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Pel delegat de la Generalitat, els alcaldes es troben coaccionats 

El Consistori de Montblanc pot 
ser el primer a dimitir 

La decisió serà presa en un ple el 5 de febrer 
Cinta S. Bellmunt corresponsal 

MONTBLANC - El pròxim 5 de fe-
brer l'Ajuntament de Montblanc cele-
brarà un ple extraordinari perquè l'al-
calde i els diferents regidors que el 
constitueixen presentin les correspo-
nents dimissions a títol personal. 
Aquest és el següent pas que també 
hauran de fer la resta de municipis de 
la Conca de Barberà, que aquests dies 
s'han plantejat de fer efectiva la dimis-
sió que havien acordat si s'aprovava el 
pla director de residus industrials, tal 
com va fer el Consell Executiu de la 
Generalitat i que preveu la instal·lació 
d'un abocador a Forès. 

Les dimissions es van acordar dime-
cres a la nit en el transcurs d'una re-
unió que van mantenir els alcaldes de 
la Conca de Barberà a la seu del Con-
sell Comarcal, mentre a l'exterior unes 
500 persones els exigien les seves di-
missions. Per l'alcalde de Montblanc, 
l ' independent Maties Sanahuja , 
"aquesta decisió dels alcaldes ha estat 
provocada per la falta d'informació 
que hi ha hagut sobre aquest pla de re-
sidus". 

Sanahuja ha explicat que "nosaltres 
mantenim la idea que abans d'aprovar 
el pla s'hauria hagut d'informar els al-
caldes de les localitats afectades per-
què alhora nosaltres poguéssim donar-
lo a conèixer entre la població, cosa 
que no s'ha pogut fer perquè no te-
níem informació sobre aquest assump-
te". 

L'alcalde de Montblanc també es 
pregunta "per què la Generalitat ha 
decidit ajornar la seva decisió sobre la 
construcció d'una incineradora de re-
sidus industrials al Pla de Santa Maria 
i manté l'abocador de Forès". Cal re-
cordar que les propostes en contra del 
pla es van iniciar de forma conjunta a 
la Conca de Barberà i a l'Alt Camp. 
Els alcaldes de l'Alt Camp, en saber la 
paralització del projecte d'incinerado-
ra del Pla de Santa Maria, han afirmat 
la seva solidaritat amb els de la Conca 

Acusen de falses unes declaracions de l'alcalde de 
l'Hospitalet sobre la seva relació amb el grup 

Parques Urbanos S.A. 
es retira del projecte 
del Polígon Pedrosa 

L'alcalde de Montblanc, Maties Sanahuja 

però no han presentat la dimissió. 
Maties Sanahuja ha comentat que 

la Conca de Barberà és una comarca 
dedicada principalment a l'agricultura 
i aquestes localitats no tènen per què 
rebre els residus que provenen d'altres 
zones i que enriqueixen d'altres pobla-
cions. 

Amb les dimissions d'alcaldes i regi-
dors s'obre un important buit de poder 
municipal que no s'anirà resolent fins 
que es constitueixin les respectives co-
missions gestores que hauran de go-
vernar aquests municipis fins a les 
pròximes eleccions locals. A aquest fet 
cal afegir-hi que les dimissions es vo-
len fer extensives als suplents de les 
llistes electorals. 

Per la seva part, el delegat de la Ge-
neralitat a Tarragona, Josep Maldona-

do, ha dit que l'actitud dels alcaldes 
està directament relacionada amb una 
sèrie d'amenaces i coaccions que estan 
rebent des d'alguns sectors provinehts 
de fora de la comarca. Per Maldonado 
molts batlles estan actuant amb por 
davant la pressió popular i considera 
que es troben "molt vinculats per la 
tensió i l'ambient de nerviosisme que 
ha produït l'aprovació del pla de resi-
dus. Alguns alcaldes estan en un car-
rer sense sortida a causa de la violèn-
cia que s'ha generat a partir de la re-
unió de dimecres a la nit". 

En aquest sentit, alguns sectors han 
atribuït a militants del Moviment de 
Defensa de la Terra la radicalització 
que s'està produint a la Conca en l'a-
fer de la instal·lació d'un abocador de 
residus industrials a Forès. 

