dies s'havia especulat, i que la posició 
de Miquel Roca en el debat sobre l'a-
fer Juan Guerra no responia a un 
acord pel qual el PSC votaria contra 
la formació de la comissió. 

Iniciativa, PP i Grup Mixt van 
acordar demanar la creació de la co-
missió després que l'ex-directiu de Ca-
sinos de Catalunya, Jaime Sentís, va 
presentar una querella contra el presi-
dent de l'empresa, Artur Suqué, acu-
sant-la d'una suposada desviació d'uns 
600 milions de pessetes a persones re-
lacionades amb CDC. Posteriorment 
Sentís va retirar la querella. 

El i»rtaveu d'Iniciativa, Joan Saura, 
va insistir en la necessitat al seu enten-
dre de crear la comissió perquè "dur el 
tema només als tribunals seria igual que 
dir que no existeixen responsabilitats 
polítiques", mentre que el diputat del 
PP Aleix Vidal Quadras va defensar-la 
per la gravetat de l'acusació. 

Les comarques meridionals 
segueixen amb reticències 

debat sobre les aigües 
Cinta S. Bellmunt, corresponsal 

TORTOSA - L'aprovació de la llei 
d'infrastructures hidràuliques ahir al 
Parlament de Catalunya no ha agra-
dat gens als habitants de les terres de 
l'Ebre que temen que la possible por-
tada d'aigües de l'Ebre a Barcelona 
acabi amb la poca riquesa que hi ha al 
Montsià i del Baix Ebre. 

La gent d'aquestes comarques criti-
ca "la decisió de la Generalitat, que 
pot provocar que desaparegui la nos-
tra principal font d'ingressos", ha asse-
nyalat un portaveu antitransvasa-
ment. Els veïns d'aquestes localitats, 
que viuen essencialment de l'agricul-
tura, contemplen amb una gran por 
que si tira endavant el projecte de 
transvasament d'aigües de l'Ebre cap 
a Barcelona, els seus conreus, sobretot 
els arrossers, es vegin enormement 
perjudicats. "I si ens prenen l'aigua, 
¿de què viurem nosaltres?" Aquesta és 
la pregunta clau per moltes famílies de 
les terres de l'Ebre que preveuen la sa-
nilització del riu sj disminueix el cabal 
de l'Ebre. 

Els afectats pel transvasament han 
denunciat "la injustícia que està fent 
la Generalitat amb aquestes comar-
ques de Tarragona" i en aquest sentit 
una senyora criticava ahir enèrgica-

ment que "no pot ser que ens portin 
tota la brutícia cap aquí i les millors 
coses que tenim se'n vagin cap a Bar-
celona". 

En general, a les terres de l'Ebre es 
respira una psicosi que amb les últi-
mes actuacions que està emprenent la 
Generalitat i que afecten les comar-
ques tarragonines s'està desenvolu-
pant una política de desequilibri co-
marcal que fa que "un cop més ens 
trobem amb un nord ric i un sud cada 
vegada més pobre", ha observat un 
membre de la Coordinadora Antitran-
svasament de les Aigües de l'Ebre. 

Les persones del Montsià i el Baix 
Ebre, igual que els habitants de la 
Conca de Barberà i de l'Alt Camp — 
pel pla de residus industrials—, i els 
dels pobles de l'àrea d'influència de les 
centrals nuclears, estan molt crispades 
per l'acumulació de projectes en un 
mateix territori que consideren que no 
beneficien gens la població. Només 
partint d'aquesta idea s'entén que di-
mecres a la nit unes 3.000 persones, 
segons fonts policials, entre 5.000 i 
8.000 segons altres fonts, sortissin al 
carrer a cridar contra el transvasa-
ment d'aigües de l'Ebre, alhora que la 
ciutat de Tortosa quedava col·lapsada 
per tots costats tant de persones com 

MIQUEL ANGLARILL 

Les comarques del sud de Catalunya van seguir amb especial atenció els 
debats sobre l'aigua al Parlament de Catalunya 

de cotxes que havien assistit precisa-
ment a aquesta localitat per protestar 
davant el temor que la llei d'infras-
tructures hidràuliques serveixi d'eina 
per posteriorment facilitar l'aprovació 
de l'esmentat transvasament. 

El portaveu de la Coordinadora An-
titransvasament de les Aigües de l'E-
bre, Joan Ortega, ha indicat que "es-
tem convençuts que utilitzaran aques-
ta llei per deixar que a Madrid el pla 
hidrològic nacional tiri endavant, cosa 
que permetria a la llarga la realització 
del transvasament. Perquè, ja se sap, 
quan pacten socialistes i convergents 
et pots esperar tot". 

El pacte al qual es refereix Ortega 
és al qual recentment han arribat els 

grups pariamentaris de CiU i el PSC 
referent a excloure d'aquesta llei qual-
sevol referència al transvasament d'ai-
gües de l'Ebre a Barcelona. Ortega ha 
assenyalat que "amb el tema del trans-
vasament pot passar una cosa sem-
blant a allò que va succèir amb ía cen-
tral nuclear Vandellòs I, és a dir, que 
el Parlament de Catalunya acorda 
sol.licitar el seu tancament i a Madrid 
voten totalment el contrari". 

La Coordinadora Antitransvasa-
ment ha dit que "la lluita serà llarga 
perquè no es pot seguir deixant que 
el govern català degradi una zona 
com és el delta de l'Ebre, que la ma-
teixa Generalitat considera parc na-
tural". 
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