
20/ DIARI DE GIRONA Divendres, 2 de febrer de 1990 / CATALUNYA 

El transvasament 
de l'Ebre no se 
citarà ala llei 
d'Infrastructures 
hidràuliques 

EFE/DdeG, 
Barcelona.— El Departament 

de Política Territorial i Obres Pú
bliques de la Generalitat ha reti
rat de la memòria justificativa 
del projecte de llei d'infrastruc- . 
tures hidràuliques tota referèn
cia al transvasament de l'Ebre, 
després de Tehtrevista que van 
mantenir el conseller Joaquim 
Molins i nombrosos càrrecs pú
blics de la coniarca de Tarrago
na. El projecte de tVansvasa-
ment d'aigües de l'Ebre fins a 
Barcelona està inclòs, però, en 
el pla hidrològic de las conques 
interiors de Catalunya, aprovat 
per la Generalitat i enviat al Mi-
nisferio de Obras Públicas y Ur
banisme (MOPU). 

Fonts del Departament de Po
lítica Territorial van indicar a EFE 
que la retirada de la referència al 
transvasament es deu a la inten
ció de desvincular aquesta obra 
del projecte de llei d'infrastruc
tures hidràuliques, qúe fona
mentalment estableix la creació 
d'un nou cànon de divuit pesse
tes per metre cúbic d'aigua per 
al finançament de diverses 
obres hidràuliques. 

El transvasament de l'Ebre va 
aixecar la polèmica en les co
marques de Tarragona, on els 
consells comarcals de la Terra 
Alta, Baix Ebre i Montsià, així 
com els ajuntaments d'Ampos
ta i Tortosa, tots ells governats 
per Convergència i Unió (CiU), 
es van pronunciar en contra d'a
quest projecte. La polèmica va 
ocasionar tambéja dimissió del 
ponent.de CiU dei projecte de 
IJei d'infrastructures hidràuli
ques, el tarragoní Joan Martí, 
que va ser sustituït peldiputat 
per Girona, Ricard.Masó.. 

En l'entrevista mantinguda di
lluns passat entre Molies i diver
sos alcaldes, consellers comar
cals i diputats de Tarragona, el 
conseller va assegurar que el 
transvasament de l'Ebre es farà 
només amb el cabdal no utilizat 
en les comarques d'aquesta 
província, cabdal que ha de 
quantificar l'estudi tècnic que es 

• realitza.amb aquesta finalitat. 

Ei.conseller d'Enseyament, Josep Lapórte, considera que l'entrada en funcionament de la quarta universitat no 
- s'ha de retardar més; 

Laporte hó creu necessari si ha de funcionar el curs vinent 

La Generalitat haurà de demanar 
un crèdit per a là quarta universitat 

EFE/DdeG 
Barcelona.— La Generalitat hau

rà de demanar un crèdit extraordi
nari, /tramitat a través del Parla
ment, per poder posar eri 
funcionamerit la quarta Universitat 
el dia 1 d'octubre vinent, Segons va 
dirahira Efe el conseller d'Enseya
ment, Josep Laporte. El conseller 
va assegurar que la nova Universitat 
funcionarà el curs 1990-1991, mal
grat la Generalitat no hagi rebut 
encara una resposta del Ministerio 
de Educàción respecte de la petició 
dé subvencions per a! nou centre, 
«donat queia manca de places és 
cada any més greu, per la qual 
cosa no.es pot retardar per més 
temps la seva- entrada èn 
funcionarnent». 

Laporte va precisar que ei crèdit 
s'utilizaria també per «ampliar els 
estudis universitaris en el con
junt de Catalunya, millorant en 
infrastructura i serveis, qüestió 
tan important com là creació de 
la quarta universitat». També va 

assenyalar que la creació d'una uni
versitat «justifica plenament l'a
jut econòmic del Govern cen
tral», fins i tot qUan la Generalitat 
tingui transferides totes les compe
tències en matèria d'educació, «ja 
que se'ns ha transferit un siste
ma universitari deficitari». 

Durant la primera fase, la nova 
universitat funcionarà en llocs en
cara per determinar, de manera 

' provisional, la condició indispensa
ble dels quals és que nó necessitin 
una despesa important èn infras
tructura i, en aquest sentit, tinguin 
aules ,0 estiguin ja en procés de 
construcció. També per determinar 
és encara la ubicació definitiva del 
centre, que dependrà «dels acords 
als quals arribèrrv amb els propie
taris dels possibles terrenys» i 
que es decidirà durant la primera 
quinzena d'aquest mes, igual que 
ets llocs provisionals on s'iniciarà la 
docència de la quarta universitat. 

