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El Príncep Felip 
presidirà avui a 
Sarcelona 
l'assemblea del 
COOB 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El Príncep Felip 

presidirà avui, per primera vega-
• da com a president honorari del 
consorci, l'assemblea del Comi
tè Organitzador Olímpic Barce
lona '92 (COOB). El Príncep, 
que va acceptar l'any passat la 
presidència honoraria del comi
tè organitzador dels Jocs Olím
pics de 1992, va presidir el pas
sat mes d'abril l'acte d'obertura, 
a Barcelona, de la reunió con
junta del comitè executiu del 
Comitè Olímpic Internacional 
(COD amb l'assemblea de les 
federacions internacionals d'es
ports d'estiu. 

L'assemblea del COOB és el 
màxim òrgan del consorci olím
pic barceloní i Integra unes 130 
personalitats de l'activitat políti
ca, econòmica, social i cultural. 
En la reunió d'avui, l'assemblea 
aprovarà el nou pressupost del 
comitè organitzador, que puja 
uns 131.000 milions de pesse
tes, el pla director de l'organit
zació dels Jocs i les actuacions 
de Olimpíada Cultural, s.a. 
(OCSA) durant 1990. 

Un miler de taxis 
de Barcelona 
encara no han 
modificat els seus 
taxímetres 

Barcelona.— Un miller de ta
xis dels prop d'onze mil que 
componen la flota barcelonina 
no han modificat els seus taxí
metres per adequar-los a les no
ves tarifes aprovades per la Co-
misió de Preus de Catalunya, 
segons estimacions de l'Entitat 
Metropolitana del Transport 
(EMT). Fonts d'aquest organls-

- me va explicar que ja ha deixat 
de ser vàlida l'aplicació de les 
noves tarifes mitjançant el càl
cul amb «tablilla», fórmula que 
s'utilitza durant els primers dies 
després de l'entrada en vigor 
dels nous preus. 

Es preveuen més compensacions per als municipis afectats 

El Govern català va aprovar 
ahir el pla de residus industrials 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El consell executiu 

de la Generalitat va aprovar ahir el 
pla de residus industrials de Catalu
nya sense modificar el seu text inici
al, excepte en la previsió d'establir 
compensacions per als municipis 
en els quals s'instal.lin equipaments 
per a residus, segons va informar a 
Efe el director general de Medi Am
bient, Jacint Mateu. Segons va dir, 
aquesta modificació «preveu la va
loració de l'impacte social d'a
questes instal·lacions, evident i 
que ha ocasionat les darreres 
mobilitzacions, i intentarem evi
tar que 88 produeixin incomodi
tats arran de les ubicacions». 

La Generalitat preveu compensar 
els municipis en què s'instal.lin e-
quipaments d'aquest tipus, bàsica
ment a través de la millora de vies 
de comunicació, tot i que el director 
general assenyalà que «estem o-
berts a preveure altres aspectes 
perquè, a partir d'ara, haurem 
d'entraren un procés de negocia
ció». Mateu subratllà que el pla «és 
un llibre blanc sobre el tema, des
prés del qual s'iniciaran una sèrie 
de negociacions amb els munici
pis sobre els centres i projectes 
concrets». 

La Generalitat haurà de negociar, 
d'acord amb això, amb les localitats 
de Rubió, Castellbisbal, Fores i una 
quarta població de Girona, la qual 
es determinarà abans de finalitzar el 
mes, per a la ubicació d'abocadors 
industrials, així Com amb Sant Feliu 
de Buixalleu i Martorell per constru
ir dues plantes de tractament de 
residus, i amb el Pla de Santa Maria 
per a una incineradora. 

Sobre quina pot ser la quarta 
localitat que podria acollir un abo
cador d'aquest tipus, ahir l'alcalde 
de Massanes es va posar en contac
te amb la Generalitat davant d'in
formacions que apunten que la 
seva població és l'afectada. Jacint 
Mateu va indicar, respecte a Mas
sanes, que «res apunta a una ubi
cació» en .aquest municipi. 