Eva Mármol, corresponsalt 
Carme Fernández 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT -
El consell d'administració de Parques 
Urbanos S.A. va decidir ahir retirar la 
seva oferta sobre la realització i gestió' 
del Centre Europeu de Comerç, que 
estava previst construir al Polígon Pe-
drosa de l'Hospitalet. 

La decisió de l'empresa va ser una 
reacció immediata a les declaracions 
fetes, ahir mateix, per l'alcalde de la 
ciutat, el socialista Juan Ignacio Puja-
na. L'alcalde va desmentir que l'equip 
de govern municipal demanés a Par-
ques Urbanos S.A. un projecte de 
construcció d'aquest centre comercial 
i va afirmar que l'Ajuntament no ha-
via fet "cap cessió de terrenys à nin-
gú". . 

D'una banda, el president de Par-
ques Urbanos havia dit públicament, 
dimarts, que tenien una carta de l'A-
juntament de l'Hospitalet segons la 
qual posava a disposició d'aquesta em-
presa els terrenys de titularitat munici-
pal que hi ha al polígon. 

En canvi, Pujana va desmentir que 
l'Ajuntament de l'Hospitalét hagués 
demanat a la societat la realització del 
projecte presentat per Juan Thomas i 
va afegir que el projecte d'ús dels ter-
renys del polígon s'adjudicarà mitjan-
çant un concurs públic, tal com esta-
bleix la llei. 
. Segons han assegurat a aquest diari 
fonts del grup Parques Urbanos, que 
quantificava la inversió en 251.000 
milions de pessetes, "hem decidit 
abandonar el projecte més important 
que tenim perquè l'alcalde de l'Hospi-
talet és un fals". 

La mateixa font afirma que el grup 
empresarial té proves documentals de 
la relació que mantenen amb Pujana 
fa temps, i que aquest no només els va 
enviar moltes cartes, sinó que també 
va visitar centres que el grup té a Ma-
drid i Algesires. 

El consell d'administració de Par-

ques Urbanos va qualificar ahir en un 
comunicat les declaracions de Pujana 
de "sorprenents i d'inacceptable 
menyspreu del treball realitzat pels 
professionals del grup durant més de 
dos anys, que van seguir les seves indi-
cacions en coherència amb les direc-
trius per ell marcades i que ara incom-
prensiblement nega". 

Contactes Fujana-Generalitat 

Abans de cohèbcer la retirada de la so-
cietat Parques Urbanos, Pujana va ad-
metre que havia tingut contactes amb 
la Generalitat, l'altra institució propie-
tària dels terrenys de la finca, per con-
cretar un projecte global definitiu i es-
tablir quin tipus d'equipaments i ser-
veis pot acollir el polígon. Pujana va 
indicar que "si les dues Administra-
cions que són propietàries del polígon, 
Incasol i l'Ajuntament de l'Hospitalet, 
firmessin un conveni per desenvolu-
par l'ús del polígon es podria salvar 
qualsevol tràmit d'imperatiu legal". 
L'alcalde de l'Hospitalet va assenyalar 
que concedeix un termini de dos o tres 
mesos perquè la Generalitat es pro-
nunciï sobre el tema: "Abans de la pri-
mavera, esperem una resposta de la 
Generalitat que ens permeti arribar a 
un acord", va dir Juan Ignacio Puja-
na. 

La màxima autoritat municipal 
també va assenyalar que hi ha hagut 
tres empreses interessades pel Polígon 
Pedrosa, a més de Parques Urbanos. 
L'alcalde va anunciar que, d'aquí a 
unes tres setmanes, l'equip de govern 
presentaria un informe sobre el projecte 
de construcció d'un gran centre comer-
cial que l'empresa Parques Urbanos va 
fer efectiu oficialment abans-d'ahir a 
l'Ajuntament. Segons Pujana, i en res-
posta a Iniciativa per Catalunya, Carles 
Pui^òs , ex-director dels serveis d'Ur-
banisme de l'Ajuntament "no s'ha adre-
çat mai a l'Ajuntament com a interme-
diari de Parques Urbanos".' 

