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JonJí Pujol 
assisteix ala 
sessió plenària de 
la CTP,a Vitòria 

DdeG 
Barcelona.— El President de 

la Generalitat, Jordi Pujol, assis
teix avui i demà a la 8a Sessió 
Plenària de la Comunitat de Tre
ball dels Pirineus (CTP), que es 
reuneix a Gasteiz-Vitòrià sota la 
presidència del lehendakari 
basc, José Antonio Ardanza. El 
lehendakari Ardanza va substi
tuir Jordi Pujol en la presidència 
de la GTP la primavera passada 
en virtut del caràcter rotatiu del 
càrrec. 

El President Pujol mantindrà 
avui un dinar de treball, al Palau 
d'Ajuria Enea, amb els presi
dents de les diferents comuni
tats que forrrien la CTP. Per la 
tarda, està,prevista una entre
vista del President amb els re
presentants de la Universitat de 
Deusto al Parador d'Argomaniz, 
i tot seguit, Jordi Pujol assistirà, 
juntament amb la resta de parti
cipants de la Sessió Plenària, al 
concert qüe oferirà l'Orquestra 
Simfònica d'Euzkadi al Conser-

. vatori de Música Guridi. La jor
nada d'avui finalitzarà amb un 
sopar oficial ai restaurant Zal-
diaran. 

Dissabte, es clouran les ses
sions de treball del plenari a| 
Centre Europa i, en e| decurs del 
matí, es presentarà el Pla de la 
CTP i es debatran i aprovaran, si 
s'escau, les mocions i propostes 
presentades.. 

La Comunitat de Treball dels 
Pirineus, que està formada pel 
Principat d'Andorra, les comu
nitats autònomes de Catalunya, 
Aragó, Navarra i Euzkadi, \\es 
regions d'Aquitània, Llengua-
doc-F?osselló i del Migdia-Pirir 
neus, va riéixer arran dels 
acords presos per les regions i 
comunitats que la formen en les 
reunions de Jaca i Oloron, el 
juny de 1982, i per l'acord de 
Burdeus de l'abril de 1983 i Pau 
de novernbredel mateix any. La 
finalitat de la CTP és afavorir la 
cooperació entre els membres, 
sense aspiracions d'irnposàr au
tèntiques obligacions jurídi-. 
ques, i les decisions que s'adop
ten es trameten als presidents 
respec t ius en f o r m a de 
«recomanacions».. 

Referint-se al tema de rautodeterminació 

Colom acusa Pujol de «tergiversar» el 
sentit de la resolució del Parlament 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El diputat,d'Esque

rra Republicana de Catalunya 
(ERC), Àngel Colom, va acusar ahir 
elPresidentde la Generalitat, Jordi 
Pujol, de «tergiversar» ei sentit de 
la resolució sobre el dret a l'autode
terminació aprovada pel Parlament 
el 12 de desembre passat. Colom va 
criticar que el President català mo
difiqués el contingut de la resolució 
parlamentària én r<<autoentrevis-
tà>> que va publicar el diari «La 
Vanguardia» i en les declaracions 
que va reatizar durant el seu recent 
viatge als Estats units. El diputat 
d'ERC va considerar que Pujol, «fi
ngiment, ha definit el seu con
cepte de nacionalisme: yol estar 
integrat en la unitat espanyola. 
Una tradició camboniana del na
cionalisme que, en canvi, no el 
legitirna per tergiversar uri acord 
del Parlament». 

El diputat republicà va ser con
testat pel conseller d'Economia, 
Macià Aíàvedra, el qual, en nom de 
l'Executiu català, va replicar que «el 
tema de l'autodeterminació, per 
bé o per mal, el va fer prosperar 
CiU», i và afirmar que el seu grup va 
votar en consciència, perquè l'aca
tament de l'Estatut i la Constitució 
no pot suposar cap renúncia sobre 
el dret d'ün poble a decidir sobre el 
seu destí. Va indicar que CiU pensa 
mantenir aquesta postura i intentar, 
al mateixtenips, aprofundiren l'au
togovern de Catalunya a través dels 
aspectes ressenyats en el debat de 
l'Estatut d'autonomia de 1987. L'a
profundiment de l'autogovern hau
ria de realitzar-se, segons Alavedra, 
en tres àmbits: el de la llengua i la 
cultura, el jurídico-administratiu, i 
en el finançament autonòmic, en el 
qual CiU reclamarà una fiscalitat 
pròpia. Alavedra va.dir que CiU no 
està disposat a acceptar «una 
imatge de culpabilitat», ni al fet 
que s'utilitzi la polèmica sobre l'au
todeterminació per «retallar» el de
senvolupament estatutari. 

