
països catalans avui món avui, dimarts 
23 de gener de 1990 

La Junta accepta esmenes dels Ajuntaments socialistes, però el PSC s'oposa al pla 

El govern català retoca el pla de residus 
hores abans de la seva aprovació definitiva 

Els municipis implicats podran rebre contraprestacions 
Toni Soler 

BARCELONA - El Consell Execu-
tiu de la Generalitat va aprovar ahir el 
pla de residus de Catalunya amb dues 
esmenes incorporades al text ahir ma-
teix en el curs d'una reunió de la Jun-
ta de Residus. Les modificacions van 
ser proposades pels representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), que aplega els Ajuntaments 
governats per PSC i IC, i fan referèn-
cia a la necessitat de tenir en compte 
l'impacte sòcio-econòmic de la instal-
lació d'abocadors i plantes de tracta-
ment. A la pràctica, això implicarà la 
percepció de contraprestacions pels 
municipis afectats, segons fonts del 
departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

Aquestes modificacions d'última 
hora no es poden desvincular de la 
forta polèmica que el pla ha generat, 
especialment entre les poblacions que 
han d'acollir els abocadors, les plantes 
de tractament i la planta incineradora. 
Les protestes van continuar ahir a la 
plaça de Sant Jaume, on es van mani-
festar diversos centenars de veïns de 
Castellbisbal, mentre diversos alcaldes 
de comarques tarragonines amenaça-
ven amb la dimissió. 

A nivell de partits, el PSC s'ha opo-
sat frontalment al pla i ha demanat la 
seva retirada. Aquest posicionament 
contrasta amb l'actitud dels represen-
tants d'Ajuntaments socialistes a la 
Junta de Residus, que ahir van optar 
I^r l'abstenció, després que la Genera-
litat va decidir acceptar les esmenes 
relatives a les contraprestacions i als 
residus urbans. El pla va ser aprovat 
finalment per àmplia majoria i amb 
cap vot en contra. 

El projecte està dotat amb 12.000 
milions de pessetes i pretén acabar 
amb els abocaments clandestins mit-
jançant la construcció de diverses ins-
tal·lacions. El pla preveu la construc-
ció de quatre abocadors a Forés, Ru-
bió, Castellbisbal i un quart destí enca-
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ra per determinar; Martorell i Sant Fe-
liu de Boixalleu acolliran plantes de 
tractament físico-quimic i el Pla de 
Santa Maria una incineradora. 

El calendari d'execució preveu que 
els abocadors i les plantes podrien en-
trar en acció d'aquí a un any, mentre 
que la incineradora no funcionaria fins 
12 mesos després. El director general de 
Medi Ambient, Jacint Mateu, va decla-
rar ahir que "la població pot estar tran-
quil·la" i va recordar que la posada en 
marxa de les noves instal·lacions serà 
negociada amb els municipis. 

El nou pla serà presentat oficial-
ment avui pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, Joaquim 
Molins. Per la seva banda, el president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, infor-
marà també avui sobre el contingut de 
la reunió del Consell Executiu, que no 
tenia previst abordar la ubicació defi-
nitiva de la quarta Universitat, segons 
fonts del govern català. 

Pujol es reunirà amb Fempresa Busch 
• El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, s'entrevistarà el pròxim 
9 de febrer a Williamsburg (Virgí-
nia, EUA) amb la direcció de l'em-
presa nord-anjericana Anheuser 
Busch, que promou la construcció 
del parc d'atraccions de Vila-seca i 
Salou. Pujol té previst mantenir 
aquesta reunió en el marc del viatge 
que realitzarà a principis de febrer 
als Estats Units d'Amèrica, on visi-
tarà també les ciutats de Washing-
ton i Nova York. 

L'entrevista de Pujol amb els di-
rectius de l'empresa Busch tindrà 
lloc setmanes després de la sentència 
del Tribunal Suprem a favor de la se-
gregació de Salou respecte de Vila-
seca, cosa que ha posat noves dificul-

tats al parc d'atraccions, perquè la 
multinacional nord-americana dema-
na parlar amb un únic interlocutor 
municipal. 

