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El conseller d'Obres Públiques va romandre retingut sis hores a Montblanc 

Molins:«És perillósqiie el carrer 
decideixi el que fan els alcaldes» 

EFE/DdeG 
•Barcelona.— El conseller d'O

bres Públiques de la Generalitat, 
Joaquim Molins, ha pdsat de re
lleu, després dels disturbis de di
lluns passat passat a la localitat 
tarragonina de Montblanc, que és 
«extremadament peril lós que ja 
no siguin els votants els qui 
decideixin el que fan els aical· 
des, sinó là pressió del carrer». 
El conseller va efectuar aquesta 
afirmació ahir en una entrevista 
concedida ai programa de Catalu
nya Ràdio «El matí de Josep 
Cuní». 
- Joaquim Molins va ser ijicrepat 
abans d'ahir per centenars de 
veïns contraris a la instal·lació 
d'un abocador industrial a Forès, 
actitud que.el va mantenir retingut 
durant sis hores —fins a dos 
quarts de tres de la matinada—, 
juntament amb els alcaldes de la 
Conca de Barberà, a la seu del 
Consell comarcal de Montblanc. 
La multitud, entre altres coses, va 
volcar el cotxe oficial del conse
ller, llançà tomàquets i ous contra 
la seu comarcal i finalment va ser 
dispersada per les forces antidis-
turbis. Les personalitats retingu
des van ser rescatades per agents 
de la Guàrdia Civil; que els van 
protegir de les més de 50Ò perso
nes que impedien la seva sortida. 

Molins va recriminar l'actitud 
descontrolada de la multitud i va • 
assenyalar que «ningú es va fer 
portaveu de rés i només crida
ven que no vol ien l 'abocador i 
dernanaven la dimissió dels al
caldes». Malgrat els fets, el titular 
d'Obres Públiques va afirmar que 
continuarà visitant les comarques 
afectades pel pla de residus i man
tindrà una pposició dialogant. Per 
la seva banda, uh portaveu de la 
Coordinadora contra abocadors a 
la Conca de Barberà va explicar 
ahira EFE que«el cònsel lerno va 
sortir abans perquè no va voler. 
Es va quedar i li va anar mol t bé 
pel programa de t-elevisió al 

Així va quedar l'entrada al Consell Comarcal. ÍFoto EFEl. 

qual havia d'acudir», i van afegir 
que Molins va acudir per pròpia 
voluntat a Montb lanc perquè 
«cap alcalde l'havia cr idat. La 
convocatòria va ser del presi
dent del ConseH comarcal de la 
Conca, el convergent An ton i 
Oort, una persona à qui no t ro
bem massa grata a la zona». 

La majoria dels alçades de la 
comarca van explicar al conseller 
que, tot i fà seva visita, no renun
ciaven a presentar la seva dimis
sió. Josep Maldonado, delegat 
territorial de la Generalitat a Tarra
gona, va informar que fins el mo
ment l'úniea dimissió Dficial-que 
ha estat presentada és la del con

vergent Joan: Farré, alcalde de 
Racafort de Queralt. • 

V ia tgesuspès 

Gom a conseqüència dels inci
dents registrats dilluns a Mont
blanc, el conseller Molins ha sus
pès el seu viatge a l'a República 
Federal d'Alemanya,, on havia de 
mostrar a un grup de periodistes 
catalans el condicionament i les 
garanties del medi ambient de les 
plantes incineradores i de tracta
ments de residus en aquest país. 
La comitiva va partir ahir de Bar
celona encapçalada pel director 
generaldel Medi Ambient, Jacint 
Mateu, qui viatja acompanyat per 
membres de la Junta de Residus 
de la Generalitat. , 

Josep Maldonado va dir ahir a 
Munic que algunes de les perso
nes que van provocar els incidents 
de Montblanc estan vinculades al 
MDT i Terra Lliure, í va destacar 
que al llarg de to te l dia va haver-hi 
una estreta col·laboració amb el 
governador civil de Tarragona, 
qui va posar a disposició de la. 
Generalitat al voltant de 30 guàr
dies civils així,com una brigada 
especial d'aquest cos procedent 
de Saragossa. Va assenyalar tam
bé que es Van intentar ajornar a| 
màxim la intervenció de les forces 
de l'órdre públic, a l'espera què els 
manifestants deposessin la seva 
actitud, però en no ser això possi
ble es van veure obligats â fer 
passadís per facilitar la sortida del 
conseller i la resta de persones 
reunides a la seu del consell 
comarcal. 

