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El coordinador deL 
programa 2000 del 
PSOE va presèntah 
lo ahir a Barcelona 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Manuel Escude

ro, coordinador del programa 
2000 del PSOÉ, va dir ahir a 
Barcelona que és necessari po
tenciar els ajuntaments per ar
ticular la participació ciutadana 
en la vida pública. Escudero, 
que es va reunir ahir a Barcelona 
amb els dirigents del PSC per 
debatre el projecte estratègic de 
futur dels socialistes, va indicar 
que els ens locals han dè refor
çar-se «com instàncies bàsi
ques» en diversos àmbits i va 
citar, entre altres, els de medi 
ambient , cu l tura, sanitat i 
ensenyament,. 

Preguntat per la funció de les 
comunitats autònomes en el 
projecte estratègic dél PSOE, va 
afirmar que l'Estat de les auto
nomies «és un sistema de des
centralització política equipa-
rable al federal» i va reconèixer 
que, en aquest sentit, «queden 
problemes per resoldre». No 
obstant això, els socialistes vo
len destacar «el desenvolupa- • 
ment~ institucional de futur 
des del punt de vista dels mu
nicipis, perquè el repte és la 
participació de la. societat, 
que es pot articular millor a 
través dels municipis». 

Raimon Obiols, primer secre
tari del PSC, va dir, per la seva 
banda, que «l'espai socialista 
és suficientment ampli per re
collir punts de vista comple
mentaris» i afirmà que el seu 
partit «Coincideix àmpliament 
amb el contingut de l'esbor
rany». Obiols va destacar-que 
«aquest procés de reflexió so
bre la seva estratègia el fa un 
partit que està en el govern», 
mentre que, en la seva opinió, 
habitualment aquests proces
sos els fan formacions que estan 
a l'oposició. 

El dirigent socialista va indicar 
que la construcció d'Europa 
«depèn de la capacitat del so
cialisme democràtic de ser 
una força amb voluntat majo
ritària» i assenyalà que aquest 
és «el referent bàsic en l'és-
querra. mundial», a causa de 
r«ext inció del marxisme-
leninisme». 

Alguns dels alcaldes no van assistir a la reunió convocada per Molins 

Pujol reitera que el pla de 
residus industrials no es retirarà 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El President de la 

Generalitat, Jordi Pujol, va tornar a 
declarar ahir que el pla de residus no 
es retirarà i va afirmar que «el que sí 
pot passar és que, després de 
diferents estudis d'impacte am
biental, es pugui canviar la loca
lització». Pujol indicà que és fals 
que els abocadors de residus indus
trials produeixin càncer als habi
tants de les zones on s'instal. Ien i va 
criticar que aqijestes afirmacions 
les fes un metge. 

D'altra banda, tretze alcaldes de 
la Conca de Barberà que han anun
ciat que dimitiran dels seus càrrecs 
per la instal·lació d'un abocador de 
residus industrials-a Forès van co
municar ahir la seva intenció de no 
assistir a la reunió convocada pel 
conseller "de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, 
Joaquim Molins, per tractar aques
ta qüestió. De tota manera, la re
unió es va celebrar i va comptar 
amb la presència d'una vintena de 
persones, entre càrrecs locals i res
ponsables autonòmics, segons van 
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conselleria. A l'hora de tancar 
aquesta edició, la reunió, iniciada a 
les vuit del vespre, encara no havia 
acabat. 

Joan Farré, alcalde de Rocafort 
de Queralt i portaveu dels alcaldes 
que han dimitit, va comunicar ahir 
al matí à la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques que els 
alcaldes de Conesa, Vimbodí, Sar
ral, l'Espluga de Francolí, Mont
blanc, Forès, Blancafort, Pira, Bar
berà, Val l fogona de Riucorb, 
Passanant i Santa Perpètua de 
Gaià, no assistirien a la reunió amb 
Molins. Els alcaldes de la Conca de 
Barberà es van reunir dijous al ves
pre a Montblanc i van prendre la 
decisió de no assistir a la convoca
tòria del conseller perquè, segons 
va dir a Efe un portaveu de la citada 
coordinadora, «la trobada no ser
virà per res». 

Els alcaldes argumenten que, si 
en les diverses reunions que han 
mantingut amb el President de la 
Generalitat, Jordi Pujol, no han 
aconseguit que es retiri el pla de 
residus industrials de Catalunya, 
«molt menys ho aconseguirem 
amb el conseller Molins. Ara — 
afegí—, si volen alguna cosa, que 
ens ho vinguin a explicar a algun 
dels pobles de la conca».. 

Afirmen que s'ha infringit la normativa sobre habitatges socials 

Els veïns del Raval de Barcelona 
es querellaran contra l'Incasol 

EFE/DdeG 
Barcelona.— L'associació d& 

veïns del barri barceloní del Raval es 
querellarà contra l'Institut Català 
dèi Sòl (Incasol), organisme depe
nent de la Generalitat, per conside
rar que s'ha infringit la normativa 
referent a construcció en els habi
tatges socials edificats en el carrer 
Olmo, segons va indicar Pep Martí-
hez> president de l 'associació 
veïnal. 

Martínez va explicar que l'asso
ciació disposa d'un informe, elabo-' 
rat per l'aparellador Albert Gela
be r t , que ev idenc ia que els 

habitatges no compleixen dotze 
normes tècniques de construcció. 