La Generalitat ha anunciat que 
promourà la modificació dels límits 
territorials que separen Salou de 
Vila-seca, amb la finalitat d'incloure 
la major part del parc en aquest se-
gon municipi, si la gestora municipal 
nomenada a Salou i l'Ajuntament de 
Vila-seca no pacten aquesta mesura 
pel seu compte. 

Els problemes sorgits després de 
la sentència del Tribunal Suprem 
s'han afegit a la difi'cil negociació 
que l'empresa Busch ha hagut de dur 
a terme per adquirir els terrenys on 
instaLlar el futur parc. 

Rafael Ríbó qualifica de 
"indignes" unes crítiques 
d'Obiols contra Iniciativa 

Marta Lasalas 
BARCELONA - El president d'Ini-
ciativa per Catalunya (IC), Rafael 
Ribó, va contestar ahir a les crítiques 
fetes a aquesta força política pel pri-
mer secretari del PSC, Raimon Obiols, 
afirmant que aquest "no és el nostre 
estil de fer política i és indigne de diri-
gents d'alt nivell d'esquerra entrar en 
aquests terrenys". 

La reunió d'ahir de la comissió polí-
tica. nacional d'IC va tractar entre 
d'altres temes la postura de la federa-
ció sobre , les declaracions fetes diu-
menge per Obiols durant una confe-
rència sobre els canvis que es viuen a 
l'Europa de l'Est. Obiols va manifestar 
que "el PCE ha perdut la seva identi-
tat" i que "el PSUC ha evolucionat 
cap a postures semiindependentistes", 
motiu pel qual les dues forces mante-
nen com a únic referent del seu passat 
"la confrontació amb els socialistes". 
Obiols va afegir a més que els canvis 
als països de l'Est suposen la desapari-
ció d'un model i desautoritzen els par-
tits comunistes ortodoxos fins a con-
duir-los a la seva total liquidació. 

Ribó va manifestar que "no adme-
tem cap tipus de desqualificació políti-
ca en contra d'Iniciativa per Catalu-
nya" i va qualificar de "antidemocrà-

tic treure temes de confusió en el de-
bat politic". El president d'IC va atri-
buir aquestes declaracions d'Obiols al 
"manifest nerviosisme del primer se-
cretari del PSC" per l'increment de la 
federació a les urnes i perquè, segons 
Ribó, Obiols és conscient que sobre el 
seu programa no pot estructurar una 
alternativa de govern a Catalunya. 

El líder d'IC va afirmar que "el PSC 
està molt mal situat tant en la temàti-
ca nacional com en qüestions que 
afecten l'economia i la política social i 
en qüestions d'ètica". En la seva opi-
nió, la coincidència entre el govern de 
CiU i el del PSOE en diferents aspec-
tes "descol·loca, el PSC com a alterna-
tiva". Ribó va manifestar que en qües-
tions programàtiques d'increment de 
l'autogovern i concepció de l'Estat, "el 
PSC està pitjor que CiU perquè ha 
d'aprovar la política antiautonómica 
que practica el govern del PSOE", la 
qual cosa facilita a Convergència, se-
gons va manifestar Ribó, una "cortina 
de fum" per amagar pactes amb el go-
vern del PSOE. A més, el president 
d'IC va criticar que els socialistes cata-
lans "justifiquen constantment Felipe 
González en la seva política", per 
exemple amb les amenaces contra 
l'autogovern, i en aquest sentit va 

Rafael Ribó, president d'IC 

qualificar de "vergonyant" la inter-
venció de Raimon Obiols. El líder del 
PSUC va demanar una proposta d'a-
cord nacional d'autogovern. 

Ribó va afirmar que no hi ha cap 
justificació per no dur al Parlament el 
cas de Juan Guerra o el deis Casinos 
de Catalunya, ja que "és inadmissible 
que no es busqui la transparència so-
bre aquests casos". El president d'IC 
considera que en aquest sentit "el go-
vern del PSOE està pràcticament em-
patat amb el de CiU", i va manifestar 
que Iniciativa "està disposada a estirar 
la manta tant com calgui". 