Gastronomia 
Alta cuina 

cata/ano-francesa 
CA N'ARMENGOL. Prat de la Riba, 1. Sta. Coloma 
de Gramenet. Tel. 391 05 64. Pàrking. Salons pri-
vats. Direcció La Roca-CHnica Mental. 
CAN TRAVI IMOU. Masia pairal d'Horta. Antic 
camí de Sant Cebrià, s/n. Tel. 428 03 01. Salons 
privats. Tancat els diumenges a la nit. 
DIANA RESTAURANT HOTEL RITZ. Gran Via de 
les Corís Catalanes, 668. Reserves tel. 318 52 
00. Alta gastronomia en un ambient selecte i aco-
llidor. 
EL GRAN CAFÈ. Avinyó, 9. Tel. 318 79 86. Ambi-
ent de! 1900. Tanquem dissabtes al migdia i tot el 
diumenge. 
HOSTAL SANT JORDI. Travessera de Dalt, 123. 
Tel. 213 24 54. 
LA JIJONENCA-DÍAGONAL. Restaurant-Gelateria 
(al costat de l'Up & Down). Av. Diagonal, 652. 
Tel. 205 39 14. 
LA MALLOLA. Rafael de Casanova, 3. Tel. 473 17 
94. Esplugues de Llobregat. Aparcament vigilat. 
Especialitats internacionals. No tanquem mai. 
LA TARGARINA. Casanova, 28. Gran Via - Sepúl-
veda. Tels. 323 08 35 - 451 02 47 - 323 58 92. 
Tancat els dissabtes al migdia i els diumenges tot 
el dia. 
LA TIETA. Saragossa, 89. Tel. 201 94 59. Cuina 
creativa. Dilluns tancat. Aparcament al costat. 
LE GOURMET. Avinguda Joan XXIII (Diagonal). 
Tocant al Regine's. Aparcament. Cuina selecta. 
Grans especialitats. Tel. 330 71 11. Obert cada 
dia. 
MAGÍ-VINYA ROSA. Av. de Sarrià, 1 7. Tel. 430 
00 03/41. Menjadors privats. Diumenges tancat. 
Aparcador. 
OROTAVA. Selecció de peixos crus "Cobonoff". 
Salons privats. Cl Consell de Cent, 335. Tel. 302 
31 28. Aparcament. 
SIBARIT. Aribau, 66. Tel. 2S3 93 03. Direcció: 
Antonio Martínez. Pàrking. 
TRENO. (Cafeteria-Restaurant). Diputació, 257. 
Tel. 301 66 00. Especialitat en cuina de mercat i 
internacional. Cuina oberta fins a la 1.30 de la ma-
tinada. 
VIA VENETO. Ganduxer, 10-12. Tel. 200 72 44 i 
200 70 24. 

Alta cuina catalana 
CAN CORTÉS. Carretera de l'Arrabassada, km 
6,500. Sant Cugat. Esplèndida terrassa. Tel. 674 
17 04. Aparcament propi. 
DOLCETA 2. La cuina i el cargol de Lleida. Urgell, 

Tel. 359 68 89 

266. Tel. 321 83 51. Diumenges tancat. Brasa 
amb llenya d'alzina. 
LA JIJONENCA. Rambla de Catalunya, 35. Tel. 
317 37 27. Plats del dia. Especialitat en truites. 
Obert fins a les 2 de la matinada. 
L'EMPORDÀ. Avinguda Joan XXIII (Diagonal). To-
cant al Regine's. Aparcament. Cuina catalana se-
lecta. Tel. 330 71 11. • 
PITARRA - BRESSOL DEL TEATRE CATALÀ. Avi-
nyó, 56. Tel. 301 16 47. Direcció: Roig-Sabaté. 
Diumenges tancat. 
RESTAURANT HOTEL HUSA SANT BERNAT. Tel. 
847 30 11. Balcó gastronòmic del Montseny. Es-
pecialitat en cuina d^ mercat i internacional. 
TÚRIA GARDEN. Rambla Catalunya, 41. Tel. 302 
31 26. Restaurant jardí. Obert fins a les 3 de la 
matinada. 

Alta cuina 
basco-navarresa 

GORRIA. Diputació, 421.Tel. 245 11 64. Ei millor 
forn de rostits i... peix típic basc. 

Alta cuina comarcal 
i regional 

BELTXENEA. Antic Ama-Lur. Mallorca, 275, 1r. 
Tel. 21 5 30 24. Alta cuina basca. Saló privat. So-
pars jardí. 
LA MERCANTIL PEIXATERA. Aribau, 117. Tel. 
253 35 99. Peixos de platja. Degustació a la bar-
ra. Obert fins a les dues de la matinada. Obert di-
lluns nit. 

