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EL DEBAT DE L'AUTODETERMINACIÓ 

•t '• .ÍPfe 

L'alcalde de Perpinyà i senador de la UDF, Taxà Alduy, al centre de la foto; a la seva dreta, el president Pujol, i al fons, a 
l'esquerra, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Joan Vallvé. Foto: Tomàs Casademont. 

Els polítics de la Catalunya Nord 
ignoraven la reivindicació catalana 

Consideren legítimes les aspiracions d'autogovern 
JOSEP BONET 

• Perpinyà.— Els polítics de la Catalunya Nord des
coneixen l'actualitat política de Catalunya i no es van 
assabentar de la polèmica i el debat obert sobre el dret 
a l'autodetermmació fins que els periodistes els en van 
demanar el seu parer. Un cop van conèixer la proposi

ció no de llei aprovada pel Parlament de Catalunya, van 
reconèixer que el català és un poble amb capacitat d'au
togovern i que per tant consideren legítima la votació 
a favor del dret a l'autodeterminació. Els polítics han 
mostrat ima certa reserva a l'hora de pronunciar-se so
bre un afer que consideren intern de l'Estat Espanyol. 

A la premsa francesa del depar
tament del Pirineus Orientals i 
d'arreu de l'Estat Francès en gene
ral, gairebé no s'ha publicat cap in
formació sobre la polèmica de l'au
todeterminació a Catalunya. Les 
principals personalitats polítiques 
de la Catalunya Nord, consultades 
sobre l'opinió que els mereix la vo
tació del Parlament de Catalunya, 
en la majoria dels casos no en te
nien cap coneixement. Dels 15 po
lítics entrevistats, només 5 n'eren al 
corrent. Es tracta de René Mar
quès, president del Consell Gene
ral; Pere Becque, conseller mimici-
pal de Perpinyà; Llorenç Planes, 
president d'Unitat Catalana; Josep 
Calvet, conseller general i alcalde 
de Guingueta d'k, i Joan-Antoni 
Armengol, conseller regional. Del 
conjunt de les respostes destaca un 
reconeixement de la identitat i de 
la nació catalana i per tant majori
tàriament aquesta resolució és per
cebuda com a legítima per part dels 
polítics de la Catalunya Nord. Es 
considera lògic que el poble català 
aspiri a un grau més elevat d'auto
govern. Els polítics nord-catalans 

van subratllar que el moviment d'a
firmació nacional és un fet que ells 
no es plantegen. En relació amb les 
conseqüències que podrien afectar 
la Catalunya Nord en el cas que els 
catalans del Principat decidissin 
exercir el dret a l'autodetermina
ció, les opmions dels polítics de l'al-
tra banda de l'Albera són les més 
contrastades i posen de manifest 
que la posició presa pel Parlament 
català no deixa indiferent la classe 
política. Els polítics destaquen el 
desig de veure multiplicar-se íes re
lacions econòmiques i culturals en
tre catalans del nord i del sud, però 
no consideren l'afirmació catalana 
en el departament des d'un punt de 
vista polític. En el cas que els cata
lans del sud volguessin exercir un 
dia el dret a l'autodeterminació, els 
entrevistats han manifestat que 
veuen difícil considerar conseqüèn
cies polítiques en el departament 
dels Pirineus Orientals. Sobresurt 
entre les opinions que les relacions 
entre partits polítics francesos i ca
talans són gairebé inexistents i que 
la majoria dels elegits desconeixen 
la realitat política catalana. 

Per Paul Alduy, senador i alcal
de de Perpinyà per la UDF, «el 
dret a l'autodeterminació és legí
tim». Alduy opina que amb la reso
lució del Parlament de Catalunya 
es demana més competències per a 
la Generalitat, i diu que a la Cata
lunya Nord no tenen cap dret a de
manar autodeterminació. El presi
dent del Consell General i alcalde 
de Sant Llorenç de Salanca per la 
UDF, René Marquès, afirma que 
«la Catalunya francesa és una enti
tat cultural, ètnica i de convivència 
que forma part de la nació france
sa, de la mateixa manera que la Ca
talunya sud forma part de la nació 
espanyola. El Parlament de Catalu
nya està en el seu dret de demanar 
el separatisme, però trobo normal 
que el Govern espanyol s'hi oposi». 

Entre els polítics consultats hi ha 
els diputats i senadors de la Cata
lunya Nord i personalitats directa
ment interessades per les relacions 
amb el Principat, com Llorenç Pla
nes, president d'Unitat Catalana, i 
Pere Becque, conseller municipal 
de Perpinyà encarregat de les rela
cions amb la Catalunya sud. 

MEDI AMBIENT 

Sis alcaldes de la Conca de 
Barberà asseguren que no 

deixaran el seu càrrec 
Dimiteixen els regidors socialistes de l'Espluga 

P.D. 
• Tarragona.— Sis alcaldes de 
CiU de la Conca de Barberà han 
manifestat en un comunicat que es 
neguen a dimitir els seus càrrecs, en 
contraposició al que havien acordat 
en el Consell Comarcal del 16 de 
gener. En aquella sessió es va deci
dir per unanimitat que els alcaldes 
de la comarca presentarien la di
missió en bloc si s'instal·lava a la 
població de Forès un dels aboca
dors previst al Pla de Residus In
dustrials. Dotze alcaldes de la co
marca han anunciat la seva volun
tat de dimitir i ahir es va fer oficial 
la dimissió de dos regidors socialis
tes de l'Espluga de Francolí. 

