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Justo Domínguez, 
nou secretari 
general de 
transports de la 
UQT catalana 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Justo Domín

guez va ser elegit ahir nou secre
tari general de la federació de 
transports i telecomunicacions 
del sindicat Unió General de 
Treballadors (UGT) de Catalu
nya en aconseguir el 72,5 per 
cent dels vots emesos en el cin
què congrés de la federació. El 
sector ferroviari va ser l'únic que 
va votar en contra de la candita-
tura a la secretaria general pre
sentada por Justo Domínguez. 

Domínguez, que va obtenir 
5.516 dels 7.330 vots emesos, 
va dir, en el discurs de clausura 
del.congrés, que desitja aconse
guir en el marc de la negociació 
coi.leòtiva uns majors drets so
cials, així com la participació de 
la federació del transport en la 
vida institucional catalana. 

El nou secretari general asse
nyalà que la federació intentarà 
frenar la carrera liberalitzadora 
en les polítiques de les empreses 
públ iques, que « a t e m p t e n 
con t ra els in teressos dels 
treballadors». 

El dirigent ugetista, que va 
dimitir el mes passat com a se
cretari gejieral de la UGT de 
Catalunya en ser rebutjat el seu 
informe de gestió pel comitè na
cional del sindicat, s'incorpora 
novament als òrgans de decisió 
de l'organització, la qual cosa, a 
criteri del sector ferroviari, «pot 
provocar una nova crisi a cau
sa de les diferències que man
té amb la comissió gestora de 
la UGT de Catalunya». 

El congrés, precisament, va 
ser clausurat pel president d'a
questa comissió gestora, José 
Alvarez, que va fer una crida a la 
unitat sindical a l'entorn de les 
negociacions que s'iniciaran di
mecres de la setmana entrant 
amb el President de la Generali
tat, Jordi Pujol. Com a convi
dats a l'acte, van assistir una 
delegació de la federació de 
transports de Comissions Obre
res (CC.OO.) de Catalunya, per 
primera vegada' des de la instau
ració de la Democràc ia a 
Espanya. 

El President Pujol es va reunir amb una delegació d'alcaldes de la Conéa de Barberà contraris a la instal·lació d'un 
abocador de residus industrials a Forès. 

El President vol que ajornin la seva dimissió 

La reunió entre Pujd i els alcaldes 
antiabocador acaba sense acord 

EFE/DdeG 
Barcelona.— El President de la 

Generalitat, Jordi Pujol, va dema
nar, divendres al vespre, als alcal
des de la Conca de Barberà, que 
ajornessin la seva decisió de dimitir 
én estar en discrepància amb la 
construcció d'un abocador indus
trial a Forès, la qual cosa va ser 
rebutjada per una delegació d'alcal
des que es va entrevistar amb ell. 
L'entrevista amb els alcaldes de Fo
rès, Serral, Rocafort, Conesa i els 
regidors de Pira, tots ells de Con
vergència Democràtica, i de les lo
calitats més properes al projectat 
abocador, va durar més de dues 
hores, i hi van assistir també el 
delegat de la Generalitat a Tarrago
na, Josep Maldonado, i el director 
general de Medi Ambient, Jacint 
Mateu. 

A la sortida de la reunió, Jordi 
Pujol va expressar la seva preocu
pació pel fet que els consistoris 

d'aquesta comarca hagin decidit di
mitir, «perquè encara que un al
calde pugui dimit i r quan vulgui — 
va dir—, crec que, en aquest cas, 
haurien de posposar la seva deci
sió f ins a saber com són aquest 
t ipus d'abocadors». Segons' ell, 
<fno és racional que dimi te ix in. 
Estaríem llestos si cada vegada 
que Felipe Gonzàlez em digués 
que no jo amenacés de dimit i r». 

El President català va explicar 
que «el Govern de la Generalitat 
vol entrar a fons a netejar el país, 
netejar les seves platges i r ius, 
construint col· lectors, depurado
res i abocadors». Pujol, que va 
afirmar ser més partidari dels abo
cadors que de les incineradores, va 
indicar que el seu govern es troba 
«amb una di f icul tat mol t greu», 
en comptar amb l'oposició popular. 
Tot i això, va afegir que els partits 
polítics de l'oposició, «almenys en 
el nivell més alt , no estan instl-

- gant les protestes, la qual cosa 
celebro molt». 

Jordi Pujol va sol·licitar als alcal
des què comuniquessin la seva peti
ció d'ajornar la dimissió als consis
toris que l'han plantejada —22 a la 
Conca de Barberà—, i els va propo
sar d'adquirir coneixement directe 
d'aquest tipus d'instal·lacions in
dustrials i visitar equipaments simi
lars de la RFA. 

«S'hauran de fer moltes coses 
en els propers sis mesos, com 
sotmetre el projecte a l 'opinió del 
munic ip i i dels ciutadans, i fer un 
estudi d ' impacte ambiental i eco
lògic», va dir el dirigent català. «Si 
hi hagués un error, no t indria cap -
inconvenient a canviar», assegu
rà Pujol en referir-se al projecte de 
construir l'abocador a Forès i al pla 
de residus industrials en general,, 
aprovat de forma definitiva però 
susceptible de ser modificat en al
guns aspectes. 

