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2.000 persones de la Conca de Barberà i Castellbisbal es manifesten al Parlament 

La GeneraBtat no retirarà el pla de residus 
si no es demostra que conté errors tècnics 
El conseller Molins garanteix la seguretat de les instal·lacions 

El conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, 
Joaquim Molins, va assegurar ahir al 
Parlament que el pla de residus no es 
retirarà mentre no "se'ns doni una 
sola raó objectiva i tècnica que deter-
mini que el lloc indicat no és l'adient". 
Molins considera que la majoria de 
critiques al pla es fonamenten en la ig-
norància 0 en l'insult i va repetir que 
"si ens demostren que hem comès al-
gun error tècnic, modificarem les ubi-
cacions previstes". El conseller, que va 
garantir la seguretat i l'higiene dels 
abocadors, va respondre ahir a. dues 
interpel·lacions presentades pel l'SC i 
per IC, que van coincidir a demanar la 
retirada del pla. 

Mentre se celebrava la sessió parla-
mentària, unes 2.000 persones es van 
concentrar davant la seu del Parla-
ment per protestar contra el pla de re-
sidus industrials. La concentració ha-
via estat convocada per la coordinado-
ra antiabocadors de la comarca de la 
Conca de Barberà i Castellbisbal i per 
la plataforma d'alcaldes dimissionaris 
d'aquella comarca. Els manifestants 
van escridassar els membres del go-
vern català quan entraven al Parla-
ment, fins al punt que Joaquim Mo-
lins va haver d'entrar per la porta de 
la biblioteca per eludir els concentrats, 
que van llariçar bosses de sal i bombes 
fètides. 

El Parlament de Catalunya va apro-
var ahir la llei d'infrastructures hi-
dràuliques de Catalunya gràcies al 

Tensió política a 
rURSSperles 

manifestacions de 
diumenge que ve 

El clima polític s'ha enrarit brusca-
ment a Moscou per la por davant els 
possibles aldarulls amb motiu de les 
manifestacions reformistes de diumen-
ge que ve a la capital i a altres ciutats 
de rURSS, convocades per exigir l'ac-
celeració de les reformes a tot el país i 
per l'obertura d'una taula rodona en-
tre el PCUS i els moviments infor-
mals. A Moscou circulen rumors alar-
mistes sobre els riscos de violències i 
de provocacions que poden presidir la 
manifestació convocada pel Grup In-
terregional, finalment autoritzada. El 
comitè central del PCUS també ha fet 
una "crida als treballadors" en què de-
nuncia, dramàticament, els "actes an-
tidemocràtics i il.legals dels demagogs 
i polítics de tota mena", sense fer es-
ment explícit de les manifestacions. 

Aquesta situació coincideix amb la 
polèmica desfermada arran d'un projec-
te d'esmena de la Constitució que con-
templa un reforçament excepcional dels 
poders del president, en aquest cas de 
Mikhaïl Gorbatxov, que podria arribar 
fins a poder vetar les lleis. 

PÀGINA 4 

lafil·i •. 
El conseller Joaquim Molins, a primer terme, va ser el gran protagonista de la jornada d'ahir 

pacte entre CiU i PSC i al suport del 
CDS. La majoria de CiU també va im-
pedir la creació d'una comissió d'in-
vestigació sobre la temàtica de Casi-
nos de Catalunya. Finalment, el con-

seller d'Economia i Finances va mani-
festar, en nom del govern, que la reso-
lució aprovada per la Cambra sobre el 
dret a l'autodeterminació "no és in-
constitucional perquè expressa un po-

sicionament polític dins l'acatament 
de la Constitució i de l'Estatut, textos 
oberts i que poden ser modificats". 
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Rosa Conde li ho va dir ahir 

