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MEDIAMBIENT 

Un miler de veïns de la Conca de Barberà 
retenen el conseller Molins a Montblanc 

A l'hora de tancar aquesta edició feia nou hores que era a la seu del Consell Comarcal 
PEP MONTES/PEPA MASÓ 

• Barcelona.—Prop d'un miler de persones es 
van concentrar ahir davant la seu del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc, 
i van impedir que el conseller de Política Terri-

Els manifestants es van aplegar 
davant el Consell Comarcal en se
nyal de protesta per la instal·lació a 
Forès d'un abocador, i van llançar 
consignes contra el Pla de Residus 
Industrials i el Govern de la Gene
ralitat. Els veïns, amb la seva acti
tud hostil, que va anar en augment 
al llarg de la nit, van arribar a l'ex
trem de tallar la línia telefònica de 
la seu del Consell Comarcal, a tren
car els vidres, bolcar el cotxe del 
conseller i fins i tot van tirar ous a 
la façana de l'edifici. El conseller 
d'Obres Públiques està acompanyat 
del director general del Medi Am
bient, Jacint Mateu, el director de 
la Junta de Residus, Ferran Ralea, 
i el cap del Servei Geològic del De
partament, Caius Puigdefàbrega, i 
de dotze dels alcaldes dels 22 que 
hi havia al principi de la reunió. 

Molins es va reunir ahir a la tar
da prop de quatre hores amb els al
caldes i els regidors dels 22 muni
cipis de la Conca de Barberà per 
exposar-los el contingut del Pla de 
Residus Industrials. La trobada es 
va celebrar'després que divendres 
passat només van assistir sis alcal
des de la comarca a la reunió que 
va convocar el conseller a Barcelo-

torial i Obres Públiques, Joaquim Molins, aban
donés l'edifíci. Molins va confirmar que estava 
retingut, en una comunicació telefònica que va 
efectuar al programa A debat, del Canal 33, en 
el qual havia d'intervenir per parlar del Pla de 

na pel mateix motiu. 
La convocatòria de la reunió va 

aixecar moltes expectatives a la lo
calitat de Montblanc, i a primera 
hora de la tarda ja van començar a 
concentrar-se davant la seu del 
Consell Comarcal veïns de dife
rents localitats de la comarca, que 
van llançar ous i tomàquets contra 
l'edifici cridant consignes contra la 
instal·lació de l'abocador a Forès. 
La Guàrdia Civil i els Mossos d'Es
quadra van haver de muntar un dis
positiu especial de seguretat pel 
miler de persones que s'havien con
centrat davant l'edifici. Un altre 
grup de persones va tallar l'autopis
ta A-7 a l'altura de Montblanc i 
també les carreteres N-240 i C-240. 
Cap a les nou del vespre, i davant 
la negativa dels veïns a desallotjar 
les rodalies de l'edifici, els alcaldes 
de la Conca van començar a sortir 
un a un, per intentar convèncer els 
seus veïns perquè marxessin, sense 
èxit. 

Un debat accidentat 
El conseller Molins havia de par

ticipar ahir a la nit en el programa 
del Canal 33 A debat, que dirigeix 
el periodista Josep Cuní. Molins, 

Joaquim Molins 

en una conversació telefònica amb 
Cuní, va confirmar que estava re
tingut contra la seva voluntat i que 

Residus de la Generalitat, i que també va aca
bar amb incidents. El conseller va dir que enca
ra que havia expressat la seva voluntat de sortir 
de la seu del Consell Comarcal, les forces de se
guretat i diverses autoritats li ho havien impedit. 

les forces de seguretat li havien 
aconsellat que no sortís de la seu 
del Consell Comarcal. El progra
ma,, que tractava sobre el polèmic 
Pla de Residus Industrials aprovat 
fa quinze dies per la Generalitat, va 
acabar amb incidents quan Josep 
Cuní el va donar per tancat sense 
debíar-hi participar el públic. 

El fet que Joaquim Molins no es
tigués en el plató va impedir que el 
conseller pogués replicar les críti
ques que es van fer contra el pla. 
Aquestes crítiques procedien, en la 
seva major part, dels altres conter-
tulis: Pere Agustí Altisen, del mo
nestir de Poblet; Josep Maria Bal-
desano, de la Universitat Politècni
ca; Ramon Folch, biòleg; i els eco
logistes Óscar Miró i Josep Bemar-
do. Encara que els contertulis van 
desaprovar la retenció del conse
ller, van criticar, no obstant, que 
l'Administració autonòmica «im
posés des de dalt el Pla de Resi
dus»; Un membre de l'Associació 
d'Afectats dels Residus de la Con
ca de la Tordera que es va posar en 
contacte després del programa amb 
Punt Diari va criticar durament 
com s'havia desenvolupat el pro
grama. 

