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JUSTÍCIA 

La fiscalia envia informació de la querella 
contra Prenafeta al jutge instructor 

Admeten a tràmit una denúncia de la CNT contra el secretari de Presidència 
EFE 

• Barcelona.— La fiscalia de Barcelona va en
viar ahir al Jutjat d'Instrucció número 26 l'escrit 
que recull tota la informació sobre els presump
tes delictes en què podria haver incorregut el se-

La decisió de la jutgessa Àngels 
Gomis, titular del Jutjat d'Instruc
ció número 26, d'admetre a tràmit 
la denúncia de la CNT-AIT contra 
Prenafeta ha permès al ministeri 
fiscal actuar en relació a la quere
lla que estava preparant. En l'escrit 
es detallen les activitats que, segons 
la fiscalia, poden constituir pre
sumptes delictes recoUits en els ar
ticles 198 i 404 del Codi Penal, que 
castiga amb penes d'inhabilitació i 
multa aquelles persones que, al ma
teix temps que ocupen càrrecs pú
bliques, tenen càrrecs directius en 
societats privades. La documenta
ció presentada per la fiscalia expli
ca que Prenafeta va participar, es
sent secretari general de la Presi
dència i president de la companyia 
Iberia de Seguros SA, en la junta 
d'accionistes d'aquesta societat del 
5 de juny de l'any passat. En aques
ta companyia, hi té una important 
participació la societat Vilassar In
ternacional SA, de la qual Prenafe
ta i diversos familiars seus en són 
accionistes, entre ells Isidor Prena
feta Pastor, que és el president de 
la companyia. Aquesta empresa 
s'ocupa des de la comercialització 
de productes tèxtils a la gestió i ex
plotació de finques rústiques i ur
banes passant per la promoció d'in
versions. La famflia Prenafeta tam
bé controla les societats Tipel SA, 
Barcelonesa d'Obres i Contrates, 
PREBA SA, Negocios Asociados 
SA i GESED AFERS SA. Aquesta 
darrera societat, dedicada a la co
mercialització de teixits, va ser fun
dada el 1972 per Josep Ferrusola 
Lladós, germà de la dona del pre
sident de la Generalitat, Marta Fer
rusola, i el 1984, en una ampliació 
de capital de 24 milions, a la qual 
va anar TYPEL SA i Jordi Pujol 
Ferrusola, fill del president del Go
vern català, va passar a ser admi
nistrada per Isidor Prenafeta. Se

cretari general de la Presidència de la Generali
tat, Lluís Prenafeta, en compaginar la seva acti
vitat pública amb negocis privats. El fiscal en cap 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Carlos Jiménez Villarejo, va expHcar que en ha-

El fiscal en cap del Tribuna! Superior de Justícia de Catalunya, Carios Jiménez de 
Villarejo. 

gons les investigacions fiscals, GE
SED AFERS SA es va beneficiar 
d'ajuts de la Generalitat, fet que 
s'acabarà d'investigar durant la ins
trucció del sumari. La fiscalia tam
bé demana que s'investigui un pre
sumpte delicte de falsetat en docu
ment públic que podria haver co
mès Prenafeta en fer una declara

ció davant de notari en què decla
rava compatibles les seves funcions 
públiques i privades en ser nome
nat secretari general dè la Presi
dència. Segons Jiménez Villarejo, 
Prenafeta només es va basar en una 
llei aprovada pel Congrés, però no 
va tenir en compte les lleis dictades 
pel Parlament. 

ver-se admès a tràmit una denúncia de la CNT-
AIT sobre els mateixos fets a què fa referència 
la querella, la fiscalia té l'obligació de cessar les 
seves investigacions i de donar-ne compte al jut
ge que instrueix el cas. 

Torres dóna per 
acabades les 
discrepàncies 

EFE 
• Madrid.— El fiscal general de 
l'Estat, Leopoldo Torres, va mani
festar ahir que l'admissió a tràmit 
de la denúncia contra Prenafeta 
tanca les discrepàncies sorgides 
amb el fiscal en cap del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
en relació amb l'afer Prenafeta. Se
gons va explicar Torres, «en obrir-
se diligències informatives per un 
jutge de Barcelona, Jiménez Villa
rejo ha d'abandonar les seves inves
tigacions i remetre les seves actua
cions al jutjat», I^s diferències en
tre Villarejo i Torres es van produir 
quan el fiscal va ordenar al fiscal en 
cap de Barcelona que continués les 
investigacions sobre el cas Prenafe
ta, quan Villarejo considerava que 
la querella contra el secretari gene
ral de la Presidència estava prepa
rada per ser presentada al jutjat de 
guàrdia. Torres va insistir que les 
discrepàncies eren només «de ca
ràcter tècnic», i va afegir que sobre 
l'afer «hi han hagut rius de tinta 
amb dades falses, però només ha 
estat una tormenta en un got d'ai
gua». El fiscal general va afegir: 
«Vull tancar el tema dient que 
aquesta qüestió no entela la cordia
litat de tracte i l'amistat existent en
tre Jiménez Villarejo i jo, que ve de 
temps enrera i que no disminuirà ni 
per discrepàncies tècniques ni per 
embolics de tercers». 