Els batlles que es mantindran en 
el seu càrrec són els de les locali
tats de l'Espluga del Francolí, San
ta Coloma de Queralt, Vilanova de 
Prades, Vilaverd, Vallclara i Senan. 
Segons van explicar, la decisió de 
no presentar la dimissió es justifica 
en el fet que no tenen prou infor
mació sobre el tema. En el comu
nicat es ratifica la voluntat d'a
quests alcaldes «d'aprofundir en el 
coneixement del projecte del Pla 
Director de Residus pel que fa a la 
comarca de la Conca de Barberà i 

ERC plantejarà al 
Parlament la reforma 
de TEstatut 
• Barcelona.— Esquerra Republi
cana de Catalunya presentarà al 
Parlament de Catalunya diverses 
iniciatives que tenen, com a objec
tiu final, posar en primer terme del 
debat polític la reforma de l'Esta
tut. Les propostes d'ERC se centra
ran a demanar una solució definiti
va per als temes del finançament 
autonòmic i dels Mossos d'Esqua
dra, a fi d'exercir la plena sobirania 
—va dir Àngel Colom— en aquests 
dos àmbits. El secretari general 
d'ERC també va explicar que en el 
marc d'aquesta ofensiva per acon
seguir la reforma de l'Estatut tam
bé es demanarà una entrevista amb 
Jordi Pujol per abordar aquesta 
qüestió. Colom va fer aquestes ma
nifestacions en una roda de prem
sa de valoració del viatge que ha fet 
ima delegació d'ERC a les repúbli
ques bàltiques d'Estònia, Letònia i 
Lituània. Una de les valoracions 
polítiques que va fer Colom és la 
constatació que «per la via política 
i democràtica tots els pobles d'Eu
ropa poden avançar en el seu alli
berament»./EFE 

al seu moment prendre la decisió 
escaient». 

Els alcaldes denuncien també les 
agressions i violència de què va ser 
objecte el domicili de l'alcalde de 
Santa Coloma, Josep Maria Riba, i 
lamenten profundament l'onada 
d'amenaces i pressions que reben 
alguns alcaldes de la Conca de Bar
berà per part de minories radicalit
zades. La coordinadora antiaboca-
dor ha convocat per avui els 22 al
caldes de la comarca a una reunió 
per tal que s'aclareixi la situació ac
tual, i per proposar la constitució 
d'una plataforma unitària. 

Les primeres dimissions de càr
recs públics es van fer efectives ahir 
al matí. Els dimissionaris són els 
dos regidors del PSC de l'Espluga 
de Francolí: l'independent Antoni 
Escoda i el diputat provincial socia
lista Antoni Sànchez. Els regidors 
socialistes de Santa Coloma de 
Queralt podrien seguir també els 
mateixos passos els propers dies. 

De moment, hi ha 13 alcaldes de 
la Conca de Barberà que ja han ex
pressat en els plens municipals la 
seva intenció de presentar la dimis
sió, encara que legahnent no n'hi 
ha cap que s'hagi fet efectiva. 

Es dissol Pempresa 
creada per CDC per 
Invertir a la Cadena 13 
• Barcelona.— La principal accio
nista de la Cadena 13, l'empresa 
instrumental Faig SA, s'ha dissolt 
recentment, i la seva liquidació va 
ser publicada el 22 de gener al Bo-
letín Oficial del Estado. Faig, crea
da per persones properes a CDC 
per invertir, entre altres coses, en 
empreses de comunicació, tenia 
com a principal accionista el gerent 
del partit que presideix Jordi Pujol, 
Albert Serra i Hugas. El gerent de 
CDC és un dels noms que surt hn-
pUcat en la querella presentada, i 
posteriorment retirada, per Jaume 
Sentís contra Artur Suqué i en la 
qual es denunciava una presumpta 
desviació il·legal de diners des de 
Casinos de Catalunya cap a diver
ses persones, entre elles diversos 
dirigents de CDC. La liquidació de 
Faig SA va ser aprovada en la jim-
ta d'accionistes del 19 de gener. En 
aquesta reunió es va aprovar el ba
lanç de l'empresa, amb un actiu 
d'un milió de pessetes. La liquida
ció de l'empresa significa que s'ha 
desprès de les accions que posseïa 
de Cadena 13 i de Ràdio Avui. /EFE 
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Fundació per la Pau 

Informa't 
Pau aaris. 72. 3er. 2.* B 

08010 Barcelona 
Tel. (93) 302 51 29 

t'M. [Lyo)[pni/L@[pii 
CALEFACCIÓ 

AIRE CONDICIONAT 

Garrigàs, 8. Tel. 50 55 65. Av. Sud. VILAFANT 

RESTAURANT L'ESPLAI 

TORRENT 
Comuniquem als nostres clients i 
amics que tomem a estar al seu 
servei a partir del dia 2 de febrer. 

Tel . 3 0 31 01 

AJUNTAMENT DE ROSES (Girona) 

Audició de Sardanes 
a la Plaça Catalunya 

dia 4 de febrer a les 12 h. matí 

Comercial 

Santa Susanna 
C/. Gavarra, n.» 15 - Tel. 33 64 02 -17300 BLANES (Girona) 

La. cervecería Krombacher Pils, juntamen-

te con Comercial Santa Susanna, anuncia 

la degustación de sus productos en el Ho

tel Sol Girona, el próximo viemes 2 de Fe-

brero, de 11 de la mahana a 5 deia tarde, 

en la Sala Fita, donde les esperamos para 

saludaries atentamente. 
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