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MEDI AMBIENT 

Indignació a la Conca de Barberà perquè 
vinculen el moviment antiabocador d MDJ 

L'oposició al Pla de Residus és compartida per tota la comarca 
PEPA MASÓ/JORDI PANYELLA 

• Montblanc— Les manifestacions del màxim 
responsable de la Generalitat a les comarques de 
Tarragona, Josep Maldonado, en què va relacio
nar els partits independentistes Moviment de 

El nucli independentista més 
proper a Montblanc —població on 
hi ha la seu del Consell Comarcal i 
on el conseller Molins va estar re
tingut durant unes hores— és a la 
població de Valls. Diversos partici
pants a la manifestació davant el 
Consell Comarcal van posar de ma
nifest ahir que a l'acte hi havia per
sones a les quals nò coneixien i que 
«no són de la comarca», però en tot 
moment van deixar clar que aquest 
fet no pressuposa el protagonisme 
dels grups independentistes en el 
moviment de protesta contra l'abo
cador de Forès. 

La participació de tota la comar
ca en els actes contra l'abocador 
queda demostrada amb l'assistèn
cia multitudinària dels habitants de 
Sarral (a deu quilòmetres de Forès) 
a la concentració de dilluns. En 
aquest poble, dilluns a la tarda van 
tancar tots els comerços i fàbriques 
d'alabastre, i famflies senceres es 
van desplaçar fins a la capital de la 
comarca. A Rocafort de Queralt, 
els vehicles existents també van ser 
pocs per anar fins a la seu del Con
sell Comarcal. De moment, i de re
sultes dels actes de dilluns a la nit, 
la Generalitat i el Govern Civil ja 
han enviat la documentació que te
nen dels incidents al jutjat perquè 
decideixi si hi ha o no responsabi
litats penals. 

Dimecres a la nit, un cop oberta 
la indignació a tota la Conca de 
Barberà, el conseller de Governa
ció, Josep Gomis, va desmentir 
Maldonado afirmant: «No em 
consta que a l'acte de dilluns hi ha
gués gent d'aquests partits». Go
mis, que és fill de Montblanc, ha es
tat molt criticat pels seus conciuta
dans per la seva actuació en tot el 
tema del Pla de Residus. Tothom 
se sent decebut i molts no dubten 
a dir que el conseller els ha traït. El 
conseller, amb voluntat de recupe
rar part del prestigi perdut, va as
segurar que ell s'oposarà a l'aboca
dor si científicament es demostra 
que «és certa qualsevol de les bar
baritats que s'estan dient sobre 

Defensa de la Terra i Catalunya Lliure amb la 
protesta contra el conseller Molins, dilluns a 
Montblanc, han aixecat una forta indignació en
tre els habitants de la Conca de Barberà. En la 
protesta contra el conseller Molins hi van parti

cipar veïns de totes les poblacions de la comar
ca, en la qual la presència de grups independen
tistes és gairebé nul·la. Membres de la coordina
dora contra el Pla de Residus han criticat el que 
creuen un intent de desvirtuar la realitat. 

L'Ajuntament de Montblanc dóna suport de forma visible a la protesta contra el Pla de Residus; Foto: Tomàs Casademunt. 

això». 
Una altra mostra de la unanimi

tat amb què actua tota la comarca 
és la plataforma dels alcaldes que 
han dimitit, que avui es constituirà 

a Montblanc. En una reunió, dijous 
a la nit, es va acordar que els disset 
batlles que ja han fet oficial la seva 
renúncia uniran la seva acció a la 
de la coordinadora comarcal per 

constituir un nou eix vertebrador 
de tot el moviment de protesta. Els 
alcaldes consideren que Molins no 
va estar retingut i que la seva acti
tud va ser una provocació. 