L'actitud de Torres va provocar 
que la fiscalia de Barcelona, advo
cats, jutges, sindicats i partits polí
tics mostressin el seu suport a Vi
llarejo. lU va anunciar que dema
narà la compareixença del fiscal ge
neral de l'Estat en el Congrés per
què aclareixi el cas Prenafeta. 

POLÍTICA 

Obiols vol impulsar el diàleg amb CiU 
per resoldre els temes eonflietius 

Elogia la postura d'UDC dins de CiU i critica la indefinició d'IC 
PEP MONTES 

• Barcelona.— El primer secretari 
del PSC, Raimon Obiols, va asse
gurar ahir que el seu partit està dis
posat a dialogar amb CiU «en tots 
aquells temes que hipotequin el fu
tur del país», i va fer refer^nc;; 
d'una manera especial als proble
mes del pla de residus i al d'orde
nació territorial. Segons Obiols, 
Unió Democràtica de Catalunya 
(UDC) ha sortit de la situació de 
supeditació en la qual es trobava 
fins fa ben poc dins de la coalició 
que governa Catalunya, i ha mani
festat opinions que s'acosten a pos
tures mantingudes pels socialistes. 
Sobre la relació amb IC, en canvi, 
Obiols va indicar que era necessà
ria una millora, però que abans ca
lia que la federació comunista acla
rís la seva orientació política. 
Obiols va explicar que s'està ini
ciant una nova etapa de diàleg amb 
les forces de centre i centre-dreta, 
tant a nivell català com estatal. 
Aquesta nova situació, que va valo
rar molt positivament, segons ell, 
s'ha produït en bona part perquè el 
Govern de CiU ha tingut una nova 

actitud en les relacions amb el Go
vern central, un cop han comprovat 
la ineficàcia de l'estratègia que han 
seguit fins ara. Aquesta estratègia, 
segons Obiols, consistia en un yir-
tímisme an» exagerava o inventava 
els conflictes. Per al primer secre
tari del PSC, aquesta situació ve 
acompanyada de la primera gran 
crisi del Govern convergent, palesa 
en l'explotació d'un doble discurs 
en el diàleg amb els socialistes, la 
polèmica del pla de residus i la di
missió del secretari de la presidèn
cia de la Generalitat, Lluís Prena
feta. Aquesta «crisi aguda» ha pro
piciat, segons Obiols, un canvi d'ac
titud del Govern de la Generalitat 
que obrirà «una fase no d'idil·li, 
però sí de diàleg». 

La nova situació coincideix amb 
el que creuen els socialistes que és 
la recuperació d'una veu pròpia per 
a UDC dintre de la coalició que go
verna Catalunya. Obiols va dir que 
les declaracions fetes per líders 
d'UDC, segons les quals cal un nou 
sistema de relacions entre les for
ces polítiques catalanes, lliguen 
perfectament amb les postures que 

el PSC ha defensat des de fa anys. 
Precisament, ahir Obiols es va en
trevistar amb el president del comi
tè de govern d'UDC, Antoni Duran 
Lleida. Sobre ies possibilitats d'un 
diàleg polític amb IC, Obiols va dir 
que hi està obert, però que abans 
«cal que el PSUC i IC resolguin al
gun problema que tenen plantejat 
per definir-se políticament». Obiols 
va dir que el PSC està en «disponi
bilitat permanent al diàleg». 

El primer secretari dels socialis
tes catalans es va referir a la dimis
sió del secretari de la Presidència 
de la Generalitat, Lluís Prenafeta, 
dient que no es pronunciava sobre 
la polèmica entre els fiscals perquè 
no és feina dels partits polítics en
trar a valorar les actuacions judi
cials. En canvi, va assegurar que «la 
tendència al desordre i al caos del 
Govern de CiU s'accentuarà fins al 
límit amb la dimissió de Prenafe
ta». Obiols va criticar les activitats 
econòmiques d'alguns càrrecs de 
l'Administració pública, i va dir que 
«els governants no s'han de dedicar 
a fer diners; estan al servei del país, 
i no de les seves butxaques». 

