
10 CATALUIWA PUNT/Divendres, 23 de febrer de 1990 

NORD/SUD 

L'Euroregió pressionarà el Govern 
francès per integrar el TGV Mediterrani 

JOSEP BONET 
• Perpinyà.— Els tres representants de les zo
nes integrades en l'Euroregió Montpeiler-Barce-
lona-Tolosa van acordar ahir a Perpinyà dema
nar al Govern francès que prengui ràpidament 
la decisió d'integrar el projecte del Tren de Gran 

Els tres representants de les 
àrees compreses a l'Euroregió 
—Catalunya, Llenguadoc-Rosselló 
i Migdia-Pirineus— es van reuiíir 
ahir al Palau de Congressos de Per
pinyà per adoptar posicions comu
nes en el marc del desenvolupa
ment de l'Europa mediterrània i 
així fer pressió sobre els governs 
centrals respectius perquè es realit
zin els projectes previstos. Els pre
sidents van coincidir a valorar la 
importància de la línia de gran ve
locitat per al desenvolupament de 
l'Euroregió. El projecte només de
pèn de la voluntat del Govern fran
cès, que ha de presentar abans l'es
tiu un esquema director en el qual 
han de figurar le§ diferents progra
macions de línies ferroviàries. Jac-
ques Blanc va afirmar que estava 
disposat a aportar un pre-finança-
ment de fins a dos mil milions de 
francs —uns 38.000 milions de pes
setes—, amb el suport d'un pool fi
nancer i amb la participació de les 
diferents col·lectivitats territorials 
per oh passaria la línia del TGV. 
Aquesta idea va obtenir el suport 
de Pujol i de Ferré, i també del bat
lle de Perpinyà, Paul Alduy, pre
sent a la reunió. Jordi Pujol va ex
plicar que pel que fa a l'Estat Es
panyol, no hi ha reserves per part 
del Govern central, qije considera 

Jordi Pujol va participar ahir a Perpinyà en la segona cimera 
François Ferré —vice-president del Migdia-Piri
neus— va declarar que el Govern espanyol és fa-

Velocitat del Mediterrani en l'esquema director 
de les línies de gran velocitat de l'Estat francès, 
que ha de ser presentat abans de l'estiu. Jordi 
Pujol, president de la Generalitat, que va parlar 
en francès durant la reunió amb Jacques Blanc 
—president del Llenguadoc-Rosselló— i 

vorable a aquest TGV, però que aviat es plante
jarà el problema de les reserves de terrenys que 
ha fet la Generalitat entre Barcelona i el Portús 
i que no poden superar els dos anys. 

Jacques Blanc saluda efusivament Jordi Pujol, en presència de Paul Alduy, davant del Palau de Congressos de Perpinyà. Foto: 
.Masdéu. 

com a segona prioritat la línia del 
TGV entre Madrid i Barcelona, 
després de la línia Madrid-Saragos-
sa-Barcelona. Pujol es va mostrar 

preocupat perquè les reserves delà 
terrenys afectats pel traçat prevjSt 
per la Generalitat entre Barcelona 
i el Portús són per un màxim de dos 

anys, i per tant urgeix un acord del 
Govern francès per saber en quins 
terminis pensa efectuar la línia del 
TGV que fins ara no creu prioritària. 

POLÍTICA 
• > Tota Poposicio presenta una mocio per 

demanar la retirada del Pla de Residus 
Dos mil veïns de la Conca de Barberà es van manifestar ahir davant el Parlament 

JORDI PANYELLA 
• Barcelona.— Tots els grups de 
l'oposició presentaran avui una 
moció al Parlament en la qual es 
demanarà la retirada del Pla de Re
sidus de la Generalitat, segons van 
explicar ahir els respectius porta
veus a una multitud de més dues 
mil persones de la Conca de Bar
berà i Castellbisbal que, durant tot 
el dia, van estar concentrades da
vant el Palau del Parc de la Ciuta
della en protesta contra el projec
te. Els membres de l'oposició van 
sortir a dialogar amb els manifes
tants un cop acabada la discussió al 
ple amb el conseller Molins sobre 
el polèmic Pla de Residus. 

El desplaçament de gent de la 
Conca de Barberà a Barcelona va 
estar motivat per la presentació de 
dues interpel·lacions, una del grup 
Socialista i l'altra d'IC, sobre el Pla 
dè Residus. El conseller Molins, 
davant l'atenta presència dels alcal
des dimissionaris de la Conca de 
Barberà a la tribuna de púbhc, va 
respondre sense aportar res de nou 
al tema. Només va dir que el Go
vern de la Generalitat serà el pri
mer de rectificar «quan es doni una 
sola raó objectiva que determini 
que els llocs escollits no són els 
adequats». El socialista Antoni 
Dahnau i el membre d'IC Víctor 
Gimeno van demanar al conseller 
la retirada del pla per refer-lo de 
nou sobre la base del consens. 

Els concentrats van escridassar 
els membres del Consell Executiu 
quan arribaven al Parlament, mo
ment en què es va produir una plu-

Veïns dels municipis afectats pel Pla de Residus es manifesten davant el Parlament. 
Foto: Cristina Calderer. 

ja de bombes fètides. Davant la in
timidació, alguns consellers van op
tar per no utilitzar el vehicle oficial. 
Contràriament, els caps de l'oposi

ció, Obiols, Ribó, Colom, eren vic-
torejats a la seva entrada al Palau 
mentre els manifestants mostraven 
pancartes en contra de CiU. 

