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Continuen les protestes per l'aprovadó del pla de 
residus industrials, que inclou un abocador a Forés 

Els alcaldes de la 
Conca de Barbera es 

replantegen la dimissió 
Cinta S. Bellmunt, corresponsal 

MONTBLANC — Un dia després 
que els 22 alcaldes de la Conca de Bar-
terà anunciessin la seva dimissió con-
juntament amb la dels regidors dels di-
ferents consistoris municipals, ahir els 
batlles es movien amb molta prudèn-
cia i semblava que estiguessin reconsi-
derant la seva postura. La dimissió la 
van acordar els batlles esmentats en 
una reunió que van mantenir dime-
cres a la nit a la seu del Consell Co-
marcal, com una mostra més del seu 
rebuig al pla director de residus indus-
trials que ha aprovat el Consell Execu-
tiu de la Generalitat i que preveu la 
instal·lació d'un abocador a Forés. 

La primera reacció dels alcaldes va 
estar provocada per la pressió popular 
que es va fer molt evident dimecres a 
la nit, quan unes 500 persones van 
concentrar-se davant el Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà exigint 
que els alcaldes dimitissin. 

El president del Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà, Antoni Llort, 
ha volgut deixar clar a l'AVUI que la 
reunió d'abans-d'ahir a la nit es va des-
envolupar a iniciativa dels alcaldes i 
no d'aquest organisme. Aquesta acti-
tud podria ser un indici que avalés la 
hipòtesi que d'entrada els crits i el 
comportament de la població fes aga-
far por als alcaldes per les reaccions ir- . 
racionals que la gent podia adoptar 
però que en el fons gairebé ningú vol 
realment dimitir. Les posicions més ra-
dicals semblen estar centrades en els 
alcaldes de Barberà de la Conca, Ro-

cafort i Vilaverd. 
L'alcalde de Barberà de la Conca, 

Joan Ribas, assegurava ahir a l'AVUI 
que "dimitirem davant la pressió po-
pular", tot i que ha puntualitzat que 
no serà per por al que pugui fer la po-
blació, si tant regidors com alcaldes se-
gueixen en els seus càrrecs. Joan Ri-
bas també ha dit que "sembla que nin-
gú no ens vulgui fer cas i dóna la im-
pressió que ens han dèixat de la mà de 
Déu". 

Una de les incògnites se centre ara 
sobre el que passaria al si dels Ajunta-
ments si es produeix finahnent la di-
missió dels alcaldes i regidors davant 
el buit de poder que quedaria en 
aquestes localitats. A més, una qüestió 
a plantejar-se és qui voldrà fer-se càr-
rec tot seguit dels governs municipals 
d'aquestes poblacions. 

La_ preocupació de la Generalitat 
per aquest afer ha quedat reflectida en 
les nombroses converses que durant 
les últimesa hores el conseller de Go-
vernació, Josep Gomis, ha mantingut 
amb els diferents alcaldes. Una possi-
ble solució a aquest assumpte i que 
ahir s 'estava estudiant des d'aquesta 
conselleria era trobar la fórmula per-
què ni alcaldes ni regidors dimitissin. 

Per la seva part el PSC-PSOE ha 
reiterat la seva postura contrària a l'a-
plicació de l'acord del Consell Execu-
tiu resínete al pla director de residus 
industrials, després d'haver mantingut 
una reunió amb alcaldes de les àrees 
afectades per aquest pla arreu de Ca-
talunya i reiteren que no es faci. 

Una de les onades gegants a Brest durant la tempesta d'ahir 

Un huracà escombra el 
nord d'Europa i £a una 

trentena de morts 
FrancePresse 

PARIS/LONDRES — La tempesta 
que fueteja el canal de la Mànega i la 
seva rodalia des de dimecres a la tar-
da, amb ventades de 170 quilòmetres 
per hora, havia causat fins ahir uns 30 
morts, i dotzenes de ferits. Més de 20 
de les víctimes mortals s'han detectat 
a la Gran Bretanya. El balanç provi-
sional de víctimes a França era ahir de 
sis morts. 

Les estacions de Londres, que dime-
cres es van haver de tancar, ahir toma-
ven a estar obertes, però la circulació 
dels trens tenia , moltes pertorbacions. 
Els carrers del centre de Londres van 
quedar paralitzats a les hores que la 
tempesta era més forta. Arbres arren-
cats de soca-rel, parets enrunades i ca-
mions capgirats i malmesos són alguns 
dels desperfectes de la tempesta d'aques-
ta setmana a les illes britàniques. 

A Bèlgica, els resultats de la tempes-
ta feien comptabilitzar un mort i mol-
tes dotzenes de ferits. La regió flamen-
ca és la més castigada pels fenòmens 
meteorològics d'aquests dies. Uns 
obrers d'una fàbrica d'aeronàutica de 
Charleroi van prendre mal quan els va 
caure a sobre el sostre d'una nau. 
Ventades de 150 km per hora van ar-
rencar tanques publicitàries i van fer 
caure torres de conducció d'electrici-
tat. La televisió recomanava a la gent 
que no sortís de casa si no era en cas 
de necessitat extrema. 

Als Països Baixos, una vintena de 
camions de gran tonatge van quedar 
trabucats sobre les autopistes. Dotze-
nes de teulades d'edificis van volar en-
dutes pel vent huracanat. L'huracà, 
un dels més forts dels últims anys, es 
va endur panys de paret i va fer caure 
arbres a Rotterdam. 

t Quart aniversari 

JAUME 
CARRERAS 

i IGLESIAS 
T'estimem i et recordem. 