El portaveu deCatalunya Lliure, 
Josep Aixalà, va dir que ignorava; 
si havien acudit afiliats de la seva 
formació a Montblanc però asse
nyalà que aquesta presència seria 
lògica «perquè donem to t e l ' 
nostre recolzament als qu i s'o
posen a la política de fe ts con
sumats del Departament de Po
lítica Tierrïtorial». 

Els afectats del 
Tordera criNquen 
el programa 
((D(ebat»del 
Canal 33 

DdeG 
Girona.— L'Associació 

d'afectats pel pla de residus 
a la Conca del Tordera ha 
criticat el programa «De
bat», del Canal 33, que es ya 
emetre dilluns, i en el qual es 
va analitzar el pla de residus 
aprovat pel Consell Executiu 
de la Generalitat. En aquest 
programa hi participaven re
presentants de l'Administra
ció i dels ajuntaments afec
tats, i entre el públic, que 
habitualment pot fer pre
guntes als participants, s'hi 
trobaven alguns membres' 
de l'Associació d'afectats de 
la Conca del Tordera, que 
tenien la intenció de dirigir-
se als representants de J'Ad-
ministfació. Malgrat això, el 
moderador del debat, Josep 
Cuní, va donar per acabat el 
programa després dé la in
tervenció dels participants a 
la taula del debat, sense dei
xar intervenir el públic. 

En aquest sentit, l'Asso
ciació d'afectats pel pla de 
residus a la Conca del Torde
ra ha fet públic un comuni
cat en el qual afirmen que 
«el t rac tament que herrl 
rebut és una altra vegada 
una demostració del poc 
respecte que mèreixeni a 
les insti tucions del nostre 
país». Tanmateix, conside-
i-en que «el t ractament que 
hem rebut com a ciuta
dans de Catalunya és in
dignant pel fet d'haver-
n o s c o a r t a t la n o s t r a 
l l ibertat d'ejcpressió». 

També es mostren «pro
fundament indignats» per 
la «poc elegant i desafortu
nada actuació de Josep 
Cuní, qui no només va 
tractar amb desconsidé/a-
c ió els ass is ten ts ; s inó 
també to t el poble de Cata
lunya, que no es, mereix 
que la televisió pública els 
negui la informació a qi iè 
tenen dret». 

Segons un barem de la CEE 

Un 15% de les f amilie 
eatalanes són pobres 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Un 15 per cent de 

les famílies catalanes compten.amb 
uns ingressos mensuals inferiors a 
la meitat de la mitjana dé què dispo
sa la resta de farhílies de Catalunya, 
i són considerades pobres d'acprd 
amb el barem establert per la Co
munitat Econòmica Europea, se
gons va informar ahir el conseller de 
Benestar Social, Antoni Comas. 

Els ingressos rhensuals són infe
riors a 30.000 pessetes en un 2,1 per 

. cent de les famílies, mentre que, en 
un 1,9 per cent d'elles, el cap de 
família es troba en situació d'atur, 
segons dades facilitades pel conse
ller; que ahir va comparèixer al Par
lament davant la Comissió d'estudi 
de les bosses de pobresa., 

Encara que Comas va restar im
portància a les estadístiques, «vàli
des pel fet què han dé ser òrienta-
tives del trebàli que hem de 
realitzar», va indicar que el seu 
departament ha encarregat al gabi-
ner d'èstüdis: socials la confecció 
d'uh/mapa sobre la localització i 
cagses ••de les .bosses de pobresa 
existents a. Catalunya que estarà 
enllestit el mes d'abril vinent; i les 

dades del qual serviran per modifi
car el Progranïa d'actuació social 
jPAS) que la conselleria durà a ter
me enguany. 

Comas va informar també dé les 
mesures que, des de l'Administra
ció, s'estan prenent per eradicar la 
pobresa, i cità com a més destaca
da la-rèdacçió d'un decret llei sobre 
l'assignació de la renda riiínima dé 
reinserimenf, que es troba> en 
aquests moments, pendent del que. 
legisli al respecte el Govern central 
en la l lei de pens ions no 
contributives! 
. «Des de Catalunya, voíem po
sar especial èmfasi en l'aspèctè 
del reinseriment social dé totes 
aquel les persones que rebin 
aquest salari social», va comentar 
el conseller, ja que, segons va dir, 
« to t t ipus , d'assistència social 
que no contempRel reinseriment 
dels afectats es converteix en 
beneficència». 