CiU evita la creació 
d'una comissió per 
als Casinos 

j.p. 
• El grup de CiU va fer servir ahir 
el pes de la majoria absoluta per 
impedir la creació d'una comissió 
d'investigació de l'afer de Casinos 
de Catalunya, comissió que els al
tres grups van demanar que es 
creés. El portaveu de CiU, Raimon 
Escudé, va dir al diputat d'IC Joan 
Saura, encarregat de presentar la 
proposta, que l'únic objectiu d'a
quest grup amb la creació de la co
missió és el «d'erosionar el Go
vern» i no el d'investigar el fet. Sau
ra va defensar la creació de la co
missió per esclarir els punts foscos' 
que han quedat en el tema. El PSC, 
que un mes enrera havia votat en 
contra de la comissió, ahir hi va do
nar èl seu suport perquè va consi
derar que seria una continuació de 
la que ja va investigar Luditec. 

El ple d'ahir també va tenir una 
interpel·lació d'Àngel Colom al 
Consell Executiu sobre l'actitud 
d'aquest en el tema de l'autodeter
minació. En la seva resposta, el 
conseller d'Economia, Macià Ala-
vedra, va dir que Catalunya té el 
dret democràtic a l'autodetermina
ció i que aquest «s'ha d'exercir en 
el marc de la Constitució». Alave-
dra va recordar a Colom que la re
solució de l'autodeterminació va 
prosperar «per bé o per mal» grà
cies a CiU. 

La fiscalia presenta un 
recurs de súplica pel 
cas Banca Catalana 
• Barcelona.— Els fiscals José 
Maria Mena i Carlos Jiménez Vi-
llarejo han presentat un recurs de 
súplica per l'acte dictat aquesta set
mana per la sala segona de l'Au
diència de Barcelona, que va deses
timar el processament de setze ex-
directius de Ba:nca Catalana. El re
curs de súplica, darrera instància 
possible abans del sobreseïment del 
cas, assenyala que les pèrdues esti
mades pel Fons de Garanties de 
Dipòsits derivades del sanejament 
de l'entitat bancària arriben a 
17.168 milions de pessetes. Segons 
considera l'acusació pública, alguns 
dels querellats es van enriquir, ja 
que, segons el seu parer, hi ha pro
ves al sumari, obert el 1986 i en el 
qual es va implicar el president de 
la Generalitat, Jordi Pujol, sobre 
l'apropiació indeguda per part d'al
guns ex-directius acusats. / P.D. 

El Consell Comarcal 
del Barcelonès aprova el 
traçait de la «pota» nord 
• Barcelona.— El Consell Comar
cal del Barcelonès va aprovar ahir, 
en un ple convocat amb caràcter 
d'urgència, el projecte del traçat de 
la primera fase de la pota nord del 
II Cinturó i delegar a la Mancomu
nitat de Municipis l'expropiació 
dels terrenys afectats per la seva 
construcció. El projecte ha estat re
dactat pel Ministeri d'Obres Públi
ques i Urbanisme després que va 
acordar dividir en dos projectes di
ferents la construcció d'aquest tram 
del II Cinturó per garantir la posa
da en servei parcial de la zona de 
la Vila Olímpica de premsa a Mon-
tigalà, Badalona, al 1992. Les 
obres, amb un pressupost inicial de 
13.500 milions de pessetes, afecten 
els municipis de Santa Coloma de 
Gramenet i Badalona i connectarà 
el Nus de la Trinitat amb l'enllaç de 
la canetera de la Conreria. / EFE 

Projecten invertir 600 
milions per fer un 
restaurant a Miramar 
• Barcelona.— Les societats Men
ta SA i Immobiliàries Sarasate SA, 
totes dues membres de la cadena 
d'hotels HUSA, han presentat un 
projecte que preveu una inversió de 
600 milions de pessetes per conver
tir els antics estudis de TVE a Mi
ramar en un restaurant. Segons va 
explicar ahir el president del grup 
HUSA, Joan Gaspar, l'edifici pro
jectat pels arquitectes Gabriel 
Mora i Jaume Bach podrà acollir 
simultàniament un miler de perso
nes. El projecte preveu conservar 
l'actual pavelló de Miramar, enca
ra que es considera que el seu va
lor arquitectònic és escàs, i la cons
trucció d'una ala a la part esquerra 
de la façana./EFE 

Querella contra un 
interventor de 
mospitalet 
• Barcelona.- La fiscalia de Bar
celona va presentar ahir una quere
lla al .lutjat de Guàrdia del'Hospi-
talet de Llobregat contra l'interven
tor del Consistori d'aquesta locali
tat, Francesc Bosch Ferrer, per la 
seva presumpta implicació en l'ad
judicació fraudulenta d'un contrac
te realitzada per l'Ajuntament. Se
gons la fiscalia, Bosch va rebre 
300.000 pessetes per trebalh de la 
societat Gabinete de Estudio y 
Asesoramiento del Sector Publico 
SA (GEASPSA), controlada per 
Juan Cortés Gustoms, després 
d'haver emès informes en què 
aconsellava l'adjudicació a aquesta 
empresa de l'auditoria encarregada 
per l'Ajuntament de l'Hospitalet al 
1988 amb la finalitat d'elaborar els 
pressupostos de l'any següent. / EFE 
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