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El Pontífex advoca per l'eradicadó de la lepra amb més mitjans 

Joan Pau n diu que la pobresa 
amenaça la llibertat a l'Àfrica 

Continua el viatge papal amb la visita a Mali 
Efe 

BAMAKO — Joan Pau II va mani-
festar ahir a Bissau, capital de Guinea 
Bissau, que la pobresa i el subdesenvo-
lupament, i no les ideologies, constitu-
eixen la veritable amenaça a les lliber-
tats dels pobles del continent africà. El 
Papa va pronunciar aquestes paraules 
en la seva visita, ahir al matí, a unes 
cabanes de l'ex-colònia portuguesa si-
tuades en el camí que condueix a la le-
prosería de Cumura, on el Pontífex va 
adreçar un missatge amb motiu de la 
Jornada Mundial contra la Lepra. 

Joan Pau II va censurar durament 
el fet que actualment, en un món amb 
possibilitats de superar i d'eradioar to-
talment la lepra, subsisteixin malalties 
que afecten milions d'éssers humans 
marcats per la pobresa, la marginació i 
l'abandonament. 

Segons el portaveu del Vaticà, Joa-
quim Navarro Valls, que el va acom-
panyar en la visita a les cabanes, el 
Papa va dir que mentre que al nord 
són les ideologies les que amenacen la 
llibertat, a l'Africa la llibertat també 
està compromesa, però per falta d'allò 
que és més indispensable. Va afegir 
que la pobresa, les malalties, la mala 
colonització, deixen milions de famí-
lies sense horitzó per als seus fills. 

Reunió amb un grup de leprosos 

Navarro Valls va assenyalar que Joan 
Pau II es va sentir commogut quan va 
veure les cabanes. Hi va entrar i va sa-
ludar les dones, un vell cap de tribu i 
va posar les seves mans sobre els nens. 

A l'hospital de Cumura, dirigit per 
l'orde franciscà i on treballen frares d'I-
tàlia i Portugal, el Papa es va reunir 
amb un grup de 250 leprosos i ex-lepro-
sos. Aquests malalts reben tractament 
intensiu en aquest centre i després el 
continuen en els 130 centres d'assistèn-
cia que hi ha a tot Guinea Bissau. 

El Pontífex, que va saludar tots els 
malalts i va besar alguns nens —cuidats 

Joan Pau II va saludar els leprosos en la seva visita a l'hospital de Cumura 

per les seves mares leproses en el mateix 
hospital—, va poder comprovar que la 
lepra deixa un senyal inesborrable en 
els llavis i extremitats d'alguns vells. 

A l'hospital de Cumura, que va ser 
creat pel govern portuguès el 1955 per 
atendre només leprosos, reben actual-
ment assistència persones amb altres 
malalties que han arribat, fins i tot, 
d'altres països veïns. 

En el missatge sobre la lepra, el Pon-
tífex va assenyalar que si el progrés ex-
traordinari de la ciència i de la tècnica 
es posés sense reserves al servei de l'ho-
me i«ls dons divins de la intelligència i 
la gràcia, el progrés "es faria instrument 
de la força de curació de Jesús". 

"L'última imatge que tinc del vos-
tre país —va dir el Papa quan es va 
acomiadar dels guineans— m'ha fet 
pensar en els drames que molts habi-
tants d'aquest país (un dels més pobres 
del món) viuen encara, entre mals i 
mancances, i que probablement no ne-
cessiten miracles per solucionar-se." 

Joan Pau II va concloure amb la pre-
gària que "vulgui Déu que els poders 
públics i la iniciativa privada, amb la 
col·laboració de l'Església i la solidari-
tat de la família humana, puguin ofe-
rir a tots els pobres d'aquesta nació la 
possibilitat d'abatre el mur de la po-
bresa i tenir accés als béns que perme-
ten el progrés humà". 

Joan Pau II, que ja havia estat en 
altres leproseries en els seus constants 
viatges, va fer coincidir la seva visita 
d'aWr amb la Jornada Mundial contra 
la Lepra. Va destacar, en aquest 
camp, el treball de l'Església, "evange-
litzadora dels esperits i infermera dels 
cossos" i dels missioners a les zones 
més difícils. 

El Papa fa una gira apostòlica de 
vuit dies a l'Àfrica. El viatge va co-
mençar dijous passat a Cap Verd i es 
va estendre a l'ex-colònia portuguesa 
de Guinea i, després, a Mali. En els 
pròxims dies es prolongarà també a 
Burkina Paso i el Txad. 
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10.000 persones 
tenen problemes 
de toxicomania a 

Santa Coloma 
de Gramenet 

Josep Manuel Sarrià, corresponsal 
SANTA COLOMA DE GRAME-
NET — Unes 10.000 persones tenen 
jroblemes de toxicomania a Santa, Co-
oma de Gramenet. Aquestes dades 

s'extreuen de les conclusions d'un es-
tudi elaborat durant els anys 1987-88 
per l'Associació per a l'Ajuda dels To-
xicòmans encarregat per l'àrea de Ser-
veis Socials de l'Ajuntament. 

