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Siibirà es mostra 
partidari d'ajornar 
i'ampliadódel 
parc tecnològic del 
Vallès 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El conseller 

d'Indústria de la Generalitat, 
Antoni Subirà, es va mostrar a-
hir partidari de posposar la deci
sió d'ampliar el parc tecnològic 
del Vallès .(PTV) fins que s'ana
litzin les causes que han provo
cat la sortida d'algunes empre
ses i el dèficit generat per aquest 
organisme l'any passat. Sübirà 
va matisar a Efe que no s'oposa 
a una amplició del polígon in
dustrial, però opinà que abans 
de prendre una decisió sobre el 
tema és necessari estudiar la 
situació actual. «Alguna cosa 
TIÓ funciona en el parc tecno
lògic del Vallès», va subratllar. 

E| responsable autonòmic 
; d'Indústria va expressar la seva 

preocupació pel dèficit de 250 
milions de pessetes generat 
l'any passat pel PTV i va consi
derar que aquestes pèrdues són 
molt elevades. «Que generi un 
gran dèficit, al principi de fun
cionar, és nornial, però no 
quan la societat està en mar
xa», va destacar el conseller de 
la Gerieralltat, institució que.as-
sumirà la major part de les pèr
dues del parc. 

Subirà va mostrar també la 
seva «estranyesa» per la deci
sió de tres empreses de retirar-
se del PTV i va citar la inversió 
prevista per la multinacional 
nord-americana Square D, els 
directius de la qual van al.legar 
que abandonaven el projecte a 
causa de la fafta d'agilitat en els 
tràmits burocràtics. Antoni Su
birà destacà, que la titularitat 
dels terrenys en els quals es tro
ba situat el PTV correspon al 
consorci de la Zona Franca, l'al-
tre accionista majoritari, junta
ment amb la Generalitat, de la 
societat gestora del parc. 

El conseller d'Indústria va in
dicar que el parc tecnològic va 
ser «una excel·lent idea» per 
potenciar el desenvolupament 
de la tecnologia de les empre
ses, tot i que es vg mostrar parti
dari d'impulsar una zona més 
àmplia que comprengui tota l'à
rea del Vallès. 

Jordi Pujol es va reunir ahir amb els dirigents de CC.OO i UGT de Catalunya per tractar les propostes recollides en 
la Plataforma Sindical Prioritària. (Foto EFE). 

Ahir es va obrir el procés de negociació de la plataforma sindical 

La Generalitat aplicaràa Catalunya 
els acords sobre el deute social 

EFE/DdeG 
Barcelona.— La Generalitat apli

carà aCatalúnya els acords firmats 
entre el Govern central i els sindi
cats sobre el deute social adquirit 
amb els funcionaris. Jordi Pujol, 
acompanyat del conseller de Tre
ball, Ignaci Farreras, va anunciar 
aquest compromís en el decurs de 
la reunió que va mantenir ahir amb 
el secretari general de Comissions 
Obreres, José Luis López Bujla, i el 
president de la comissió gestora 
d'Ünió General de Treballadors, 
José Àlvarez. CC.OO. i UGT van 
presentar ahir a Jordi Pujol dos 
documents diferents de negocia
ció, ja que ambdues organitzacions 
no es vanposar d'acord per redac
tar una proposta unitària. 

No obstant això, fonts sindicals 
van dir a Efe que lés diferències 
entre ambdues organitzacions es 
concreten, bàsicamente, en la ne
cessitat de crear un consell econò
mic i social a Catalunya. Mentre 
UGT i la patronal Fomento hi són 
contràries, CC.OO. i la Generalitat 

donen suport a la constitució d'a
quest organisme. 

Els representants sindicals í-el 
responsable del Departament de 
Treball de la Generalitat van coinci
dir en qualificar de «positiva» l'o
bertura oficial del procés de nego
ciació de la Proposta Sindical 
Prioritària (PSP), ja que s'han clari
ficat tres de les reivindicacions més 
importants: la constitució de les 
taules negociadores de la mineria i 
el tèxtil i el reconeixement de l'acti
vitat sindical en l'àmbit deia funció 
pública. . - ,^ • 

Negociació 

López Bulla va destacar que 
s'han obert cinc taules de negocia
ció referents a formació i ocupació, 
salari social, habitatge, representa
ció sindical dels funcionaris i debat 
dels sectors públics d'ensenyament 
i Sanitat. També indicà que s'ha 
obert un període de reflexió sobre la 
creació deLconsell ecònornic i soci
al i l'aplicació de la llei d'ordenació 

sanitària que, en opinió dels sindi
cats, «és negativa per a la socie
tat catalana», 

Ignasi Farreras va assegurar que 
el salari social s'aplicarà enguany, 
per primera vegada a Catalunya, a 
un col.lectiu de mil persones que 
s'elegiran en base a un barem de 
necessitats bàsiques. Tant UGT 
com Comissions van exposar els 
seus dubtes sobre que aquesta dis
tr ibució pugui realitzar-se amb 
equitat. 

