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Dissabte, 1 de maig del 1976
C O N S E L L DE MINISTRES

Pressa per a la reunió i associació
Al palau de la Presidència es va
iniciar ahir al matí el consell de ministres. presidit pel cap del govern.
Carlos Arias Navarro Assistiren a
la reunió tots els ministres del govern.
L anterior consell de ministres se celebrà el darrer divendres dia 23 d abnt
No hauria tocat reunió del consell ahir.
en teoria, ja que habitualment se celebren cada quinze dies. Amb tot tenint
en compte els terminis que fixà el p r u dent Arias Navarro en les seves dues
ultimes intervencions, davant el ple de
tes Corts el 28 de gener i el missatge per
ràdio i televisió dei 28 d abril per a una
sèrie de disposicions iegals importants,
hom indica, en cercles polítics que
aquesta reunió extraordinària es proposa de tractar algun d aquests temes
per acomplir els terminis indicats
ORDRE DEL DIA
La reunió es va iniciar a les deu del
mati i durà fins a dos quarts de tres de
la tarda hora en qué va aixecar-se la
sessió En I ordre del dia figuraren al
Moc preferent dos temes fiscals la reforma de' impost sobre la rerda de les
persones físiques i la disciplina comptable a les empreses.
Altrament en medis oróxims a la presidència no es descarta la possibilitat
que el consell estudií tes dues lleis fonamentals que es preten reformar Els tex
tos d ambdós orojectes elaborats per la
comissió mixta Govern-Conselí Nació
tial ja són a mans dels membres del go
vern però no se sap si el consell d ar>ir
tingué prou temps per a discutit los f tot cas el termini assenyalat pel president Arias no fineix fins al 15 de maig
URGÈNCIA PER A PROJECTES DE
LLEI
Informa Europa Press que despres
del consell de ministres d ahir on sa-

EL LLENGUATGE

Cantants i
autors
N

o hem de pretendre dir-ho tot
en una sola paraula. Podem
fer servir totes les que calgui per a
completar la nostra idea St un artista és alhora pintor i escultor, no
tenim cap necessitat de dir-ne un
«pintescultor» per l'afany d estalviar una paraula. Diem que és pintor i escultor i ja som al cap del carrer I. si convé, hi afegim que és
il·lustrador, dibuixant, gravador i
tot el que sigui. Si un cantant, com
afa Raimon o Lluís Llach. és alhora
i aí/tor de les seves cançons, diem
que és cantant i autor de cancons.
expliquem que ell mateix escriu les
lletres de les cançons del seu repertori i en compon la melodia. Un
cop ho hem explicat, i que la gent
ja ho sap. el podem designar dient
tranquil·lament el cantant, o l artista. o I intèrpret. EJ que no s'hauria
d haver fet mai és inventar una paraula tan monstruosa com «cantautor», autèntic híbrid creat al marge
de tots els procediments i les normes de la formació de mots en català. Els qui encara recorren a.l'ús
d aquesta paròdia de paraula, innecessària del tot. fanen molt ben fet
de desar-la d una vegada d arraconar-la defintivament
Acaben de llegir que Enric Barbat. una cíe fes primitives figures
de la «Niova Cançó» ha reprès les
seves activitats artístiques Aquest
cantant, diuen, exerceix també la
professió d aparellador. Es cantant
i aparellador alhora Esperem que
no tindran la idea de dir-ne un
«cantaparellador» que és un mot
de formació idèntica al de «cantautor»
ALBERT JANE
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 1

cordà d atribuir- la qualificació d urgència a diversos projectes de, llei el president del govern, d acord amb la disposició transitòria de la presidència de les
C rts del 21 d abril, ha atribuït doncs la
qualificació d urgència per a llur tramitació als textos següents:
Projecte de llei reguladora del dret de
reunió
Projecte de llei sobre el dret d associació política
Projecte de llei sobre la modificació
de determinats articles del codi penal
relatius als drets de reunió associació
expressió de tes idees i llibertat de treball
Els projectes de lleis reguladora del
dret de reunió, sobre el dret d associació política i sobre modificacions de
determinats articles del codi penal, han
estat qualificats com «de tramitació urgent» del president del Govern, segons
«Cifra»
La dita qualificació per a aquests projectes de llei. respon a la disposició
transitòria de la disposició de la presidència de les Corts del passat dia 21
L esmentada disposició assenyala que
«el Govern podrà atribuir la qualificació
de projectes de tramitació urgent als
que actualment es troben pendents a les
Corts»
El consell aprovà també per a la seva
remissió a tes Corts a proposta del vice-president del govern pér a Afers Econòmics i ministre de Finances dos projectes de llei el de reforma de l'impost general sobre la renda de les persones
físiques i el de disciplina comptable i repressió del frau fiscal.
Al projecte de llei de reforma es cóncep aquest tribut com una de les peces
fonamentals del sistema fiscal espanyol
d acord amb el grau d'evolució social,
política i econòmica assolit pel país.
S'hi desènvolupa al màxim el principi
de personalització de l'impost i amb
aquest motiu integra en I impost general
sobre la renda els actuals impostos del
producte. Amb això es fa possible de tenir en compte les circumstàncies personals i familiars dels contribuents, que no
eren considerades en els imposts del
producte en raó de llur naturalesa.
RELACIONS AMB EUROPA
Els ministre d Afers Estrangers i de
Comerç informaren arran de la represa
de les converses amb la Comunitat
Econòmica Europea i. respecte a això.
el ministre de Comerç referí detalls del
seu recent viatge a Brussel·les i de les
favorables impressions allí recollides al
voltant de tes esmentades converses, en
les quals han influït els recents contac-
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tes mantinguts pel ministre d Afers Estrangers a les capitals de tots els països
integrants de la Comunitat Econòmica
Europea
EL MINISTRE D INFORMACIO
REBE ELS PERIODISTES