CiU vol incloure el 
Pla Hidrològic en 
els pressupostos 
d'aquest any 

JORDI PANYELLA 
• Barcelona.— La majoria de CiU 
al Pariament de Catalunya va acce
lerar ahir el tràmit d'aprovació de 
la Llei d'Infrastructura Hidràulica 
per poder incloure en els pressu
postos de 1990 el sistema de fi
nançament del Pla Hidrològic. La 
llei que discuteix ara la cambra de 
representació estableix la imposició 
d'un cànon de 18 pessetes per me
tre cúbic d'aigua amb el qual es vol 
fer front a les diverses obres en ma
tèria d'aigua. 

L'oposició va criticar la urgència 
«injustificada» que es vol donar a 
la tramitació de la llei i va reiterar 
la necessitat que el text sigui con-
sensuat. Amlraquesta taxa, que re
presenta 0,018 pessetes el litre, es 
pretén recaptar deu mil milions a 
l'any. Aquesta proporció permetria 
resoldre els problemes d'aigua a 
quinze anys vista. 

Després de la discussió d'ahir a 
la comissió de Política Territorial 
va quedar constituïda la ponència 
que elaborarà un dictamen sobre la 
ÍJeí, ponència que integra en solita
ri el convergent Ricard Massó. La 
reunió que dijous celebrarà la co
missió de Política Territorial serà la 
darrera en què es discutirà la llei 
abans que s'aprovi en el primer ple 
del nou període de sessions, que 
s'ha de celebrar la setmana vinent. 
El diputat de CiU va justificar l'ac
celeració de la tramitació del text 
assegurant que la urgència que es 
dóna a la llei és la que fa faha per 
resoldre el problema de l'aigua. 

Massó va afirmar que, segons els 
estudis de què es disposa, l'àrea de 
Barcelona tindrà el 1998 un impor
tant dèficit d'aigua, per la qual cosa 
«cal actuar amb urgència». Massó 
va ratificar que els 48.000 milions 
previstos per a l'abastament d'ai
gües a la zona de Barcelona no im
plica que s'hagin d'invertir en el 
transvasament de l'Ebre. 

POLÍTICA 

Pujol ŝ entrevista amb George Bush el 
primer dia del viatge als Estats Units 

L'aspecte econòmic i cultural va centrar la visita 
PUNT DIARI 

• Washington.— El president de 
la Generalitat, Jordi Pujol, va obrir 
ahir el seu viatge pels Estats Units 
amb un brief meeting, encontre 
breu, amb el president dels EUA, 
George Bush,' La conversa entre 
tots dos polítics va tractar de la si
tuació d'estabilitat í progrés econò
mic de l'àrea del sud d'Europa, 
com també del desenvolupament 
dels preparatius per als Jocs Olím
pics de 1992. La trobada amb Bush 
serà una targeta de presentació im
millorable per als contactes econo-
nòmics que, durant aquesta setma
na, ha de mantenir el president de 
la Generalitat. La presència dels 
consellers Alavedra, Subirà i Gui
tart, a més de diversos empresaris, 
en l'expedició catalana marca el 
doble objectiu econòmic i cultural 
del viatge. 

El breu encontre amb George 
Bush, de deu minuts, passarà a la 
història per ser la primera trobada 
oficial que un president de la Ge
neralitat té amb el màxim represen
tant dels Estats Units. Segons va 
explicar Jordi Pujol a la sortida de 
la reunió, Bush va mostrar el seu 
interès per la contribució de l'àrea 
mediterrània al progrés i estabilitat 
mundial. En un altre moment de la 
reunió, el tema dels Jocs Olímpics 
va centrar la conversa entre Bush i 
Pujol, que no va desaprofitar l'oca
sió per presentar Catalunya com a 
una realitat nacional en el marc de 
l'Estat Espanyol. En l'apartat pro-
tocolari de l'intercanvi de regals, 
Jordi Pujol va regalar al seu col·le
ga nord-americà una estàtua del 
patró de Catalunya, Sant Jordi. 
Precisament, la celebració dels Jocs 
Olímpics a Barcelona i la participa
ció de Jordi Pujol en la construcció 
de l'Europa del 1993 són els dos 
elements que, segons fonts prope-
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El president Pujol en un moment de la trobada amb George Bush. Foto: TV3. 

res al lobby que va aconseguir l'en
trevista amb Bush, han fet possible 
aquest encontre. Pujol va trobar-se 
amb George Bush després que 
aquest mantingués una entrevista 
amb el president de l'Uruguai. 