Casinos 

Per altra banda, la majoria de 

Els veïns li van impedir fer-ho per la principal 

Moliiis entra al Pariament per 
la porta de la biblioteca 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El conseller d'Obres 

Públiques, Joaquim Molins, va en
trar ahir al Parlament per la porta de 
la biblioteca per eludir l'empait de 
més de dos mil veïns de la Conca de 
Barberà i Castellbisbal que protes
taven davant la cambra autonòmica 
contra ei Pla de Residus Industrials. 
Segons va informar l'alcalde de Ro
cafort de Queralt, Joan Farré, els 
manifestants, convocats per la 
Coordinadora Antiabocadors de la 
Conca de Barberà, es van desplaçar 
a Barcelona en 29 autocars proce
dents d'aquesta comarca, altres 
quatre del Pla de Santa Maria i una 
quinzena procedien de Castell
bisbal. 

Els concentrats, que portaven 
pancartes amb lemes contra el Pla 
de Residus i el Govern de la Genera
litat i tocaven alguns timbals, van 
esbroncar i van llançar algunes 
bombes fètides contra aquells dipu
tats i membres de CiU que van 
pòdeir reconèixer mentre que van 
aplaudir als dirigents dels grups de 
l'oposició. Entre els manifestants es 
trobava més d'una dotzena d'alcal
des de municipis afectats pel Pla 

que recolzaven l'acte de protesta. 
Un Contingent dels Mossos d'Es
quadra, equipats amb material anti-
disturbis, va muntar guàrdia davant 
l'entrada del Parlament català a 
l'espera de l.'arribada del conseller 
d'Obres Públiques. 

Joaquim Molins va arribar al Par
lament passadas les onie y va en
trar en l'edifici a través de la porta 
lateral de la biblioteca, ei qual và 
provocar que fos esbroncat pels 
concentrats. Dintre la Cambra, 
mentrestant, els diputats jDrosse-
guien el debat de l'articulat del pro
jecte de llei d'Infrastructures Hi
dràuliques de Catalunya. 

Pressoners d'ETA 

Per altra banda, et ple del Parla
ment va rebutjar ahir una moció del 
grup socialista que instava la Gene
ralitat a iniciar converses airib l'Ad-
niinistració central per al trasllat a 
presons catalanes d'intens pertan-
yents a bandes armades, la major 
part del quals són d'ETA. La moció 
recolzada per sociaiistes i populars 
va corhptar amb l'oposició de CiU, 
IC, el Grup Mixt, ERC i EC. 

Convergència i Unió (CiU) es va 
responsabilitzar, ahir, que prospe
rés la resolució sobre el dret a l'au
todeterminació, ene l decurs de la 
sessió plenària del Parlament cata
là, en la qual va impedir la creació 
d'una'comissió d'investigació sobre 
Casinos de Catalunya. 

La proposta de crear l'esmentada 
comissió va ser presentada per Ini
ciativa per Catalunya (IC), PPT el 
Grup Mixt, i va comptar amb el 
suport dels altres grups de l'oposin 
ció, que van incidir en la necessitat 
d'investigar una presumpta desvia
ció de fons de Casinos a militants de 
Convergència Democràtica de Ca
talunya (CDC). 

L'origen d'aquesta proposta és la 
querella presentada per l'ex-direc-
tiu de Casinos, Jaume Sentís, con-. 

El diputat d'ERC, Àngel Colom. 

tra el president de l'empresa, Artur 
Suqué, per una presumpta desvia
ció de prop de 2.000 milions de 
pessetes, dels quals uns sis-cents 
haurien anat a parar a funcionaris 
dé CDC, segons la querella, que, 
posteriorment, va ser retirada. 
Joan Saura, portaveu d'IC, va des
tacar la necessitat de crear una co
missió per contribuir a «recuperar 
la credibilitat política». 