El futur centre, que compta ja. 
amb una oficina de gestió, al front 

de la qual hi ha Enric Argullol, antic 
degà de la facultat de dret de la 
UAB, serà regit per una comissió 
gestora i un consell d'administra
ció.. L'oficina deixarà de funcionar 
quan el Parlamentaprovi el projecte: 
de llei de creació, moment que es 
constituirà la comissió gestora, «el 
responsable' de la qual espero 
que,sigui Argullol», va dir 
Laporte. 

El Departament d'Ensenyament 
està preparant un projecte de llei 
que, segons Laporte, serà debatut 
en el Parlament, a finals de febrer, 

j3er modificar la llei de coordinació 
universitària, que obliga que una 
institució acadèmica superior iniciï 
les seves activitats dos anys des
prés de-ser inclosa en la programa
ció universitària. 

La modificació de la llei fixarà, a 
partir d'ara, un termini màxim d'un^ 
any, ja que el Consell íntèruniversi-
tari de Catalunya (CICJ va incloure 
la quarta universitat en là progra-
rnació de l'any passat. 

EICOOBIIaUnión 
y el Fènix van 
signar ahir 
l'assegurança 
d'accidents 

EFE/DdeG 
Barcelona.-^. El Comitè Orga

nitzador Olímpic Barcelona '92 
(ÇOÒB) i la Uniónyél Fènix van. 
signarahir una pòlissa d'assegu
rança de responsabilitat civil per 
la qual la companyia es compro
met a indemnitzar fins amb 
11.000 milions de pessetes cada 
accident que es pugui produir. 
La pòlissa, per la qiie el COOB 
pagarà una prima a la compa
nyia de 58 milions de pessetes, 
va entrar en vigor ahir i quedarà 
cancelada l'agost de 1993, una 

. vegada es disolgui el comitè or
ganitzador dels Jocs. 

Aquest tipus d'assegurança 
garanteix les indemnitzacions 
que poguessin arribar a cobrar 
per danys corporals o materials 
tant els esportistes dels Jocs, 
com dirigents esportius, perio
distes, espectadors i personal 
de la organització olímpica. 
Amb aquesta pòlissa queda co
berta també la responsabilitat 
civil del COOB, així com la de 
totes aquelles; empreses i perso
nes que gestionin, en nom del 
comitè organitzador, béns o in-
terèsos relacionats amb els Jocs 
Olímpics de Barcelona o 
participin-

La pòlissa és a tot risc, té 
àmbit mundial i no és"cancelable 

. fins 1993. Només queden exclo
sos dels seus beneficis aquells 
sinistres de responsabilitat civil 
que ja estan coberts per altres 
assegurances (com les dels tre
balladors del COOB' o la seva 
flota automobilística) o els què 
s'ocasionin per dolo o frau del 
comitè organitzador. 

La Unión y el Fènix i el COOB 
negocien actualment la firma 
d'una segona pòlissa per asée-
gurar, davant eventuals contra
temps, els ingressos establerts^ 
en els contractes de venda dels 
drets de televisió. La pòlissa 
subscrita no assegura tampoc 
els perjudicis qüe pogués provo
car un hipotètic boicot als Jocs 
o la suspensió dè les cerimònies 
d'obertura i clausura, però no es 
descarta que se'n facin d'altres 
per cobrir aquests supòsits. 

QUÍ BARCELONA 
RÒMUL 

Escudella a la barcelonina 
E, , n la seva croada particular 

contra el trànsit i la contaminació de la ciutat, l'A
juntament ha decidit obrir un nou front d'atac: la 
disminució del nivell de soroll que col.lapsa, dià
riament, el correcte fluir de l'aire i l'ambient dels 
carrers de Barcelona, alterant, així, les pulsaci
ons psicològiques del ciutadà, ja de per si prou 
estressades gràcies a la col.laborció d'altres ca
racterístiques també típicament barcelonines 
com són la densitat o l'excés de trànsit. Si, d'a
cord amb el que expliqen alguns oracles de paco
tilla, amb el fi de segle s'acaba també la història i 
s'acaben les ideologies; si, segons expliquen els 
tècnics hidràulics, estem a punt de quedar-nos 
sense una cosa tan important com aquest princi
pi de vida que és l'aigua; si despareixen tots els 
referents més elementals d'aquest món, ^per què 
no eliminar també de1 mapa una cosa tan vulgar i 
molest^ com és el soroll, el soroll del carrer?, 
s'han dit els croats municipals. I després de fan 
lloable discursió filosòfica, s'han posat de cap a 
la feina. Primer de tot, s'ha elaborat un mapa 
sònic de la ciutat, el qual ha revelat com a distric
tes més escandalosos els de l'Eixample, Sant 
Andreu i les Corts, sobretot gràcies a l'acumula
ció de circulació motoritzada eb les seves vies 
principals. Un cop fet l'estudi, comença l'acció i 
la persecució dè tots els massa sorollosos dels 
carrers de Barcelona: «Wanted; mésde500 dèci-
belís». Caldrà esperar per comprovar els resul