Alta cuina gallega 
MESÓN LOS PACOS. Bailèn, 85. Tel. 231 49 06 
(entre Aragó i Consell de Cent). Pàrking al davant 
del restaurant. MARISCS I PEIXOS. Petits salons. 

Bufet restaurant 
TIP TOP. Sardenya, 521. Tel. 219 49 95. Cada 
nit, cuina marinera i música en viu. Divendres i dis-
sabte a la nit. Cantada d'Havaneres, cremat de 
rom Pujol i ball a càrrec del grup MÚSIC SHOW. 
Reserva de taules i pàrquing convingut. Tancat 
festius a la nit i. dfluns tot el dia. 

Cuina casolana 
HOSTAL CASTELLTERÇOL. Ctra. de Barcelona, 
r. Tel. 866 60 62. Plats típics catalans. CASTELL-

TERÇOL. 

Cuina de Mercat 
CERVESERIA-RESTAURANT CASA CHELIS. Mun-
taner, 178. Tel. 410 82 42. Cuina del "xup xup". 
GRAN COLMADO. Consell de Cent, 318. Tel. 318 
85 77. També plats per emportar. Venda seleccio-
nada de grans productes. Botiga: tel. 302 12 87. 
LA BUENA BRASA. Aribau, 159. Teí. 410 47 83. 
Especialitat en bacallà, carns i peixos. 

Cuina i celler de Lleida 
GARGANTUA I PANTAGRUEL. Aragó, 214. Les 
comarques lleidatanes a la taula barcelonina. Pàr-
quing. Tancat els diumenges. Tel. 253 20 20. 

Cuina marinera 
i de mercat 

RESTAURANT MARINER. Grans mariscadas. Se-
lectes embotits de La Garrotxa. Aparcament vigi-
lat. Reserveu taula àl mattre Joan Jesús. Tel. 751 
45 53. Illa Fantasia, Vilassar de Mar. 

Peix i marisc 
EL PESCADOR. Mallorca, 314. Tel. 258 15 23. 
Especialistes en productes del mar. Cuina marine-
ra. Venda i degustació de marisc. 
RESTAURANT NÀUTIC DE CASTELLDEFELS. Pg. 
Marítim, 374. Tel. 665 01 74. Acollidor racó mari-
ner davant del mar. Obert tots els dies, targetes. 
Local climatitzat i salons privats. 

fíats preparats 
EL GRAN COLMADO 'PEDRALBES'. Avgda. Dia-
gonal, 609-615. Boulevard Rosa. Tel. 419 37 87. 
Excel.lents elaboracions. Productes de gran quali-
tat. 
MORA. Avgda. Diagonal, 409. Tel. 237 67 01. 
Menú per a executius, plats combinats," serveis 
de còctel, banquets i convencions empresarials. 
A les tardes, 'Trobades Mora'. 
HOSTAFRANCS. Consell de Cent, 17. Tel. 424 
38 17. Especialitats én: croquetes de peix, cargols 
amb gambes, calamars al romesco... VENDA SE-
LECCIONADA DE MARISC. Tanquem el dilluns. 

Sandvitxeria 
PISCOLABIS. Rbla. Catalunya, 49. T. 317 45 55. 
Orxateria. Obert fins a les 2 del'matí. 

LA DONA POT FER-HO 
AAOSTRA DE LES ACTIVITArS DE LES ENTITATS DE DONES DE CAIAIJUNYA 

Dissabte, 27 de gener 
10.30 h 

Sala 8 

LA DONA I LA LITERATURA 

Dissabte, 27 de gener 
l l h 

Sala 3 

ENVELLIMENT: del 1982 al 2025 

Dissabte, 27 de gener 
12.30 h 

Sala 8 

LA FORMACIÓ OCUPACIONALI LA INSERCIÓ 
LABORAL DE LA DONA 

Dissabte, 27 de gener 
16.30 h 

Sala 3 

ASPEaES DE LA MARGINACIÓ SOCIAL 
DE LA DONA 

Dissabte, 27 de gener 
17h 

Sala 8 

LA DONA I LES NOVES PROFESSIONS 

Dissabte, 27 de gener 
18.30 h 

Sala 5 

EL FINANÇAMENT PER A LA CREACIÓ DE NOVES 
EMPRESES 

Generalitat çle Catalunya 
Departament de la Presidència 
Institut Català de la Dona 
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