Catalunya vol ser Baviera 
JOSEP MARIA FLORES 

• El director general de Medi Am
bient de la Generalitat, Jacint Ma
teu, el delegat del Govern de la Ge
neralitat a Girona, Xavier Soy, el 
delegat a Tarragona, Josep Maldo
nado, i una vintena de periodistes 
catalans van arribar ahir de la Re
pública Federal d'Alemanya, on 
han visitat les instal·lacions d'una 
planta físico-química, una incinera-
dora i un abocador de residus in
dustrials que estan en funciona
ment i són de les mateixes caracte

rístiques que els que es vol cons
truir a Catalunya. Els equipaments 
de tractament i eliminació de resi
dus industrials que han visitat a la 
RFA són propietat de la Unió Lo
cal Administrativa de la Francònia 
Central per a l'Eliminació de Resi
dus, que és un organisme format 
per diverses ciutats i localitats de 
l'estat federal de Baviera. L'aboca
dor de residus emplaçat a la locali
tat de Raindorf té una capacitat de 
850.000 metres cúbics, que suposen 
la cabuda de més de 1,5 milions de 

tones de restes industrials tractades 
anteriorment a la planta físico-quí
mica. Igualment, l'abocador, situat 
en un pendent per facilitar la circu
lació de les aigües, disposa d'un 
complex sistema de canalització 
aqüífera que permet separar les ai
gües pluvials netes de les que han 
estat en contacte amb els residus. 
Duís Prenafeta, secretari general 
de la Presidència de la Generalitat, 
des de Nova York, ha dit que no es 
retocarà ni un punt del Pla de Resi
dus. 

Protecció Civil 
controlarà els bombers 
de' les nuclears 
• Barcelona. — La directora gene
ral de Protecció Civil de l'Estàt Es
panyol, Pilar Brabo, va destacar 
ahir que s'augmentarà el control 
sobre els serveis interiors d'extinció 
d'incendis a les centrals nuclears i 
hi va afegir que en l'accident que 
va tenir lloc l'octubre passat a la 
central de Vandellòs 1 va quedar 
clarament demostrat que la dotació 
interior de la nuclear no era la in
dicada. Brabo va participar, junta
ment amb els responsables de pro
tecció civil de les comunitats autò
nomes, en una reunió on es va ana
litzar l'accident de Vandellòs I, l'in
cendi de la discoteca Flying de Sa
ragossa i les inundacions d'Andalu
sia. Pilar Brabo va destacar que en 
el darrer any ha millorat considera-
blament la coordinació en nfatèria 
de protecció civil entre les diferents 
administracions. 

En relació amb l'obertura de 
Vandellòs I, la directora general va 
destaceir que és competència del 
Consell de Seguretat Nuclear, però 
va assenyalar que no hauria d'en
trar en funcionament si no com-
plebc els requisits de seguretat. Bra
bo va manifestar que properament 
se signarà un conveni amb la Ge
neralitat per a la millora de les in-
firastructures viàries de les zones 
afectades per íes centrals d'Ascó i 
Vandellòs, que tindrà un pressu
post de 6.000 milions./PEPA MASÓ 

El PP es reincorpora a 
la ponència sobre el 
catolà al Senat 
• Barcelona.— El Partit Popular 
va reincorporar-se ahir a les ses
sions de treball de la ponència uni
tària que està redactant un text 
conjunt a favor de l'ús del català al 
Senat, després que tots els grups 
parlamentaris es van comprometre 
a mantenir la reserva sobre el text 
i van reconèixer que no s'havia pro
duït cap filtració a la premsa. El di
putat del Partit Popular (PP) AICK 
Vidal Quadras va abandonar provi
sionalment la ponència fa tres set
manes en considerar que s'havia 
trencat la reserva sobre el text que 
havien acordat els partits. 

Segons va informar ahir el presi
dent de la ponència, el diputat 
d'Esquerra Republicana de Catalu
nya (ERC) Josep Lluís Carod Ro
vira, divendres que ve es donarà a 
conèixer la redacció final del text i 
es decidirà quina forma parlamen
tària adoptarà./LLUÍS GENDRAU. 

POLÍTICA 

Pujol demana des de Nova York 
més fons al Govern central pels 

Jocs Olímpics de Barcelona 
Proposarà ampliar les competències fiscals 

una autonomia en els ingressos i no 
dependrem tant de l'Estat». Al 
matí. Pujol va dir que el regal de 
dues escultures de l'artista català 
Xavier Corberó al Metropolitan 
Museimi de Nova York s'emmarca 
en «la defensa de la nostra entitat 
catalana». «Volem defensar la nos
tra entitat pertot arreu, especial
ment en aquesta ciutat de tanta ri
quesa i iniciatives», va manifestar 
Pujol dimecres durant el sopar de 
gala al Metropolitan, en anunciar la 
donació de les figures de bronze El 
Rei i la Reina. 