Els empresaris de 
Salou demanen la 
inteiTenció de la 
Generalitat pel parc 
• Barcelona.— Una representació 
d'empresaris de Vila-seca i de Sa
lou es van entrevistar ahir amb el 
conseller de Turisme, Lluís Alegre, 
a qui van demanar la intervenció 
unilateral de la Generalitat si els 
dos municipis no arribin a un acord 
sobre els límits territorials. La si
tuació creada arran de l'anunci fet 
per Anheuser Busch de buscar al
tres terrenys per construir el parc si 
no hi ha un acord va ser analitzada 
ahir al vespre, en la reunió del Con
sell Executiu, que podria decidir in
tervenir directament en el conflicte 
territorial. Ahir van continuar els 
contactes entre els representants 
dels dos municipis i la Generalitat 
per intentar arribar a un acord, si 
bé el president de la junta gestora 
de Salou, Esteve Ferran, iiisisteix a 
esperar l'informe sobre la cessió de 
la fiscalitat a Vila-seca dels*terrenys 
del parc que queden al límit de Sa
lou i que s'està elaborant a Madrid. 
Ahir estava previst que Ferran in
formés; en una assemblea, els ciu
tadans de Salou sobre l'estat de les 
negociacions, però finalment es va 
desconvocar l'acte. / P.M. 

Angiíita diu que lU vol 
negociar un programa 
concret amb el PSOE 
• Barcelona.— El president d'Iz-
quierda Unida (lU), Julio Anguita, 
va manifestar ^hir, després de la 
reunió que van mantenir les comis
sions d'enllaç d'IU i Iniciativa per 
Catalunya, que el seu grup està dis
posat «a negociar amb els socialis
tes, sempre que hi hagi un progra
ma sobre la taula». Tot i que An
guita va dir que lU està «obert al 
diàleg», va recalcar que «els acos
taments es fan al voltant de qües
tions concretes, ja que la resta és 
semàntica pura», i va indicar que 
parlar de negociacions sense partir 
d'un programa concret és entrar en 
«un discurs descarnat i sense con
tingut, que és una farsa, i no polí
tica». El president d'IC, Rafel 
Ribó, va qualificar de «contradicto
ri» el fet que «els socialistes vulguin 
traslladar a Catalunya els pactes 
PSOE-CiU i al mateix temps plan
tejar una alternativa d'esquer
ra»./N.C. 

MED! AMBIENT 

Veïns de Montblanc llancen 
pedres contra la casà de Gomis 
en protesta pel Pla de Residus 

El conseller s'ha mostrat molt dolgut 
EFE 

• Barcelona.- Unes 400 persones 
van llançar pedres contra la casa 
4sl CSnSclícr de Governació, Josep 
Gomis, a la localitat tarragonina de 
Montblanc, després de dissoldre's 
una manifestació que es va celebrar 
diumenge a la tarda per protestar 
contra el Pla de Residus de la Ge
neralitat. Fonts de la Conselleria 
van manifestar que el conseller es
tava «molt dolgut pels incidents», si 
bé van assenyalar que aquesta no 
era la primera vegada que la casa 
del conseller era objecte d'atacs. 
Una dotació de sis mossos d'esqua
dra que protegien la casa de Gomis 
no van poder evitar l'acció dels ma
nifestants. Tres mossos d'esquadra 
van resultar amb contusions lleus a 
causa dels objectes Ucuiçats pels 
manifestants, que fins i tot van bol
car el cotxe dels policies. 

Els autors de la pedregada ve
nien d'una manifestació ja finalitza
da, que va anar des dels afores de 
Montblanc fins a l'ajuntament de la 
població. En la concentració final 
davant de la casa de la vila, porta

veus de la Coordinadora Antiabo-
cador de Forès, van reiterar l'opo
sició dels habitants de ía Conca de 
Barberà a l'abocador que la Gene
ralitat vol construir a Forès. Tam
bé a la tarda del diumenge, dos mil 
veïns de les localitats de la Conca 
de Barberà van tallar l'autopista 
A-2 i la carretera nacional 240, als 
termes de Montblanc i Valls. Al t£dl 
de rA-2, que va provocar reten
cions de trànsit de tres quilòmetres, 
s'hi va sumar el bloqueig dels ac
cessos de Montblanc, del Pla de 
Santa Maria i de Valls. El polèmic 
pla va provocar també les protestes 
dels ciutadans del Papiol i de Cas
tellbisbal, que no van aconseguir 
tallar les autopistes A-7 i A-18, tal 
com pretenien, a causa dels cor
dons de seguretat disposats per 
efectius antidisturbis. Les forces 
policíaques van disparar pilotes de 
goma quan veïns de Castellbisbal 
van intentar tallar l'autopista A-18. 
A Rubió, la protesta es va materia
litzar amb una plantada de 1.000 
arbres a la finca on la Generalitat 
vol instal·lar un abocador industrial. 
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