D'altra banda, centenars de veïns 
de Castellbisbal, on podria instal-
.lar-se un abocador industrial, es 

Els veïns de Castellbisbal es van manifestar ahir a Barcelona contra la 
construcció d'un abocador industrial en seu municipi. (Foto EFE). 

van manifestar ahir a Barcelona 
contra el pla de residus que va estu
diar ahir el Consell executiu de la 
Generalitat i que ha provocat el re
buig de poblacions afectades i mo
bilitzacions a diferents punts de Ca
talunya. L'organització ecologista 
Greenpeace ha expresat també la 
seva oposició a aquest pla, en con
siderar que no resoldrà «els greus 
problemes de medi ambient que 
generen els residus industrials, 
en no acabar amb la seva produc
ció». D'altra banda, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) va fer pública ahir una reso
lució en la qual sol·lícita del Govern 
català la retirada del pla i l'obertura 
de negociacions amb els municipis i 
comarques afectades. 

A Girona, el PSC, en un altre 
comunicat, var deixar constància 
de la seva oposició d'un abocador 
industrial i una inicineradora a les 
comarques gironines «en no haver 
estat acceptades ni negociades 
amb els municipis afectats (Hos
talric, Breda, Sant Feliu de Buxa-
lleu, Massanes i Maçanet). Els 

socialistes gironins també mostren 
la seva preocupació en considerar 
que el pla «obre la porta a la utilit
zació dels abocadors de la Gar
rotxa, Solius o Gironès (a cons
truir) per a residus industrials). 

El Consell rector de la Junta de 
Residus de la Generalitat va aprovar 
ahir al matí el pla de residus indus
trials de Catalunya, amb l'abstenció 
dels tres membres de la Federació 
Catalana de Municipis (FCM) repre
sentats a l'organisme. Jacint Mateu 
va precisar que els alcaldes repre
sentants de la FMC van mantenir 
diferències amb la resta del consell 
rector sobre la ubicació de les ins
tal·lacions previstes en el pla. 

Fonts de la'FMC, f>erò, van expli
car que els seus representants van 
presentar un document en què es 
criticava el pla per la seva falta de 
previsió de compensacions als mu
nicipis i l'ambig Jetat dels propòsits 
d'integració dels residus urbans a la 
gestió dels industrials. Segons les 
mateixes fonts, els representants 
de la Generalitat s'han compromès 
a negociar alguns punts. 

Barcelona acollirà 
el primer Congrés 
internacional de 
ciutats educadores 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Barcelona serà 

la seu, entre els dies 27 i 30 de 
novembre, del I Congrés inter
nacional de ciutats educadores, 
que pretén recollir les experièn
cies' docents i d'informació al 
ciutadà de nuclis urbans de tot 
el món. El congrés analitzarà les 
campanyes i mecanismes des
envolupats per les ciutats pér 
augmentar la consciència cívica 
dels ciutadans i aconseguir in
crementar el seu accés a la infor
mació. Tot i que encara no s'ha 
tancat definitivament la inscrip
ció al congrés, és possible que la 
trobada compti amb la presèn
cia no solament de ciutats euro
pees, sinó també de represen
tants africans o asiàtics, entre 
ells, especialistes provinents de 
Hong Kong. 

«Barcelona pretén ser cen
tre d'una reflexió sobre l'ense
nyament, malgrat que no so
lament sobre l'ensenyament a 
les escoles», va dir Pilar Figue
res, ex-vice-rectora de la Uni
versitat Autònoma de Barcelo
na ' i responsable de 
l'organització del congrés. Fi
gueres veu les ciutats com a 
«ecosistemes educatius dels 
quals l'escola és només una 
part» i assegura que en cada 
contacte amb noves ciutats «es 
detecta un interès latent per 
intercanviar experiències en 
aquest camp». 

Cadascuna de les diferents 
ciutats que participin en el con
grés aportaran els seus propis 
projectes, que entraran a formar 
part d'un banc de dades i per
metran reflexionar sobre el pa
per de l'Administració en el fo
ment de l'educació ciudadana. 
Els participants en el congrés 
elaboraran, finalment, una carta 
de las ciutats educadores, que 
es pretén ,que serveixi per cons-
cienciar els ciutadans sobre el 
paper educador de l'entorn en el 
qual viu l'individu. 

El projecte va ser gestat el 
desembre de 1986 i, des del pri
mer moment, va estar-ne al cap
davant Pilar Figueres, per ex
prés desig de l 'alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall. 