tats d'una operació de tan clara inspiració mini-
malista, que recuperi el silenci interior d'una 
ciutat gens abocada aactituts místiques. 

Entretant, mentre el soroll continua, al soci 
gran de la tot just confirmada supercaixa, a «la 
Caixa», li falta temps pèr anar i comprar un 8% de 
la societat Aigües de Barcelona al Central. Amb 
aquesta operació financera «la Caixa» controla ja 
un 11 % d'AigüesI un24 %die Catalana de Gas (un 
35 % si comptem la seva sòcia. Caixa de Barcelo
na), amb la qual cosa l'entitat bancària es conver
teix en àrtibre de l'anunciada fusió etitre les dues 
companyies de serveis, la de gas i.la d'aigua. A 
partir d'ara, l'aixeta rajaran estrelletes d'eh Miró i 
ni els suïcides podran decidir el seu destí sense 
comptar amb «la Caixa». També mig encoberta 
pel soroll, ens hem assabentat de la notícia que 
l'alcalde Maragail ha ofert als seus socis de go
vern municipal, d'IC, l'entrada al'àrea d'urbanis
me de l'Ajuntament. La jugada és clara: fins ara 
els regidors d'IC, encarregats de Benestar Social 
i de la ponència de Desenvolupament Econòmic i 
Social, han utilitzat la crítica a la política urbanís
tica de l'Ajuntament per marcar les distàncies 
que els separen dels seus coaliats de la majoria 
socialista. Amb la proposta Maragail cedeix més 
quota de podèrals cúmunistesalsi del consistori 
a canvi de neutralitzar el distançjarnent i les 
crítiqüesèn matèria urbanística. A Ía>s6pa berce^ 
lonina sempre hi ha de tot! 

Alguns podrien no assistir a ía trobada 

Molliís es reunirà, avui, 
amb els alcaldes deia 

Conca de Barberà 
EFE/DdeG 

Barcelona .-^ Él conseller de Polí
tica Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Joaquim Molins, ha 
convocat per avui els alcaldes de la 
Conca de Barberà contraris al pla de 
residus industrials dé Catalunya, 
per tal d'intentar resoldre la proble
màtica" generada per la dimissió 
d'alguns d'eíls. Segons un porta
veu d'aquesta conselleria, en la re
unió, que es farà a la seu del depar
tament, acompanyaran- Molins e\ 
director general de Medi Ambient, 
Jacint Mateu, i algun dels tècnics 
que han redactat el projecte del pla 
de residus. 

Fonts de la coordinadora contra 
el pla de la Conca de Barberà van 
assenyalar què alguns dels alcaldes 
què han dimit-it podrien no assistir a 
ía trobada. 

D'altra banda, J'alcalde de Roca
fort de Queralt, Joan Farré, va dir 
que era fals que alcaldes í membres 
del Consell comarcal de la Conca 
hagin rebut amenaces i agressions, 
tal com s'afirma en un manifest 

signat, dimecres, per una trentena 
d'alcaldes de les comarques 
tarragonines. 
. Farré assegura que no ha existit 
cap tipus de pressió per part de cap 
ciutadà, i va indicar que, «en tot 
cas, la pressió és exercida per là 
coalició CiU perquè els alcaldes 
no presentem les nostres dimis
sions». L'alcalde va explicar, tan

mateix, que la reunió que va mante
nir, dillus passat, amb el President 
de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser 
«totalment negativa, ja que no
més vam poder escoltar un 
monòleg». 

.Manuel Miserachs^ alcalde d'I
gualada í president del Consell co
marcal de l'Anoia per Unió Demo
cràtica, va explicar que la coalició à 
la qual pertany và presentar en él 
consell una proposta favorable a la 
dimissió dels membres de l'organis
me, «sernpre i quan també dimi
teixin els fres diputats que repre
senten la comarca al Parlament 
de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona». 
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