El decret, que tindrà caràcterin-
tefdèpartamental, encara que serà 
promogut per les conselleries dé 
Behèstar Social i de Treball, farà 
també especial referència a la figura 
del «tutor».; ' ^ 

QUÍ BAReELONA 
RÒMUt 

Problemes de família PI 
L. . a reacció dels socialistes cata-

tans després de la Gonferència 
Nacional del PSUC que ratificà el traspàs de poders 
del partit a la federació Iniciativa per Catalunya dei
xa al descobert les implicacions ideològiques de la 
relació entre aquestes dues branques de l'esquerra 
catalana, tema que alguna altra vegada hem tractat 
ja en aquesta mateixa secció. Primerament; Obiols 

' qualificà el nou rumb.del PSUC dins IC com una 
derivació cap a posicions nacionalistes i semiinde-
pendentistes, i a continuació: dés del PSp-PSOE de 
Barcelona es distribuïa un comunicat oferint als co
munistes catalans üna reflexió en comú sobre ei fu
tur dé l'esquerra, atès que, segons el dòcurnent, les 
transformacions a l'Est posen en qüestió là'tradició 
comunista catalana, que ara es troba desorientada, 
davant ía manca de referents clars. Sabem però qüe 
el PSUC pertany a la tradició del comunisme occi
dental i democràtic (la mateixa que el PCI, partit 
amb el qual comparteix grup europarlamentari), el 
qual, de ja fa dècades, no tenia pas pèr punt de refe
rència (ni res que s'hi assemblés), elmodel dels paï
sos comunistes^ amb els quals compaitia tan sols el 
nom (recordem,lai sòlidarització amb l'experiència 
de là Primavera de Praga, l'any 68, per exemple). Fou 
precisament la crítica de la realitat del «socialisme 
-real» el qüe conduí el PSÜC—i.també el PCE— a una 
escissió l'any Sí, la qual li costà gran part del seu ca
pital polític. Per això els canvis actuals a l'Est no 
serhbla que provoquin cap trontollaníent ideològic 
al si del PSUC; més ayiat el contrari, confirmen là se
va opció de comunisme i democràcjajassimilables 
en part a là fórmula ara tan eh boga del «socialisme 
democràtic»). Posició poíítiçaque no cal confondre' 
amb la de la socialdemocràcià, tot i que, evident

ment, hi sigui més propera que no pas de l'estalinis-
me oriental. Diferències n'hi ha moltes. Prescindint 
de les evidents divergències en la praxis quotidiana 
o dels desacords programàtics, ja a nivell ideològic 
veiem com el comunisme democràtic occidental —i 
també gran part del socialisme no socialdemòcra-
ta—, per tant el PSÜC, no ha renunciat en cap 
moment a la definició del marxisme com a punt de 
referència primordial per a la seva estratègia trans
formadora. No nòmès la realitat social nacional sinó 
sobretot la internacional fan que encara en gran 
mesura la crítica revolucionària iniciada per Marxi 
però ampliada; modificada i adaptada per tants 
altres pensadors del nostre segle, tingui una valide
sa indubtable, deixant de banda etiquetes de moda 
(«el marxisme ha quedat enterrat, amb les transfor
macions de l'Est»: nO cal gaire més que un manual 
de COU per tenir clar que entre la realitat estaünista i 
les prediccions marxistes qualsevol semblança és 
quasi pura coincidència) i més enllà de su(jerficiali-
tats periodístiques. Altrament, cauríem ara en un 
perillós dogmatisme antimarxista, que no seria res 
més que el revers —també nefast— d'aquell dogma
tisme marxista de la intel·lectualitat occidental en 
dècades passades. Una altra cosa és que l'estratègia 
d'IC pugui ser vista com una fugida endavant davant 
d'aquesta terenyina ideològica —que no desorienta
ció— i qüecobfeixi al PSUCde moments difícils com 
els que passa ara el PCI. Eh l'intent d'aglutinació de 
totes les forces d'esquerra no socialistes a IC, es 
dóna un paper predorhihant al contingent naciona
lista —d'aquíles crítiques d'Obiols—-perquè, segons 
Ribó, des d'una perspectiva electoral és indispensa
ble un referent clar del nacionalisme d'esquerra que 
possibiliti el càpgirament del mapa polític català. 
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