Dimecres el secretari general de 
rONU, Jiavier Pérez de Cuéllar, i 
Pujol es van entrevistar a la seu de 
rONU, on van tractar sobre les re
percussions dels canvis produïts als 
països d'Europa de l'Est en la situa
ció financera d'Amèrica Llatina i 
Àfrica. 

EFE 
• Nova York.— El president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pu
jol, va declarar ahir a Nova York 
que «hauríem de rebre més diner 
de l'Estat» pels Jocs Olímpics de 
Barcelona'92 i va anunciar que pro
posarà que s'ampliïn les competèn
cies fiscals del seu govern autònom. 
«Els Jocs Olímpics ens fan avançar 
cap a aquesta direcdó», va dir, re
ferint-se al Mercat Únic de la CE, 
i hi va afegir que «la nostra econo
mia està preparada per a les inver
sions estrangeres». Per la seva part, 
el conseller d Economia, Macià 
Alavedra, que acompanya Pujol en 
aquest viatge, va dir que la Gene
ralitat està estudiant part del seu 
deute en divises. Alavedra va dir 
que si el Govern central cedeix a la 
Generalitat la recaptació i l'admi
nistració dels impostos «tindrem 

POLÍTICA 

La CCRTV no ha comprat Cadena 13 
perquè les condicions eren dolentes 
Granados diu que se l'hauria de felicitar per la seva gestió 

PEP MONTES 
• Barcelona.— La Corporació Ca
talana de Ràdio i Televisió 
(CCRTV) no va procedir a la com
pra de les emissores de Cadena 13 
perquè l'empresa propiettóa no 
volia perdre el control del 100 per 
cent de les accions, segons va asse
gurar ahir el president de la corpo
ració, Joan Granados. Cadena 13 
exigia mantenir el 50 per cent de 
les accions de les emissores, però la 
CCRTV no va acceptar la possibi
litat de barrejar els interessos pú
blics i els privats, segons Granados. 
El president de la CCRTV va dir 
que se l'hauria de felicitar per la 
seva gestió en la frustrada compra" 
de la Cadena 13. Granados va com
parèixer ahir davant la Comissió de 
Control de la CCRTV. La intenció 
de crear una nova emissora anome
nada Catalunya Informació, pro
posta aprovada en el consell d'ad

ministració de la CCRTV per una
nimitat, va fer pensar en la possibi-
htat de llogar, primer, i de comprar, 
després, les emissores de Cadena 
13. La compra de Cadena 13 es va 
estimar en 600 milions, i el lloguer 
per set anys, en 550 milions. Gra
nados va explicar que era més fa
vorable el lloguer perquè, si bé el 
preu era gairebé el mateix que el 
de compra, l'increment del cost de 
la vida el convertia al cap dels set 
anys previstos en un preu molt rao
nable. Aquest raonament, però, no 
era compartit per una part del con
sell d'administració, concretament 
pels representants del PSC. En 
consideració a aquest fet i a la man
ca d'acord amb els propietaris de 
Cadena 13 sobre els terminis per al 
pagament del lloguer, es va consi
derar ia possibilitat de fer la com
pra. La negativa dels propietaris a 
desfer-se de totes de les accions va 

fer ajornar definitivament les nego
ciacions. El diputat del PSC Xavier 
Guitart va indicar que el procedi
ment més adequat per posar en 
funcionament Catalunya Informa
ció era demanar una freqüència a 
la Generalitat. Granados va contra
dir aquesta afirmació, dient que les 
competències de la Generalitat tan 
sols li permeten donar freqüències 
a les emissores municipals, a les 
que tenen una finalitat cultural i a 
les comercials, i que, per tant, si no 
es realitza la compra d'una emisso
ra ja existent, cal demanar la'fre
qüència a l'Administració central. 
El grup parlamentari del PSC va in
terrogar els directors de Catalunya 
Ràdio i de TV3, Oliva i Jaume Far-
rús, respectivament, sobre la infor
mació tendenciosa que es ya donar 
*n el cas de Casinos i la presumpta 
implicació de membres de CiU en 
l'estafa. 
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