B president de la 
g ^ o r a de Salou 
s'entrevistarà amb 
representants 
d'Anheuser^usch 

EFE/DdeG 
Barcelona.— Esteve Ferran, 

president de la comissió gestora 
de la localitat tarragonina de Sa
lou, constituïda ahir, s'entrevis
tarà en el decurs dels propers 
dies amb representants de l'em
presa Anheuser-Busch, promo
tora del parc d'atraccions. Fer
ran, que va ser elegit per deu 
vots a favor (set de CiU i tres del 
PP) i tres en contra (PSC), va 
declarar a Efe que la comissió 
gestora «donarà totes les faci
l i ta ts als p r o m o t o r s no rd -
americans del parc d'atrac
cions. Ja que és un projecte 
interessant per a la comarca». 

L'alcalde de Vila-seca i presi
dent de la Diputació de Tarrago
na, Joan Maria Pujals, es va 
reunir divendres amb Esteve 
Ferran per intentar acordar la 
modificació dels límits territo
rials, amb l'objectiu que el parc 
d'atraccions de l'empresa An
heuser-Busch 's'emplaci en un 
sol municipi. La constitució de 
la gestora de Salou va compor
tar també que els regidors de 
Vila-seca naturals d'aquest nucli 
presentessin la seva dimissió, en 
considerar que no tenia sentit 
que continuessin en el càrrec. 

D'altra banda, el president de 
la gestora de Salou va informar 
que les dependències de la co
missió, que en un principi es 
pensaven emplaçar en la torre 
Vella de Salou, on ahir es va 
constituir la gestora, es traslla
daran provisionalment a les ofi
cines de l'Ajuntament de Vila
seca. « M a l g r a t que no 
estarem en mo l t bones condi
cions d'espai —precisà—, ens 
hem de posar a treballar de 
seguida perquò d'aquí dos 
mesos t indrem a Salou gaire
bé dos-cents mi l turistes amb 
mot iu de les vacances de Set
mana Santa». 

Ferran, que es ya mostrar sa
tisfet i content amb la seva elec
ció, que qualificà de «fet histò
ric», va recordar que ahir fe'm 
exactament cent anys que el seu 
avi era nomenat alcalde de la 
pedania de Salou. 

GIRONA 
URBANITZACIÓ 

FONTAJAU 
H ABITATGCS UNIFAMILIARS 

AMB GARATGE I JARDÍ 

M olt a la vora del centre de la ciutat de 
GIRONA, la urbanització de FONTAJAU li 

ofereix un complex Residencial de ler ordre en 
la seva 3a fase 

ffj^NUNEZ I NAVARRO 
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E SCRIT AL DIETARI 
LLUlS BUSQUETS i GRABULOSA 

Desorientacions d'inicis d'any 
t Stic donant els últ ims retocs al 

treball que m'han demanat des de la Magrana 
sobre l'obra Narracions d'Espriu —un treball d'a
quells amb pàgines marcades i que t'obliga a 
síntesis—; Rosa M. Delor, molt amablement, s'ha 
compromès a fer-m'hi un cop d'ul l . També rebo 
un parell de cartes d'amics que sabien que m'ha
via presentat al premi Pla, com ja els havia pro
nosticat, sense fortuna. «Això dels premis no va 
com Déu vol , sinó com volen els qui manen en el 
si de les cultures i les culturetes», em diu un, 
irònicament, fent conya com per animar-me. Ei 
que no sap és que, de desanimat, no n'estic gens. 
És cert que, aprofitant les bases (diuen textual
ment que hi poden optar obres en prosa «sense 
l imitació en el gènere: novel.la, conte, relat, llibre 
de viatgeSr memòries, biografia, diari, e tc») ha
via presentat al premi Pla l'epistolari entre J . 
Ferrater Mora i X. Benguerel, des del 1947, en què 
se separen a Santiago de Xile fins a 1955, quan es 
retroben a Barcelona. A l meu entendreera un do
cument importantíssim —tenim els inicis del tre
ball del gran fi lòsof i del llorejat escriptor— i és 
obvi que només en sóc autor d'un terç —el més 
petit: el de les anotacions. J.T., una de les perso
nes que més estimo, me'n va fer elogis per tota la 
documentació que aplega i, abans de cap decisió 
del jurat, ja va prometre «picar-lo». Fa molt 
temps, doncs, que dic als amics que no tenia cap 
«chance» d'endur-me el premi i, si he de ser 

franc, en veure que ha guanyat en M.A. Riera 
—un novel·lista que admiro— estic molt content. 
Després m'assabento que pràcticament l'obra no 
va entrar ni a les votacions perquè algú opinava 
que, to t i el seu interès, havia de córrer per uns 
altres circuits. Encara qüe algú em diu qu« tinc 
més moral que l 'Alcoià, que així es desorienta 
qualsevol o que de dictats culturals fa molts anys 
que en pat im, continuo convençut de la vàlua 
testimonial del llibre. De fet, el país dóna pel que 
dóna i prou. D'això, aquests dies que he llegit tot 
el que he pogut de la futura reforma del sistema 
educatiu, encara n'estic més convençut que mai. 
En una reunió on hi havia dos inspectors que 
treballen aquest tema ha quedat clara una cosa: 
la reforma del 70 ja plantejava els problemes 
d'avui, però no hi va haver ni diners ni voluntat 
política per dur-la endavant. La d'ara serà una 
reforma ineluctable, però amb el fracàs anunciat 
per endavant. I to t i així cal posar-nos mans a 
l 'obra, sense desànim, si no volem convertir 
aquest monstre de l'ensenyament en un animal 
mort . En les reunions d'aquests dies de cara a la 
selectivitat del COU (oficialment. Proves d'Ac
cés a la Universitat), atès que enguany un consell 
interuniversitari ha refet els programes, queda 
ben clar to t plegat: per començar, aquest consell 
no se sap quina realitat té. I després ens queixem 
dient que tenim la joventut desorientada! 

Barcelona, 11-1-1990 
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