En referència a la trobada que té 
pendent des d'abans de l'estiu amb 
Obiols per tractar sobre els pactes de 

govern que mantenen totes dues for-
ces polítiques, Ribó va manifestar que 
no tindrà lloc fins que la federació ce-
lebri la seva assemblea plenària, "on 
subratllarà" els eixos programàtics 
que proposa IC, "sense els quals no hi 
haurà alternativa" a CiU. Ribó va de-
manar un "exercici de seny politic i fu-
gida de les desqualificacions", i va rei-
terar que "caldrà que el PSC rectifiqui 
els seus plantejaments" sobre els eixos 
que proposa IC, per poder articular 
una alternativa al govern de CiU. 

Ribó va manifestar que aquests 
conflictes entre IC i PSC no afecta-
ran els pactes de govern, ja que es 
tracta de diferents "nivells de treball 
polític". 

Educació, pendent 

Oscar Ribas 
nomena tot el nou 
equip de govern 
andorrà, excepte 
una conselleria 

Glòria Gurdó, corresponsal 
ANDORRA — El portaveu del go-
vern andorrà, Jordi Cinca, va anun-
ciar ahir la composició del nou govern 
del Principat d'Andorra, presidit des 
del passat 12 de gener per Óscar Ri-
bas. El nou equip de l'executiu andor-
rà es caracteritza per una petita rees-
tructuració del contingut de les sis 
conselleries i pel nomenament dels 
nous caps de les conselleries, que di-
jous juraran els càrrecs. 

Cinca va anunciar que la conselle-
ria de Finances abraçarà l'àmbit de 
Comerç i Indústria, inclòs en la conse-
lleria d'Agricultura durant el govern 
de l'ex-cap de govern andorrà, Josep 
Pintat, i que el ministre de la reestruc-
turada conselleria de Finances serà 
Jaume Bartomeu. La conselleria d'A-
gricultura serà dirigida per Guillem 
Benazlet, i afegirà en el seu àmbit l'à-
rea de Patrimoni Natural. Pel que fa a 
la conselleria de Serveis Públics, 
aquesta serà dirigida pel nou ministre 
Joan Santamaría, la de Turisme i 
Transports per Càndid Naudi i la de 
Benestar Social per Antoni Armengol. 
Finalment, la conselleria d'Educació i 
Cultura encara no se sap per qui serà 
ocupada, ja que aquest lloc ha quedat 
"a l'espera de trobar la persona idò-
nia", segons va dir el portaveu del go-
vern andorrà. Tot i així s'especula que 
Lídia Armengol serà la nova ministra 
d'Educació andorrana. 

Dues secretaries noves 

Óscar Ribas va manifestar que en el 
nou equip de govern es crearan tres 
secretaries generals: la de presidència i 
portaveu del govern, ocupada per Jor-
di Cinca, una segona dedicada a esta-
blir les relacions amb els òrgans insti-
tucionals i els mitjans de govern, diri-
gida per Vicenç Mateu, i una altra 
que serà el nou gabinet de jurídic 
d'Andorra, amb Carles Santacreu, an-
tic secretari del govern de Pintat. 

Óscar Ribas, que va ser escollit en 
substitució de Pintat, va ser el primer 
cap de govern andorrà el 1982 i va di-
mitir dos anys després en no obtenir el 
suport pariamentari necessari per apli-
car el procés de reforma de les institu-
cions d'Andorra. Després de la dimis-
sió de Ribas, Pintat va continuar al 
capdavant del govern fins l'any pas-
sat, després d'haver estat reelegit el 
1985. 

Freixes portarà 
el debat sobre 

l'autodeterminació 
a Lleida 
Anna Gómez, corresponsal 

LLEIDA — L'Ajuntament de Lleida 
debatrà divendres que ve en sessió ple-
nària una moció de suport a la propos-
ta aprovada pel Parlament de Catalu-
nya sobre la no renúncia al dret d'au-
todeterminació, a proposta del regidor 
independent de la Paeria, Francesc 
Freixes. Es dóna la circumstància que 
Freixes pensa abstenir-se en la vota-
ció, i ha argumentat que la seva pro-
posta és "per conèixer el parer de la 
resta de grups municipals". 

La moció probablement nO prospe-
rarà, ja que només té assegurats els set 
vots a favor dels regidors de CDC, 
mentre que els 12 regidors del PSC, 
els 2 del PP i els 2 del Grup Mixt te-
nen previst votar-hi en contra. Els tres 
representants d'Unió presentaran una 
moció alternativa. 
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