26 DE GENER DE 1990 
11 ò aniversari de la mort en combat de l'Independentista català 

MARTÍ MARCÓ i BARDELLA 
Martí, la lluita continua. 

Avui a les 8 del vespre ofrena floral a la cantonada 
del carrer Bruc amb Diputació (Barcelona). 
C.S.P.Ci Apartat de Correus 92.036 (Barcelona) •é 

t 
BONAVENTURA 

ALUJAS 
i VENTURA 

Vídua de Caries Riguai 
Mori crist ianament a Barcelona, 

ahir dia 25 de gener de 1990 

A C S 

Els seus fills Maria Dolors I Pau; fills polítics; 
néts i família tota ho fan saber a llurs amics i 
coneguts. L'enterrament tindrà lloc avui di-
vendres, dia 26 de gener, a un quart d'una, 
a l'oratori de les capelles de l'IMSF, al carrer 
Sancho de Àvila, núm. 6,,on se celebrarà la 
cerimònia religiosa. 

NO S'HI INVITA PARTICULARMENT 

MARTÍ MARCÓ I BARTELLA 
Patriota mort en 

combat 
EN HOMENATGE 

ESQUELES 
PUBLIFAX 

nous telèfons I domicili 
Tel. 451 17 44-451 35 07 (fax) 

cl Consell de Cent, 223 

En els petits anuncis de l'AVUI 
hi trobareu 
VENDES 

ONCE 
Sorteig del dijous 25-01-90 

Número premiat: 

01092 

Trio 
Sorteig del dijous 25-01-90 
Combinació guanyadora: 

PCAVA 

5-9-3 
Dies anteriors Número 

Dies anteriors Número Dimecres, 24 1-7-7 
Dimecres, 24 12.185 Dimarts, 23 5-4-1 
Dimarts, 23 06.322 

Premis 
Pessetes Supertrio 750 vegades 

01.092 . 2.500.000 5-9-3 250 vegades 
1.092 50.000 5-9- 5 vegades 

092 5.000 -9-3 5 vegades 
92 500 5- -3 5 vegades 

2 100 -•3 1 vegada 

Lotto 6/49 
Sorteig del dimecres 24-01-90 

Combinació guanyadora: 

9-11-18-28-31-49 
Complementari: 
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esports avui, divendres. I 
26 de gener de 1990 

G)inissions Obreres 
critica Testat de les obres 
de l'aeroport del Prat 

BARCELONA - Les obres de remo-
delació de l'aeroport del Prat de LLo-
bregat es troben en "una situació caò-
tica, de descoordinació i de insegure-
tat", segons van informar ahir fonts 
de la secció de transport aeri del sindi-
cat Comissions Obreres. (Efe) 

Els Mossos tanquen un 
casino il·legal al carrer 
Villarroel de Barcelona 

BARCELONA - La policia autonò-
mica de Catalunya va tancar ahir un 
casino il·legal al carrer Villarroel de 
Barcelona, regentat per Francisco Sie-
rra, després de confiscar diners en 
efectiu i fitxes de joc per valor de 12 
milions de pessetes. (Europa Press) 

S'estudiarà el recurs 
sobre l'enderrocament de 
les Arenes 

BARCELONA — El Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya ha admès 
a tràmit el recurs que sol·licita que la 
plaça de toros de l i s Arenes sigui de-
clarada bé d'interès cultural per evitar 
que l'enderroquin. (Efe) 

Un grup de nens Dancen 
)edres contra vehicles de 
a A-7 a la Jonquera 

LA JONQUERA — Un grup de nens 
de fins a 14 anys, descoberts per la 
Guàrdia Civil, van llançar pedres con-
tra nou camions i un autocar que cir-
culaven per l'autopista A-7, direcció 
Barcelona, entre les 6 i les 7 de la tar-
da d'ahir, a l'alçada de la Jonquera. 
(Efe) 

Neix la primera néta 
del president del CDS, 
Adolfo Suárez 

MADRID — Adolfo Suárez, presi-
dent del CDS, ja és avi. Ahir la seva 
filla María Amparo va tenir, a prime-
ra hora de la tarda, una nena a la Clí-
nica Nuevo Parque de Madrid. Suárez 
va visitar de seguida la seva néta, que 
es troba en perfecte estat. (Efe) 

Blanquegen diners 
comprant loteria 
premiada a Sevilla 

SEVILLA — La Policia va detenir 
ahir en un barri perifèric de Sevilla 
dos homes, pare i fill, de 56 i 20 anys 
d'edat, acusats de tràfic de drogues i 
de blanquejar diners amb la compra 
de butlletes de loteria premiades. (Efe) 

Primitiva 
Sorteig del dijous 25-01-90 
Combinació guanyadora: 

9-11-12-23-36-44 
Complementari: 
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PI. Pont Romà, 5 
Tel. (93)891 0786 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 

Guanyadors Pessetes Quantitats a repartir 
6 0 112.444.505 6 331.848.000 
5-(-l 0 739.367 5-H 124,443.000 
5 9 68.460 5 235.059.000 
4 765 2.255 4 276.540.000 
3 15.652 401 3 414810.000 
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