A QUÍ BARCELONA 
RÒMUL 

Ruleta mal jugada 
I ot bon jugador sap que les 

apostes massa extravagants o 
pretensioses normalment acaben fallant, però fa 
l'efecte que el president Pujol no deu ser-ne 
gaire, d'aficionat a la ruleta. Una cosa és el 
pòquer, que es pot jugartranquil.lamenta casa, i 
una altra la ruleta, que s'ha d'anar a jugar al 
casino i en la qual, a més, no serveix de res 
guardar-se cartes sota la màniga. Si encara rssta-
va en el seu molt honorable ànim lúdic —ja escal
dat en temes de joc amb l'affaire de la lotto i 
Luditec— alguna afecció als jocs de casino, és 
molt probable que el que la premsa ha batejat 
com el «cas casinos», destapat la setmana passa
da, ja la hi hagi dissipat completament. «Quina 
falta de seriositat, aquesta gent del món del joc 
de luxe organitzat, que per netejar els seus draps 
bruts no se'ls ocorre res més que denunciar una 
pressumpta transferència il·legal de fons de l'em
presa Casinos de Catalunya a Convergència 
(COC)», haurà pensat. I és una pena que unes re
lacions amb tant de futur —amb tot el camí per 
endavant, com aquell qui diu— com les de Pujol i 
la ruleta, s'hagiíí perdut, per un assumpte fosc de 
pa sucat amb oli, precisament ara. Perquè amb el 
tema de l'autodeterminació Convergència i Unió 
(CiU) ha fet jugades i apostes d'afeccionat! Se
gons les normes de joc habituals, és possible a-
postar a diversos números i colors en una matei
xa jugada sempre i quan es tinguin prou fitxes per 
fer-ho. Però apostar a números drtetents amb u-
na sola fitxa és buscar-se la clatellada. Primer, 
proposta repentina i de sorpresa al Parlament; 

després s'enrecorden que en aquesta partida qui 
fa de «croupier» és ni més ni menys que el Govern 
central, o sigui, que és des d'allí des d'on es repar
teixen les fitxes d'aposta guanyada —llegeixi's 
competències— o des d'on poden trencar la bara
lla. Llavors, corre, rectifica amb una entrevista a 
cert diari barceloní («no vull la independència 
sinó autonomia de veritat») i la resta d'aquest 
peculiar i conegut discurs catalanista: «sí-però-
no-que-a-Madrid-també-us-estimo-molt», etc. I, 
mentrestant, ja tenia el galliner comarcal esvalo
tat, d'una banda, i el gall-rei del Govern enfadat, 
de l'altra. Felipe, per si de cas, deixa ben clar que 
és ell i només ell qui fa girar la ruleta i, com que li 
ha pujat la mosca al nas, a partir d'ara la ruleta 
girarà segons com siguin les apostes prèvies — 
cosa mai vista en un casino de categoria, on es 
respectin de veritat les regles del joc—. Mentres
tant, Miró i Ardèvol tot just deixa el Consell 
Executiu que ja assumeix la presidència d'aquest 
Comitè Olímpic Català, per ara d'espardenyeta. 
A la fi. Pujol va a Madrid per calmar els ànims i les 
indignacions, i un ministre —Fernàndez Ordó-
nez— el planta, responent a instàncies superiors 
—al Molt Honorable el va rebre Barrionuevo!—, i 
tururut diàleg entre administracioris. I amb tot 
això, la fitxa del nacionalisme, jugada pels con
vergents, no pot més amb el mareig que porta de 
tant voltar pel taulell de joc i ja no sap si s'ha 
d'estar quietona al blanc o al vermell i menys 
encara quin és e\ seu número. I els ajuntaments 
esperant la consigna: s'adhereixen a l'afirmació 
del Parlament o hi ha pactes pel mig? 

X CAMBRA DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 

DE GIRONA CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL DE CATALUNV& 

CURS DE 
MARKETING INTERNACIONAL 

Professor: LLUÍS DE LA ROSA i ALEMANY 
Master en Comerç Internacional 
Professor d'ESADE I del CEDEIN 

Inst i tut de FP la Gar ro txa , Olot 

Dissabtes, 10, 17, 24 de febrer i 3 de març de 9 a 14 hores. 

PLACES LIMITADES 

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS: 

Institut de FP la Garrotxa, Olot 
Tel. 26 22 00 (Srta. Torremadé) 

Cambra de Comerç de GirOna 
Tel. 20 04 00 (Srta'. Pell) 
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