En l'informe s'assenyala que la 
falta d'impermeabilitat de l'edifici 
incompleix la normativa de requisits 
mínims exigits per la Generalitat per 
declarar un habitatge habitable. Els 
veïns han enviat l'informe al fiscal 
Manuel Jiménez Villarejo, amb el 
qual Pep Martínez mantindrà una 
reunió dilluns vinent. A l'edifici del 
carrer Olmo s'instal·laren 128 famí
lies fa dos anys. 

En una segona fase, es van inau
gurar seixanta habitatges més que, 
de moment, no han tingut queixes. 

Albert Gelabert considera que l'ar
ranjament de tots els desperfectes 
dels habitatges pot costar entre 
quaranta i setanta mil ions de 
pessetes. 

D'altra banda, Pep Martínez va 
explicar que, durant un any, dos 
membres de l'associació de veïns 
han fet una recollida de xeringues 
trobades en el districte de Ciutat 
Vella, les quals han estat enviades 
al.departament de Sanitat de l'A
juntament. Especificat per barris, al 
Raval es van recollir 3.939 xerin
gues; al barri gòtic, 1.524; à la Bar-
celoneta, 2.500; i al nucli antic, 492. 

EC serà l'Única 
força 
parlamentària en la 
manifestació per 
l'autodeterminació 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Nova Esquerra 

Catalana, agrupació parlamen
tària encapçalada per Joan Hor-
talà, és .l'única formació amb 
representació en el Parlament 
•que dóna suport a la convocatò
ria d'una manifestació, et proper 
dia onze de febrer, en favor del 
dret a l'autodeterminació. La 
manifestació, que es pretén que 
sigui unitària, ha estat convoca
da per partits polítics extraparla
mentaris i l'organització inde
penden t i s ta Cr ida a Ja 
Solidaritat. L'escriptor Lluís Ma
ria Xirinacs va explicar ahir que 
amb l'acte del dia onze«s'obre 
un procés d'aglutinament en
torn à la reivindicació del dret 
a l'autodeterminació».. 

Xirinacs va destacar que 
aquesta serà una campanya llar
ga i va precisar que la manifesta
ció serà «una primera trobada, 
perquè no ens creiem que es
tem a Lituània». La campanya 
promoguda per la Crida i altres 
organitzacions culturals i partits 
extraparlamentaris compta amb 
el suport d'unes 300 persones 
del món de la cultura catalana, 
uns 15 ajuntaments, 20 alcaldes 
i uns 50 regidors. 

El PP pregunta a la 
Generalitat si 
subvencionarà el 
COC 

Barcelona.— El president del 
grup parlamentari del Partit Po
pular (PP) en el Parlament, Aleix 
Vidal Quadras, ha preguntat al 
Consell executiu de la Generali
tat si té la intenció de subvencio
nar el Comitè Olímpic Català 
(COC), que està presidit per 
l'ex-conseller d'Agricultura, Ra
maderia i Pesca, Josep Miró i 
Ardèvol. Quan va prendre pos-* 
sessió, Miró va anunciar què 
sol·licitaria ajut econòmic a la-
Generalitat, però els populars 
s'han oposat sempre a donar 
suport a aquesta entitat. 

El diputat gironí ha participat, a València, en unes jornades nacionalistes 

Casanovas diu que la unió dels 
Països Catalans no es pot imposar 

EFE/DdeG 
València.— El diputat d'Esquerra 

Catalana (EC) Marçal Casanovas va 
manifestar, ahir, a València, que el 
seu grup polític «desitjaria que els 
Països Catalans forrnessin una 
sola entitat, però en cap cas no 
som ningú per imposar-ho». Ca-' 
sanovas va explicar que, per arribar 
a aquesta entitat> «seria molt útil 
passar per una autoderminació 
en el País Valencià, Bajears i Ca
talunya. Si després s'està d'a
cord a seguir les tres comunitats 
un camí comú, perfecte». El re
presentant d'Esqüerra Catalana ha 
participat, juntament amb els dipu
tats autonòmics d'Esquerra Unida 
del País Valencià, Unitat del Poble 
Valencià, Partit Socialista de Ma
llorca, Iniciativa per Catalunya i Par
tit Comunista de Catalunya, en les 
III Jornades de grups parlamentaris 
nacionalistes i d'esquerra dels par
laments de l'àmbit lingüístic català. 

Absènciad'ERC 

El diputat d'Esquerra Unida del 

Marçal Casanovas. 

País Valencià, Pasqual Molla, perla 
seva banda, va dir que l'absència en 
les jornades d'ÉSquerra Republica

na de Catalunya (ERC) «es deu, 
segons van comentar, a dificul
tats per venir a València. No 
creiem —va afegit— que l'absèn
cia sigui motivada per la presèn
cia d'Esquerra Catalana». 

Les jornades han abordat qües
tions relacionades amb la normalit
zació lingüística en els mitjans de 
comunicació, la polèmica generada 
entorn al dret a l'autodeterminació, 
la proposta d'Estat federaU la pro
blemàtica de les centrals nuclears. 
Els participants en les jornades han 
defensat la recepció de les emis
sions de TV-3 i TVV à Catalunya, 
Balears i Comunitat Valenciana. 

Sobre aquest tema, Marçal Casa
novas, d'Esquerra Catalana, va afir
mar que és un «anacronism&limi
tar la recepció de mitjans de 
comunicació quan l'avenç de la 
tecnologia permet la recepció de 
tots els canals». Casanovas va as
segurar també que el seu desig serià 
que tota la programació de la televi-: 
sió de la Comunit:ií Valenciana fos 
en valencià, «tot i que nosaltres 
no pretenem una imposició». 

D'INTERES A N U A L 
EN PAGARÉS D'EMPRESÈS 
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