Opinions diverses 

El portaveu popular, Aleix Vidal 
Quadras, va opinar que «la grave
tat dels fets denunciats aconse
llen la creació d'una comissiói>>, i 
es va referir a lès afirmacions del 
President de la Generalitat, Jordi 
Pujol; segons les quals no tenia 

inconvenient a investigar la relació 
entre Casinos i CDC, «una de les 
poques declaracions —va dir Vi
dal— que no han estat rectifica
des l'endemà». El diputat popular 
va posar de relleu que «són els 
partits amb responsabilitat de 
govern, els primers que han de 
sotmetre's a auditories». , 

Rafael Maduefío, diputat del 
PSC, va dir ser escèptic sobre l'efi
càcia de les comissions d'investiga
ció, i va considerar que probable
ment hauria estat més útil esperar 
que es produís una resolució judi
cial sobre l'assumpte, encara que 
va donar suport a la iniciativa de 
crear'la comissió, com un nou in
tent que «es trenqui amb el se
nyor Suqué i les seves amistats 
perilloses». 

A QUÍ BARCELONA 
RÒMUL 

Ulls oblics a can Barca 
L. , a directiva del FC Barcelona — 

. per acabar d'omplir la setmana 
passada (victòria pírrica de Núríez davant els 
corhpromisaris i derrota amb el Madrid)— ha 
rebut una oferta de 400 milions de pessetes a 
.carívi que les samarretes esportives del primer 
equip llueixin publicitat. Qui podia haver-hí, dar
rera d'una oferta semblant, sinó una firma japo
nesa? Els japonesos s'han pres al peu de la lletra 
allò d'ffarribar i moldre». I com que pagant sant 
Pere canta... A vegades, però, es troben alguna 
porta tancada, com la de la Pedrera. No fa gaire, 
vam poder adonar-nos que el president dé la 
Caixa de Barcelona es negava a acceptar qualse
vol tipus d'oferta de compra, per exorbitant que 
fos. Perquè là Pedrera no té preu. Els japonesos, 
però, són insistents, fins al punt de decidir-se a 
finançar l'acabament de les obres de la Sagrada 
Família, que ja és dir. En poc menys de mig any, 
hem pogut veuré com la «catedral dels pobres» 
s'alçava cap al cel amb una rapidesa insospitada, 
després de tants anys d'aturada de les obres. 
esperant que l'aportació popular o alguna sUb-
yérició —d'aquelles que cauen del cel^. arribes
sin. Tot feia preveure que l'obra romandria «in
acabada» «in secula seculorum».... 

Arà sembla que, als japonesos, els ha caigut 
simpàtic can Barca (o potser hi han vist un extra
ordinari negoci darrera). Però no cal esverar-se-
De moment, fonts pròximes a la cúpula blau-
grana han assegurat que la totalitat d'integrants 
de la junta «culé» és contrària a la proposta. Les 
mateixes fonts informatives han afegit que no

més la decisió sobirana d'una assemblea de socis 
podria modificar aquesta decisió unànime. Alho
ra, la directiva s'ha compromès a informar els 
seus socis amb un ampli informe de l'estat de. les 
dades financeres i de la proposta de la casa dé 
material fotogràfic japonesa, el nom de- la qual 
tothom imagina, encara que no ha estat facilitat. 
És .clar que l'acceptació de l'esponsorització 
alleugeriria alguns dels problemes financers del 
club, però per al Barca seria la primera vegada en 
la història que es rebaixaria a dur un nom comer
cial a ia samarreta; cosa que qui sap si no podria 
semblar una enèssima crisi... 

Mentrestant, els japonesos ho perden el temps 
i continuen admirant les meravelles de là ciutat 
comtal en una mena d'«invasió subtil» —com 
deia l'admirat Calders en un conte genial—; els 
barcelonins, d'altra banda, els han inclòs ja en el 
seu paisatge urbà. Els trobareu al parc Güell, a la 
Catedral, al passeig de Gràcia... Sobretot a la 
Sagrada Família, l /si badem, a can Barca. Cal 
esperar, tanmateix, |a resposta dels culés. I, ara 
com ara, confiar, que alguna cosa ens deixaran, 
perquè, si no és així, entre el Ministeri de Cultura 
(el d'Hisenda —el 43% dels impostos, els paguem 
els catalans), i les empreses japoneses... ens 
deixaran ben «expoliats» a tots. Sigui com sigui, 
el Barca continua esseht més que un club —a 
vegades valdria més que no ho fos—, i els direc
tius confien que qualsevol intervenció.financera 
estrangera no en faci trontollar els fonaments. Ni 
que l'Espanyol canviésde nom. Amb japonesos ò' 
sense, aquest any tampoc. 
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