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Els sectors més conservadors donen suport a l'eliminació del paper dirigent del PCUS 

L'URSS inicia el camí cap a l'elecció del 
president de la nació per sufragi universal 
El ple del comitè central va debatre els poders de Gorbatxov 

El ple del comitè central del PCUS va 
viure ahir un debat força animat sobre 
els poders de Mikhaïl Gorbatxov, que 
es podrien estendre amb la instauració 
de l'elecció del president de l'URSS 
per sufragi universal, tal com es des-
prèn de les intervencions publicades 
per l'agència oficial Tass. En aquest 
sentit, el president del Soviet Suprem 
de Rússia, Vitali Vorotnikov, va re-
forçar aquesta possibilitat en afirmar 
al ple que "la idea que preveu institu-
cionalitzar un president del pais és 
una decisió justa que permetria refor-
çar els poders de' l'Estat i protegir la 
democràcia". Pel primer secretari del 
partit a Moldàvia, aquesta qüestió 
està lligada al "reforçament de la legis-
lació i a la perspectiva de l'elecció del 
president per tot el poble". 

El desenvolupament del ple, que es 
coneix fragmentàriament a través d'al-
gunes informacions de Tass o del testi-
moni d'algun dels assistents, sembla 
decantar-se a favor de les tesis de Gor-
batxov, malgrat les fortes crítiques 
que dilluns li havien dirigit tant des de 
la dreta com des de l'esquerra. Aixi, 
ahir Egor Ligatxov, considerat el cap 
de fila del corrent conservador al buró 
polític, es va pronunciar també a fa-
vor de la derogació de l'article 6 de la 
Constitució, que afirma el paper diri-
gent del partit, durant el seu discurs 
davant el ple. Una posició que tots els 
oradors van compartir en la sessió ma-
tinal i que va fer exclamar a un mem-' 
bre del comitè que "l'article 6 ha vis-

Pujol defensa als 
EUA la identitat 
de Catalunya dins 
la unitat espanyola 

El president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, va defensar ahir a Washington 
la identitat de Catalunya dins la unitat 
d'Espanya i va afirmar que la resolu-
ció del Parlament sobre l'autodetermi-
nació no ha estat interpretada correc-
tament. 

El president va dir: "Realment, so-
bre aquest tema s'ha produït una con-
fusió. S'ha interpretat com si l'objectiu 
fos la independència de Catalunya. 
Potser no va ser correcta la terminolo-
gia del que es va aprovar al Parla-
ment, perquè, certament, a efectes 
pràctics i d'acord amb el criteri de les 
Nacions Unides, quan es parla d'auto-
determinació es vol parlar d'indepen-
dència. En el nostre cas es volia referir 
únicament a la defensa de la identitat 
catalana, però dins el conjunt d'Espa-
nya." D'altra banda, en una entrevista 
que Pujol va mantenir amb el secreta-
ri del departament de Comerç, aquest 
va expressar al president de la Genera-
litat el suport de l'Administració ame-
ricana a la construcció del parc d'An-
heuser Busch. 

PÀGINA 6 

Mikhaïl Gorbatxov obté el suport dels conservadors en el seu projecte de multipartidisme 

cut". L'adhesió de Ligatxov a les pro-
postes de Gorbatxov sobre muhiparti-
disme constitueix sens dubte un èxit 
per al número u soviètic, encara que 
cal conèixer tot el discurs que va fer el 
primer dia per poder saber l'actitud de 
conjunt que va adoptar. De tota ma-
nera, els observadors pensen que 
aquest procés pot ser ara força ràpid, 
tal com ha passat, aquests últims me-

sos, a la majoria dels països d'Europa 
de l'Est. Sakhàrov ja ho havia anun-
ciat abans de la seva mort, el desem-
bre de l'any passat. 

Els treballs del ple del comitè cen-
tral, que havien d'acabar ahir, s'han 
allargat i es reprendran aquest matí, 
segons es va anunciar ahir a la tarda al 
final de la sessió. Un dels membres del 
comitè, Vladímir Anixtxov, va preci-

sar que "estic convençut que el projec-
te de plataforma del partit (anunciat 
per Gorbatxov dilluns i que es portarà 
al Congrés del PCUS) es votarà 
demà". El ple també ha.de debatre 
avui la decisió dels comunistes de Li-
tuània de proclamar-se independents 
del PCUS. 

PÀGINES 2 i 3 

S'investigaran les eleccions 

Una gran majoria 
del Congrés ha 

evitat que es 
tanquí la central 

Vandellòs I 
El Congrés de diputats va rebutjar 
ahir una moció presentada per lU-IC 
que instava el govern perquè tanqués 
definitivament la central nuclear de 
Vandellòs I (Tarragona), amb totes les 
conseqüències de seguretat pertinents 
i supervisió del desmantellament de 
les instal·lacions. La proposta d'IU-IC 
va tenir el suport d'altres minories, 
com EE 0 EA, però va ser derrotada 
per 27 vots a favor, 251 en contra i 2 
abstencions. També va ser rebutjada 
la resta de la moció, que proposava la 
cancel·lació definitiva del permisos 
d'explotació de la central nuclear de 
Zorita (Guadalajara) i Santa Maria de 
Garoña (Burgos). El punt tercer dema-
nava l'elaboració d'un nou pla energè-
tic que tendís a la substitució total de 
l'energia nuclear per altres alternati-
ves, especialment el carbó. Finalment, 
la moció demanava que s'aclarissin to-
tes les responsabilitats polítiques en les 
actuacions del governador civil de 
Tarragona i la direcció general de Pro-
tecció Civil. 

D'altra banda, el ple del Congrés va 
aprovar ahir, per unanimitat, la crea-
ció d'una comissió especial d'investiga-
ció de les irregularitats que es van pro-
duir durant el procés electoral dels co-
micis generals del 29 d'octubre. La co-
missió es crearà a través d'una moció 
presentada pel Grup Popular, modifi-
cada durant el debat per una esmena 
de substitució del Grup Català. 

PÀGINA 7 

M J I a r t 
Les tecnologies artístiques del fiítur 

El canvi que les noves tecnologies han portat a la societat dóna 
diferents propostes en el món de l'art, un món que fins ara ha estat 
sempre lligat a eines oonaetes o a tècniques de producció mecànica 

PÀGINA I 

Pintures dels inicis de Xa>ier Corberó 
Mostra a Barcelona de pintures i dibuixos de l'escultor Xavier 

Corberó que van ser realitzades entre ek anys 1958 i 1964, obres 
primerenques que no havien estat mai exposades 

PÀGINA ra 

Francesc Abad i l'art conceptual 
Un muntatge integrat per quatre petites installacions de Francesc 

Abad serà presentat a la galeria Alfonso Alcolea. Amb motiu 
d'aquesta exposició l'artista parla de la trajectòria de l'art conceptual 

PÀGINA IV 

SUPLEMENT SETMANAL - PÀGINES CENTRALS 

Els alcaldes de la Conca 
es confessen desbordats 
per la pressió popular 

Els alcaldes de la Conca de Barberà van expressar ahir al governador civil de 
Tarragona, Ramon Sánchez, que se senten desbordats per la pressió popular i es 
veuen incapaços de tranquil·litzar la població que es manifesta contra el pla de 
residus industrials. Per la seva part, el conseller Molins va declarar ahir que dar-
rere d'aquestes actuacions dels manifestants hi ha sectors d'incontrolats que 
exerceixen una pressió constant en la població, sobretot en els Ajuntaments. A 
la fotografia, un moment de la intervenció de la Guàrdia Civil. PÀGINA 13 
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