L'estudi forma part de la primera 
fase d'un pla del Consistori per rehabili-
tar els toxicòmans. Per tirar endavant 
aquest pla ja es disposa de 60 milions de 
pessetes aportades per la Generalitat 
(55 milions) i l'Ajuntament (la resta). 

Segons l'estudi, hi ha 7.600 perso-
nes que consumeixen 100 centilitres o 
més d'alcohol al dia, de les quals no-
més el 6,5 per cent es troba registrat i 
el 3,7 per cent rep atenció especialitza-
da. Pel que fa a la dependèndia a l'he-
roïna, es calcula un nombre d'entre 
2.890 i 1.301 toxicòmans. D'aquests 
drogaaddictes, s'atenen prop d'un 11 
per cent, i per les característiques d'a-
questa drogaaddicció s'arríba a detec-
tar fins al 20 per cent dels casos. 

Un altre ca,pítol destacat és la pobla-
ció, la majoria molt jove, que consu-
meix drogues inhalants. Hi ha entre 
537 i 671 casos. Però el que és més 
alarmant," segons Serveis Socials, és 
que cap d'aquests casos rep atenció 
mèdica. L'estudi afegeix que el con-
sum de coles i altres inhalables és difí-
cil de precisar, per la poca atenció dels 
serveis terapèutics i l'escassa detecció 
en l'àmbit escolar. 

Els equips d'atenció primària de l'A-
juntament van atendre 99 casos de 
drogodependència el 1987, un 9,3 per 
cent del total, mentre que el 88 es va 
arríbar a atendre el 14,21 per cent. 

Per la regidora dé Serveis Socials, 
Pilar Puig, aquestes dades demostren 
la. necessitat d'obrir un centre d'aten-
ció als toxicòmans, ja que la ciutat no-
més té 30 llits per acollir alcohòlics en 
un departament de la clínica mental. 

Talls de trànsit a la Conca 
de Barberà en protesta 
contra el pla de residus 

Redacció 
BARCELONA - Gairebé 1.500 per-
sones de diversos pobles de la Conca 
de Barberà van tallar ahir el trànsit a 
l'autopista A-2, la carretera nacional 
N-240, la comarcal 240 i la via del 
tren per protestar contra el projecte de 
construcció d'un abocador de residus 
industríals dins els límits de la comar-
ca. Amb la mateixa finalitat, 200 
veïns de Castellbisbal es van concen-
trar ahir al matí davant la seu del de-
partament de Política Territorial i 
Obres Públiques, al carrer doctor 
Roux de Barcelona. 

Sobre aquesta polèmica, el presi-
dent Pujol va declarar, abans d'entrar 
al consell nacional de Convergència 
Democràtica que es va fer ahir a Be-
llatena, que el govern de la Generali-
tat continuarà explicant que ni els 
abocadors ni les plantes de residus són 
perjudicials. També va dir que es de-
manarà als alcaldes que han protestat 
contra el pla que reconsiderin la seva 
actitud. 

Pel que fa a les reaccions contràries 
al pla de residus a la Conca de Barbe-
rà, el president del consell d'aquesta 
comarca, Antoni Llort, ha afirmat a 
l'agència de notícies Efe que "cap al-
calde d'aquesta comarca ha dimitit 

realment, segons he pogut compro-
var". Llort ha acusat alguns regidors 
d'enganyar la població sobre la verita-
ble situació. Algunes informacions ha-
vien assenyalat que diversos alcaldes 
havien deixat el seu càrrec perquè s'o-
posaven a l'abocador de Forès. Però 
Llort diu que "arriba un moment en 
què les coses s'han d'explicar, perquè, 
no es pot anar enganyant la gent i dir 
que s'ha dimitit quan no és així". 

Uns 1.500 veïns d'aquesta comarca 
es van concentrar cap a les cinc de la 
tarda a l'autopista A-2 i van tallar el 
trànsit en els dos sentits. Prèviament, 
havien tallat també les entrades a 
Montblanc, capital de la Conca de 
Barberà. Això va provocar que s'origi-
nessin llargues cues de vehicles. 

Per la seva part, els manifestants de 
Castellbisbal van desplegar pancartes i 
van cantar consignes en les proximi-
tats del departament d'Obres Públi-
ques. Així mateix, van llançar diverses 
irósses d'escombraries i ous contra la 
façana de l'edifici institucional. Des-
prés d'aquestes accions, un membre de 
la Cooperativa Agrícola de Castellbis-
bal va llegir un comunicat en el qual 
s'indicava que "si la indústría pro-
dueix residus contaminants han de ser 
ells (els empresarís) els encarregats d'e-

Veïns de Castellbisbal buiden un contenidor d'escombraries 

liminar-los, ja que hi ha la tecnologia 
per fer-ho". El portaveu va afegir que 
"el que passa és que (la tecnologia) és 
cara i totes aquestes indústries només 
volen grans beneficis". Els veïns de 
Castellbisbal van sortir de la seva loca-
litat cap a les 12 del migdia i es van 
desplaçar en caravana fins a Barcelo-
na. 

