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Espanya

La regió centre,
a punt de néixer

MADRID

Arias desitja que la reforma no vagi gaire lluny
En el darrer Consell de Ministres nemés v a llegir alguns fragments del discurs
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Com sempre, continuem sotmesos al festival de rumors que
circulen per les escletxes de la
informació. Ahir em referia a
l'espècimen difós a traves de
canals més o menys fiables, _ segons el qual el discurs televisat
del President del Govern anunciaria un referèndum que no
se celebraria immediatament, sinó després de l'estiu. Aquest espècimen no ha rebut, per ara,
cap mena de confirmacio.
Avui, més d'un observador ari iba
fins i tot a sospitar Que el discurs
serà ajornat més enUa de la aaia
assenyalada, la d'avui, dia 28. 1U.
nament d'aquesta dilació seria una
crisi circumstancial del govern, un
cert malestar produït per divergències internes de criteri sobre la marxa de la política reformista.
Es possible de precisar una mica
més? L'intent de precisió resulta
agosarat, però, al cronista, no " es
lícit de fugir d'estudi. Fonts poc o
molt informades han asseverat que
el discurs esmentat no fou llegit íntegrament per Arias N a v a r r o ^ m
reunió del darrer Consell de Mims

El diari "Arriba", refusant la qualificació de "pedra filosofal", concep
el referèndum com a punt d'arrencada cap a un estat de coses dilerent de l'anterior, dient que el govern no ha de convocar un referendum que pugui operar a guisa d'eina
de la ruptura, com desitjaria l'oposició. I afegeix que "el govern no
pot caure en aquesta trampa, preparada i programada hàbilment pels
qui pretenen fer "tabula rasa" del
pretèrit immediat. De fer-ho així, posaria en relleu la seva pròpia incapacitat política i l'assentiment d'una
afirmació que és tendenciosa, queia
situació del país és pxtraordinàriament greu".
El diari "ABC", pel seu cantó, es
mostra tremendament optimista sobre la funcionalitat i l'eficàcia del
referèndum. Un article signat per
Vicente Royo, a què cal atribuir categoria quasi editorial, arriba a consignar que amb el referèndum es
dissiparan totes les elucubracions i
tots els dubtes plantejats aquestes
últimes setmanes sobre si el futur
haurà de ser canalitzat per la via de
;'evolució i de la reforma, o per la

tres. El president, a l'hora de passar comptes", només n'hauria passat
d'alguns fragments determinats, cosa
que originà les molèsties que deia
en uns quants ministres, entre els
quals hi havia el d'Afers Estrangers,
A r Això'fa

concloure que el president
es troba en un moment tort,, ' mes
aviat afavoreix les esperances d aauells que desitgen que la reforma
no v a g i gaire lluny. Aquesta conclu-

sió provisional - c o m totes les que
pertanyen a l'esfera tàctica-, lliga
amb els indicis a què em referia en la
crònica d'ahir, d'acord amb els quals
un missatger d'Areilza havia advertit
a un membre qualificat de l'oposicio
aue no s'havia d'esperar gran cosa
del discurs televisat d'Arias Navarro.
OPORTUNITATS I FUNCIONALITAT DEL REFERENDUM
De totes aquestes eventualitats a
l'entorn de la intervenció televisada,
no en parlen els diaris de Madrid.
S'estimen més donar tombs a l'oportunitat i al caràcter del referendum.
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andalús molt amic i admirador de Catalunya

«mM-oI on reti
de la ruptura radical en relació amb
el passat, a través d'una elecció per
sufragi universal d'una assemblea
constituent que doni al país un marc
constitucional de nova planta.
ELS ALCALDES I EL
DEL REGNE