A l'agenda d'avui del president 
Pujol, que viatja acompanyat de la 
seva dona, Marta Ferrussola, hi ha 
un contacte amb la premsa acredi
tada a Washington i un dinar amb 
els membres del Congrés. A la tar
da, serà la delegació de la Genera

litat qui oferirà una recepció a 
membres i staff del Congrés i alts 
càrrecs de l'Administració america
na. Demà, Pujol serà a Nova York 
i divendres es desplaçarà fins a Wi-
Uiamsburg, a l'Estat de Virgínia, 
per visitar les instal·lacions del parc 
Busch. Retornar la confiança als di
rigents de l'empresa que construeix 
el parc a Salou és un dels objectius 
prioritaris de la visita de Jordi Pu
jol als Estats Units. 

Gutiérrez diu que el 
PSC està espantat pel 
creixement dlC 
• Barcelona.— L'eurodiputat d'IC 
Antoni Gutiérrez va manifestar 
ahir que els atacs del primer secre
tari del PSC, Raimon Obiols, a IC 
responen a la por dels socialistes 
davant el creixement d'IC. Gutiér
rez va dir que «si s'analitzen les 
propostes polítiques a Catalunya, a 
l'Estat Espanyol i a Europa, del 
que estan parlant els socialistes és 
de reformisme de dretes», i va in
sistir que davant aquestes propos
tes, els comunistes de l'Europa Oc
cidental poden oferir un reformis
me d'esquerres. L'eurodiputat va 
manifestar que esperava que els co
micis de Nicaragua se celebrin dins 
la normalitat democràtica i va con
fiar en la victòria del Front Sandi-
nista. En relació amb els canvis a 
l'Europa de l'Est, Gutiérrez va in
dicar que són el resultat «del fracàs 
inqüestionable del que va sorgir ar
ran de la revolució d'octubre». / P.M. 

Curto inicia la revisió 
dels comptes bancaris 
de la Generalitat 
• Barcelona.— El diputat del Par
tit Popular al Parlament de Catalu
nya, Josep Curto, va començar ahir 
la revisió dels documents relatius 
als interessos de 81 comptes banca
ris de la Generalitat inclosos en els 
comptes generals de l'Administra
ció autonòmica de l'exercici de 
1984. Curto, acompanyat d'audi
tors, continuarà l'examen d'aquests 
comptes durant tota la setmana. 
L'examen dels documents bancaris 
de la Generalitat ha estat possible 
gràcies a una sentència del Tribu
nal Constitucional, dictada després 
del recurs d'empara presentat per 
Curto a causa de la negativa de la 
mesa del Parlament a autoritzar el 
diputat del PP. Curto vol esbrinar 
si hi va haver irtegularitats en els 
comptes i en la destinació dels in
teressos durant el 1984, any en què 
Josep Maria Cullell era conseller 
d'Economia. / EFE. 

Freixes presenta una 
querella contra 
Talcalde de Lleida 
• Lleida.— El regidor del Grup 
Independent a l'Ajuntament de 
Lleida, Francesc Frebces, va pre
sentar ahir al Jutjat d'Instrucció nú
mero 3 de Lleida una querella cri
minal contra l'alcalde, el socialista 
Antoni Siurana, a qui acusa de pre-
varicació i coaccions. Frebces, con
siderat proper a la ultradreta* afir
ma que Siurana va cometre preva-
ricació en el darrer ple quan va im
pedir-li a ell i als regidors d'Unió 
Democràtica que intervinguessin 
per defensar les seves posicions en 
relació amb l'autodeterminació a 
Catalunya. Els grups de CiU i 
Freixes, després que els van negar 
la paraula, van abandonar el ple 
amb crits de «alcaldada». / c.p. 

Maragall informa 
Samaranch de Testat 
de les obres olímpiques 
• Barcelona.— L'alcalde de Bar
celona i president del COOB, Pas
qual Maragall, es va entrevistar 
diumenge a Lausana durant unes 
cinc hores amb el president del Co
mitè Olímpic, Joan Antoni Sama
ranch. A la reunió, també es van 
analitzar possibles modificacions 
del COOB i es va preparar el tema-
ri de la reunió que els dies 2 i 3 d'a
bril mantindrà el COOB amb la co
missió d'enllaç del COL Pel que fa 
al remodelatge del COOB, sembla 
que el Govern central podria tenir-
ne decidida la reestructuració, 
creant una vice-presidència execu
tiva que assumiria part de les fun
cions de Maragall i del conseller 
delegat, Josep Miquel Abad./P.D. 
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