El consell de 
ministres cessa 

Luis Solana com 
a director general 

deRTVE 
El consell' de ministres acordarà amb 
tota probabilitat en la seva reunió d'a-
quest matí el cessament de Luis Sola-
na com a director general de Radiote-
levisió Espanyola (RTVE) i la designa-
ció del seu successor, segons va anun-
ciar a última hora de la tarda d'ahir 
l'emissora pública Ràdio Nacional 
d'Espanya. Tot i que ja es coneixia des 
de fa dies la convocatòria del consell 
d'administració de RTVE a primera 
hora d'avui per ser consultat sobre la 
personalitat del nou director general i 
que aquest punt figurava,a l'ordre del 
dia del consell de ministres, tots els ob-
servadors donaven com a segura la 
confirmació de Luis Solana. Això no 
obstant, a última hora de la tarda d'ahir 
van començar a circular forts rumors 
sobre la seva substitució. Únicament se 
sabia que Luis Solana s'havia entrevis-
tat a la Moncloa amb la ministra porta-
veu del govern. Rosa Conde, la qual, se-
gons fonts no oficials acostades a l'ens, 
li havia comunicat la decisió del govern 
de no confirmar-lo en el càrrec. 

Entre els noms que sonaven ahir 
com a més possibles successors de Luis 
Solana hi ha en primer lloc el d'Enric 
Sopeña, actualment director de RNE. 
També es parlava de l'ex-ministre Abel 
Caballero, de Francisco Virseda, direc-
tor general de Mitjans de Comunicació, 
i de José Luis Martín Palacín, secretari 
general del ministeri de Transports i Co-
municacions. 
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Malson i terror a la petita pantalla 
La primera cadena de TVE emetrà demà un veritable clàssic del 

cinema nord-americà de terror.- Pesadilb en Elm Street. Aquest film 
ha fet popular el seu personatge principal, Freddy Krueger 

PÀGINA I 

Febre de concursos a la televisió 
L'aparició de les cadenes de les televisions privades ha suposat una 
autèntica revalorització i comi^tència per als concursos, una eina 

fonamental per aconseguir captar el màxim d'audiència 
PÀGINA IV 

Isabel Bosch i la informació esportiva 
Va formar part del primer equip del Telenotícies migdia, on 

s'encarregava de la informació esportiva. Després de més de tres 
•• anys d'absència ha tomat a informar-nos d'esport a TV3 

PÀGINA VIII 

SUPLEMENT SETMANAL - PÀGINES CENTRALS 

Estat d'emergència a la 
província de Buenos Aires 
per la crisi sòcio-econòmica 

El governador de la província argenti-
na de Buenos Aires va declarar ahir 
l'estat d'emergència a tot el territori, 
de deu milions d'habitants, a causa de 
la greu crisi sòcio-econòmica que afec-
ta tot el país. El governador va anun-
ciar també un ampli programa d'ocu-
pació per fer front a la falta de llocs de 
treball i un seguit de mesures que aba-
ratiran els preus de productes de pri-
mera necessitat, en un intent desespe-
rat per evitar que es reprodueixin-els 
saquejos dels passats maig i juny al 
cinturó industrial de Buenos Aires. 

Els primers aldarulls socials des de 
fa deu mesos i l'anunci d'una taxa 
d'inflació de més del 76 per cent des 
de ri de febrer van provocar ahir una 
forta alça del dòlar de més del 20 per 
cent. Els incidents a Rosario, on uns 
quants centenars de persones van sa-
quejar botigues d'alimentació, han re-
vifat el clima de tensió social a les 
grans ciutats industrials. A Córdoba 
han explotat artefactes davant algu-
nes casernes, abans de la visita del cap 
d'Estat Major de l'exèrcit, el general 
Càceres, que ha anunciat que, si era 
necessari, l'exèrcit sortiria al carrer. 

El president Carlos Menem 

L'anunci de l'augment de la inflació 
en un 76 per cent ha incitat un altre 
cop els petits estalviadors a comprar 
dòlars per-protegir-se de la depreciació 
de l'austral, la moneda argentina. 
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