NO

El ministre d Informació i Turisme no
rebé ahir a la tarda els periodistes per
donar-los compte de la referència del
consell de ministres celebrat'ahir, car es
tractava d una reunió extraordinària

VIATGE

Els Reis aniran a Amèrica
No se sap qui assumir! durant els dos dies la regència
Els reis d Espanya, Joan Carles i Sofia
visitaran oficialment la República Dominicana els dies 31 o» maig i 1 de juny,
invitats pel president de I esmentada
República. Joaquín Balaguer segons es
va fer públic ahir a la tarda informa Europa Press. Aquesta visita aporta una
novetat pel que fa al govern d'Espanya,
ja que en I absència dels reis caldria
anomenar un regent com sigui que és
el primer viatge que fan el reis fora de
lestat espanyol

Encara que la història d Amèrica ha
estat sempre molt lligada a la d'Espanya. i malgrat que la política d aquell
Continent va deprende durant segles del
govern espanyol és el primer cop que
uns sobirans espanyols travessen
l Atlàntic per visitar aquelles terres
El proper viatge dels reis servirà per a
reafirmar els vincles d amistat i afecte
que existeixen entre Espanya • els pobles hispano-americans

CONSELL

La «Coordinación», pas important
Ahir. a darrera hora del vespre,
se'ns va facilitar el comunicat del
Consell de Forces Polítiques de
Catalunya., que a continuació reproduïm: «A íes reunions dels dies
27 i 29 d'abril del 1976 del Consell
de.Forces Polítiques de Catalunya
s acordà fer públics els següents
punts:
i
1r punt. El document «El pobie de Catalunya»: El president de la Generalitat
ce Catalunya, honorable senyor Josep
Terradella's i el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, a la darrera reunió
que varen sostenir, i entre altres qüestions tractades, celebraren la progressiva aparició en aquests darrers temps
dels organismes de coordinació democràtica necessaris per a la restitució
de les llibertats polítiques i nacionals.
En aquest sentit, es reafirmaren en la
seva voluntat de negociar i després pactar e! restabliment de la democràcia i de
les llibertats nacionals de tots els pobles
de I Estat espanyol
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya. en la seva declaració fundacional del desembre del 1975 remarcava la
urgència de la creació d un organisme
amb et qual poder pactar en representació de Catalunya i arribar així a unà
entesa democràtica a nivell de I Estat espanyol
En aquest sentit i d acord amb
aquests antecedents, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya celebra la
formació, a Madrid, de «Coordinació Democràtica» com un pas molt important
en el camí del trencament amb tes lleis i
les institucion franquistes, i cap a l'establiment d'un període provisional que.
garantint i restablint les llibertats democràtiques. retorní la veu i el vot als
ciutadans i. mitjançant la realització d'eleccions Hiures. clogui el període provisional i n obri un de constituent perquè
els pobles de I Estat espanyol configurin
amb plena llibertat i responsabilitat llurs
institucions
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya conscient de la significació de
«Coordinación Democràtica», remarca
l'apartat de la seva declaració en el qual
enumera, com un dels seus objectius, «el
pieno. inmediato y efectivo ejercicio de
los derechos y las libertades politicas
de las distintas nacionalidades y regiones del Estado espanol.»
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya fa constar que reitera en aquest
sentit el primer punt del seu programa
fundacional que diu:
Reivindicar, propiciar i impulsar la
constitució d'un govern provisional de
la Generalitat de Catalunya que assumeixi el podef a Catalunya des del mateix moment que el tractament democràtic, amb el compromís de convocar i de
celebrar eleccions, en terme mes breu
possible, per el. parlament cataia Aquest
govern provisional de la Generalitat de
Catalunya es constituirà a partir dels principis i tes institucionéconfigurants a i Estatut de 1932 i com a primer pas en I exercici concret del dret a I autodeterminació
Ef Consell de Forces Polítiques de Catalunya afirma que la perspectiva, que
s obre cavant nostre, d una amplia unió,
sense exclusions de totes les forces in-

teressades en el restabliment de les llibertats en un pacte per a la ruptura, és
la garantia de seguretat i de transició
pacífica cap al futur democràtic
Per a impulsar aquesta perspectiva
unitària, el Consell de Forces Polítiques
de Catalunya crida e! poble cataià a
continuar la mobilització, a I entorn de
l'Assemblea de Catalunya, per a I amnistia, tes llibertats i I Estatut d autonomia,
i a donar suport als plantejaments i les
activitats del Consell.
Catalunya, abril del 1976
2° punt. Constatar que el dia vint-i-tres
d'abril, diada popular de Catalunya, va
significar una autèntica jornada d Afirmació Nacional catalana al voltant de tes
reivindicacions de la llibertat, l'aministia i
l'Estatud autonomia.

3r punt. La protesta d aquest Consell
de Forces Polítiques de Catalunya per la
prohibició de la manifestació sol·licitada
per al dia 1 de maig per diversos representants del moviment obrer.
Infomar també del refús que I administració ha fet d un document signat
per diversos representants polítics, en el
qual feien costat a la sol·licitud de manifestació.
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya reivindica el dret de manifestació
com un dels elements fonamentals de
tes llibertats democràtiques.
30 d abril del 1976
Secretariat de torn del Consell de Forces Polítiques de Catalunya: Front Nacional de Catalunya»

(Drets reservats Prohibida la reproducció.)