López Bulla i José Àlvarez van 
reconèixer que l'establirnent del sa
lari social serà uri dels apartats de 
negociació més difícils d'abordar si 
el Govern català es manté en els 
seus actuals plantejaments. 

Davant la disparitat de criteris 
sobre la necessitat de crear el con
sell econòmic i social, Ignasi Farre-
res va afirmar qué s'ha de valorar 
aquest tema dins d'una estratègia 
que inclou també ía possible poten
ciació del consell de Treball mitjan
çant una nnodificiació de la seva 
estructura legislativa. 

Construiran dos 
aparcaments 
subterranis en el 
cementiri barceloní 
delesCorts 

DdeG 
Barcelona.—L'Institut Muni

cipal de Serveis Funeraris, orga
nisme depenent de l'Ajunta
ment de Barcelona, iniciarà 
durant 1990 la construcció de 
dos aparcaments subterranis 
sota les instal.lacions de San
cho de Àvila, i el cementiri de les 
Corts, segons va informar a Efe 
el gerent de l'ennpresa, Josep 
Cornet. L'aparcament de les 
Corts comptarà amb un cente
nar de places, que hauran d'a
collir els vehicles d'aquelles per
sones que ass is te ix in als 
enterraments qué es facin en el 
cementiri, lés instal.lacions del 
qual seran anipliades amb la 
construcció de noves capelles i 
un oratori. 

L'aparcament que es cons
truirà sota les capelles :de San
cho de Àvila comptarà amb una 
capacitat de quatre-centes pla
ces, que podran ser ocupades 
de dia pels assistents als enter
raments i de nit pels veïns de la 
zona. La necessitat del nou pàr
king en aquest darrer emplaça
ment es va posar de manifest 
amb els projectes urbanístics de 
remodelatge de la zona i espe
cialment d'un solar en el qual, 
actualment, s'estacionen els ve
hicles els propietari^ dels quals 
es dirigeixen a Sancho de Àvila. 

Aquest aparcament suposarà 
una inversió d'uns 660 milions; 
dels quals 80 els aportarà l'Insti
tut Municipal de Promoció Ur
banística (IMPU), responsable 
de la urbanització de la zona. 
Les obres de construcció de l'a
parcament podrien iniciar-se 
durant la segona meitat d'a
quest any i impossibilitaran tem
poralment l'estacionament de 
vehicles privats en el solar que 
s'ut i l i tza actualment per a 
aquesta finalitat. 

En el cementiri de les Corts 
acabarà també dürarxt aquest 
exercici la construccio.de 16 no
ves capelles, que es sumaran a 
les 29 que existeixen a Sancho 
de Àvila i les .12 construïdes re-
centement en el cementiri de 
Collserola. 

Set alcaldes de la Conca ajornen la dimissió 

La coordinadora 
antiresidus s'oposa a 
les accions violentes 

EFE/DdeG 
Barcelona.^ La coordinadora 

contra el pla de residus industrials' 
de la Conca de Barberà rebutjà ahir 
la utilització de qualsevol tipus de 
violència i lamenta les pressions i 
amenaces que reben els alcaldes dé 
ta cornarca, per aconseguir no facin 
efectiva la seva dinriissió, segonsun 
comunicat fet públic ahir. Els alcal
des dels Ajuntaments de l'Espluga 
de Francolí, Santa Coloma de Que
ralt, Vilanova de Prades, Vilaverd,. 
Vallclara i Senan han ajornat la seva 
dimissió perquè, segons va explicar 
a Efe Josep Maria Vallés, alcalde de 
l'Espluga, «hem de veuré com es 
produeixen e|s esdeveniments i 
perquè ens falta informació so
bre el pla. La nostra primera deci
sió —afegí— potser va ser itiassa 
precipitada». 

La coordinadora, per la seva ban
da, es lamenta, de l'actitud d'a
quests alcaldes ,per considerar quek 
Ihcdrnpleixen l'acord aprovat pel 
Consell comarcal de la Conca de 

Barberà. Un portantveu de la coor
dinadora va indicar a EFE que els 
alcaldes de la comarca de Conver
gència i Unió (CiU) reben «amena
ces» del seu partit,,àmb l'objectiu 
de provocar la divisió en els consis
toris i «neutralitzar la polèmica 
generada per l'anunci de que à 
Forès s'instal.larà un abocador 
de residus industrials». 