CONSELL

Que les coses no es fan perquè sí,
ho sap tothom. Que el mandat de
l'alcalde substituït, García Lomas,
era molt deteriorat, també ho sap
gairebé tothom. El que potser no sap
tothom és que el relleu de García
Lomas per Arespacochaga, el nou
alcalde digitalment designat, ha estat interpretat com una operació política ordida des de les altures més
altes. Sembla que la "caiguda" de
García Lomas fa olor de derrota de
les dretes del sistema en el seu afany
de mantenir una peça fidel al si del
Consell del Regne. En canvi, l'elevació d'Arespacochaga a 1 alcaldia ve
a significar una "victòria" del fraguisme —Arespacochaga és home de
Fraga— en vista a tenir un altre
element addicte a l'interior d'aquest
mateix Consell, perquè és molt probable que en ser, com és el càrrec
d'alcalde, automàticament procurador en Corts, resultaria elegit Conseller del Regne pels procuradors de
corporacions locals.
En cercles propers a la Federació
d'Associacions de Veïns de la ciutat,
i prescindint de l'elevació per la via
digital, l'elecció d'Arespacochaga no
ha estat del tot mal vista. Aquests
cercles, que solen ser perits en qüestions municipals i urbanístiques, asseguren que es tracta d'una persona
de gran capacitat tècnica, qualitat
que no era gens excel·lent en l'home
que l'ha precedit.
PORTUGAL ENCARA ESTA A
L'ESQUERRA
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una prèvia vacil·lació (suscitada
pels escrúpols diríem biografies del
tothora enyorat amic Joan Bta Solervicens) pel de Mn. Cinto. I JM
drama de Mosén Jacinto" (amb inclusió de l'arriscat, i reeixit, capítol
de "Mosén Cinto y los demomos )
fòu definitivament, el treball que
llegí al docte auditori, i que fou publicat després a Catalunya.

Un total de divuit procuradors a " C o r t e s " assentaren
abans-d'ahir, a la localitat de
Mota del Cuervo, Cuenca, les
bases del que podrà ésser en
un proper futur la "regió centre". La iniciativa fou promoguda pels presidents de les diputacions manxegues, es adir,
Albacete, Ciudad Real, Conca
i Toledo, als quals s'ha afegit
el de Guadalajara.
Entre les diferents qüestions abordades pels reunits figuren les referents a descentralització de funcions, desequilibri regional i problemàtica dels concerts econòmics que
hom pretén d'establir amb diferents
regions del país.
Respecte al problema posat per la
província de Madrid i la seva possible implicació en aquesta regió, ela
reunits restaren dividits en dues posicions: els que entenien que Madrid,
per les seves peculiaritats, podia incidir negativament sobre la resta de
províncies, i els que consideraven
que aquestes mateixes característiques han de forçar Madrid a una
descongestió cap a les seves veïnes.
Encara que en aquest primer contacte no s'ha adoptat una postura
definitiva, sembla que la tendència
general s'apropa a acceptar com a
correcta la incorporació de la província madrilenya.
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
En acabar la reunió, que dura
dues hores i mitja, i a què no tingué
accés la premsa, fou elaborada i enviada al president del Govern i al
ministre de la Governació una declaració signada per tots els assistents a la reunió, que consta del següents cinc punts:
1. Reafirmació de la unitat nacional que no podrà ésser debilitada
per un estat federal. Espanya —segons els signants— no és un conjunt de nacionalitats, sinó una sola
nació.
2. Tot i això, entenen que es convenient una política encaminada a
afavorir les peculiaritats regionals
en els ordres cultural, artístic i social, en què s'inclogui llur "regió".
3. Demanen la descentralització
administrativa
l'atribució de funcions que ara realitza l'estat a les
diferents entitats locals. Aquesta política haurà d'ésser concedida amb
caràcter general i no discriminatori.
Igualment, demanen que no s'atorgui cap règim parcial d'atribucions
a entitats locals sense considerar el
conjunt de la nació.
4. Consideren que llurs províncies han quedat endarrerides respecte a d'altres del país i expressen llur
alarma davant possibles concerts
econòmics amb províncies de més
gran desenvolupament.
5. Estan en contra de concerta
econòmics que trenquin la solidaritat
nacional; però, si el govern s'hi decantava demanen qúe aquests con*
certs es realitzin també amb llurs
províncies.

Per a un poble
que sap beure..
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