Està previst que Castellbisbal aculli 
un dels quatre abocadors projectats 
pel pla de residus industríals de Cata-
lunya. Els altres tres s'instal·laran a 
Rubió (Anoia), Forès (Conca de Bar-
berà) i en una zona encara indetermi-
nada de la Conca del Tordera. Així 
mateix, es volen fer plantes de tracta-
ment físico-químic a Martorell (Baix 
Llobregat) i Sant Feliu de Boixalleu (la 

Selva). Aquest seguit de centres han 
de servir per emmagatzemar i eliminar 
les 3,6 milions de tones de deixalles 
que produeixen les indústríes de Cata-
lunya cada any. 

L'elecció dels llocs que han d'acollir 
les diferents instal·lacions s'ha fet te-
nint en compte les principals zones de 
producció de residus. 

D'altra banda, un altre centenar de 
veïns dels distríctes barcelonins d'Hor-
ta Guinardó i Montbau van plantar 
pins als voltants dels antics dipòsits de 
Catalana de Gas a la serra de Collse-
rola.' Els veïns van dur a terme aques-
ta acció perquè no volen que els dipò-
sits siguin convertits en una discoteca 
i un restaurant, tal com projecta la so-
cietat Horta'92. 

Un incendi en un centre 
comercial de Taiwan se 
salda amb 28 víctimes 

TAIPEI — Un total de 28 persones 
van resultar mortes per asfíxia en un 
incendi que va tenir lloc diumenge a la 
matinada en un centre comercial si-
tuat al sud de la capital de Taiwan. En 
el moment de calar-se el foc, l'edifici, 
estava ocupat per centenars de perso-
nes. (Efe) 

El cap de Creus tindrà 
un camp de golf i un hotel 
de 150 habitacions 

EL PORT DE LA SELVA - L'alcal-
de del Port de la Selva, Baldirí Ruiz, 
ha anunciat que ha estat presentat a 
l 'Ajuntament un avantprojecte de 
construcció al cap de Creus d'un camp 
de golf que s'anomenarà Cap Gros i 
tindrà 18 forats. Es preveu construir-
lo a la finca coneguda amb el nom de 
Mas d'en Puignau, i el promou la fa-
mília Roviralta, propietària dels ter-
renys. També s'hi construirà un hotel 
de 150 habitacions. (Europa Press) 

Un barri de Sabadell 
demana l'enderrocament 
de tres gratacels 

SABADELL - Un total de 500 
veïns de Sabadell van acordar ahir, 
durant una assemblea, sol·licitar a la 
Generalitat l'enderrocament de tres 
gratacels de la ciutat per "la seva fal-
ta de seguretat". Els tres edificis te-
nen 16 plantes i acullen unes MO fa-
mílies que afirmen que no estap dis-
posades a viure "en perill constant". 
(Europa Press) 

Un mort i quaranta 
ferits en xocar dos trens 
a Corea del Sud 

SEÜL — Un nen de cinc anys va re-
sultar mort i unes altres quaranta per-
sones van quedar ferides, algunes d'e-
lles de gravetat, en un xoc de dos trens 
a la rodalia de Seül. L'accident es va 
produir quan van descarrilar tres va-
gons d'un tren de passatgers que es di-
rigia a la ciudat de Changchang, a 300 
quilòmetres al sud de la capital, i van 
xocar amb la locomotora d'un merca-
deries que anava en sentit contrari. 
(Efe) 

Abatuda a Mèxic una 
avioneta que duia 400 
quilos de marihuana 

LÁZARO CÁRDENAS (MÈXIC) -
La policia federal mexicana va abatre 
una avioneta carregada amb 400 qui-
los de marihuana prop de la ciutat de 
Lázaro Cárdenas, a l'Estat de Chihua-
hua, fronterer amb els EUA. La ma-
rihuana va ser cremada en el mateix 
lloc on van abatre l'avioneta davant 
de les dificultats per transportar-la a 
les dependències policials. (Efe) 

Els metges rurals faran 
noves jornades de vaga 
avui i demà 

MADRID — Els metges rurals faran 
avui i demà noves jornades de vaga, 
convocades per l'assemblea nacional 
de la Federació de Sindicats Mèdics 
Titulars (FESAMT), en protesta per 
l'acord firmat pel ministeri de Sanitat i 
els sindicatgs UGT, CSIF, CEMSAT-
SE i CCOO. Segons els metges rurals, 
l'acord no contempla la seva reivindi-
cació de fixar en 40 les hores setma-
nals de treball. (Europa Press) 
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