L'alcalde de l'Espluga, Josep 
Maria Vallés, va reconèixer que no 
pot oblidar que és militant de CiU i 
que es troba «entre l'espasa i.là 
paret, ja que el meii partit em 
considera un crític i el meu poble, 
un tòu». 

Vallés es va queixar per no haver 
rebut cap tipus d'informació sòbrè 
el pla de residus i va afegir que els 
únics contactes que ha mantirigut 
àmb el consell executiu de Fa Gene
ralitat van tenir lloc la sétrríana pas-: 
sada, quan va parlarIpér telèfon 

5.a0ife-.el:,cGjiseller. de Governaeióy . 
Josep Gomis, qUe es ya interessaí-
per la situació de l'Espluga. 

A QUÍ BARCELONA 
RÒMUL 

Ni de'oamizao ni 'one'to 
~ l \ vui pernietran aquest cronista 

sortir de la irònica seriositat 
habitual. Sempre hem preocurat deixar testimo
ni en aquesta secció dels batecs del cap i casal de 
Catalunya, però encara que darrerament les notí
cies s'encavallen les unes amb les altres, avui és 
un dia especial. No esperin, doncs, que els par
lem de les picabaralles conseqüents al congrés 
del PSUC —Obiols titllant d'independentista 
Ribó i aquest responent que el discurs dels socia
listes catalans és indigne—, de la trobada Duran 
LleidarWalesa, de la congelació de la plantà ihci-
neradora dèi Pla de Santa Maria dins el pla gene-
ralitatici de residus, de la reelecció de Bricall com 
a rector de l'UB, de l'aprovació dels pressupostos 
de l'Ajuntament, de l'acord per al Museu d'Artde 
Catalunya (a Montjuïc, amb el projecte de Ge 
Aulenti inclòs), del refús de Cadena 13; a s e r 
adquirida per la CCRTV, hi dels pressupostos de 
la Generlaitat nj de l'estada el cap de setmana 
passat de Rodríguez de la Borbolla entre 
nosaltres. 

Avui els ulls i oïdes de mig Estat conflueixen a 
Madrid, on el vice-president del Govern, én una 
mena d'estranya fugida endavant vol rendir 
comptes sobre l'afer del seu germà, què l'ha 
esquitxat de dalt a baix. I, per.fér-ho, permetran 
aquest cronista, per primera vegada en 'molts 
anys, canviar de registre lingüístic. 

B'te croni'ta, pué,ante too debéconfesà que se 
ha sentío éhganyao una y ótra ves por el Gobièr-. 
no sosiali'sta.foavíarecuerda cuando, anhelqzó 
por e'cucha al Prezidente del Gobierno, azí'tió a 

un rhiti en plasa Catalunya. Felipé di'ho a lo pre-
zertte que ya ver'iamo lo robo que había efectua-
do el Prezidente de la Generalità. (Era cuando 
Guerra lo yamaba «barrufet» yse efectuaba su a-
cozo y derribio por el cazo Banca Catalana), «Ya 
veréi», di'ho el Prezidente. I e'te croni'ta, cuando 
el fallo de lo tribunale de hu'ticia, no vip na. «Na 
de biutifurpípohh fue la consigna siguiente. Però 
la Ço'taderZolera frecuentadapormiembrodel 
Gobierno. «Ensenansa y 'opitàle pa too». Però lo 
'ijo delos sosiali'ta iban a cole'hio privap Y el vice-
presidente, no ha mucho, dijo en la tele que el di-
nerp servia pa cubr'i ensefiansa y 'opitalisacione 
de los chico. «No no'h quieren por.de'caraizao», 
oyó demagógicamente. Però se enteró de que 

•̂  quien diho la frase yevab»camiza de quinze a tre-
inta rnil pe'eta. «Ni trafico de influensia ni infor
mació privile'iada»:'Y ahora verema qué tragala 
no va a dar. Zí, zefíò: lo sosiali'ta han cumplío: el 
cambio no podia ser mayor del anunciao. 

Pedonin. El cas Juan Guerra és una goteta 
d'aigua per amagar d'altres connivències i cor
rupcions. Guerra té onze germans. Volen investi
gar, per exemple, la vida del benjamí, Adolfo? 
Pablo Castellano fa anys que demanava al comitè 
federal del F'SOE que s'investiguessin les activi
tats d'alguns càrrecs públics. El silenci passiu fa 
còmplices a tots els membres de la classe políti-
ca. Els ciutadans tenim dret a pehsarqueamb la 
guerra de dossiers han començat els pactes. I 
aquí pau i després, glòria. Demanar la dimissió — 
com" passaria a Europa—, aquí —ja ho sabem 
prou— és la pitjor forma d'aoonséguir-la. 
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