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GIRONA

MADRID

Règim especial: camí a l'autonomia

El Congrés present a Castella

Així ho diu l'Ajuntament en l'informe tramés a la Diputació
Segons l'Ajuntament de Girona,
la «determinació d'un - règim administratiu especial de les províncies
catalanes com a pas previ a l'autonomia i institucionalització de la
regió «ha de constar clarament en
ei resultat del treball que elabori la
comissió especial, ja que aquest
manament es dedueix de la pròpia
exposició de motius del decret
creador de la comissió i constitueix
sense cap mena de dubte «la manera de superar la progressiva pèrdua del sentit de comunitat nacional després de l'exercici durant un
temps prolongat d'un poder centralitzat concebut com a únic i indivisible. La recerca d'un model de
forma política que constitueixi l'expressió i el reflex del fet de la
«consciència diferenciadora» ha de
ser proporcionat pel model institucionalitzat de la regió amb transcendència política i constitucional». D aquesta manera s'expressa
r Ajuntament gironí en l'informe enviat a la Diputació de Girona com a
resposta a la consulta sobre el règim especial.
Segons aquest escrit, «aquest règim
provisional preparatori de la institucionalització de la regió hauria de ser. semblantment a d altres moments històrics
catalans, d una durada relativament
curta, suggerim un any, durant el qual el
rodatge del règim especial permetria
d acumular experiències i a ia vegada la
possiblitat que els òrgans d'àmbit regional del període comencin a redactar
l'estatut definidor de la personalitat política de la regió a través d'un ampli contingut representatiu.»
En defintiva, segons l'Ajuntament, ha
de quedar clar que el pas a la regió no
centralitzada a través del règim especial
ha de constituir l'antecedent immediat
de la regió autònoma de la qual pugui
predicar-se l'autonomia tant en l'esfera
normativa-legislativa com en la reglamentària garantida per la constitució
general. Passar d'una regionalització de
serveis a un regionalisme de base tot
preparant els camins de representació
popular directa o indirecta davant els
òrgans de l'entitat regional fins arribar a
la dimensió plenament constitucional i
política del regionalisme.

EL LLENGUATGE

Els col·lectius
de plantes
is noms acabats en ar i en eda
E
rivats formats amb els sufixos ar i

(dit d ' u n a altra manera, els de-

eda) s ó n els m é s habituals per a
designar els col·lectius d arbres, arbustos i altres espècies vegetals.

Així. noms com ara alzinar, roserar,
oliverar o canyar, designen els indrets on creixen o es fan alzines,
rosers, oliveres o canyes, respecti-

vament. i pineda, roureda, fageda i

verneda són els noms que designen
boscos o plantacions de pins, roures, faigs i verns. També n'hi ha al-

gun d'acabat en osa, com avetosa,

que designa, és clar, un bosc d'avets.
Ens són estranys, en canvi, els
ndms derivats d'aquest grup (collectius de plantes) formats amo ei
sufix al. Aquest sufix, per a la formació de col·lectius d'espècies vegetals. és propi del castellà. Però
algunes vegades algú hi recorre,
especialment en aquells casos en
què es tracta de noms col·lectius
relatius a espècies més o menys
exòtiques. I així hem vist usades,
indegudament, les formes «cafetal», «cocotal» i «paimeral»
En
aquests casos, els noms derivats
corresponents es formen amb el su-

fix ar. cafetar. cocotar. palmerar.

Igual que gatosar. esbarzerar o barALBERTJANE
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COOFICIALITAT D'IDIOMES

Més enclavant es demana la cooficialitat de les llengües catalana i castellana
«com a reconeixement de la plena
vigència de l'idioma català». L'informe
tracta també de la «destinació territorial
de la tributació estatal obtinguda a la
regió», i insisteix en la reinversió de la
part que no és afectada per les càrregues generals del país i per les exigències d una política d'equilibri regional
adequada sense fa cap menció especial
a l'impost general sobre la renda i sobre
el rendiment del treball personal per
aquest mateix caràcter personal.
Es parla també de la necessitat del
control de les inversions estatals, que el
règim especial haurà de preveure «si
s'entén el regionalisme com a fre de la
burocràcia o com a control horitzontal
del mateix aparell estatal», i de la transferència de competències i delegació de
tributacions.

Ja que «desconcentrar» no és descentralitzar i la descentralització s'ha presentat sempre com un progrés davant la
simple desconcentració, la qual és una
falsa descentralització que fa sorgir, evidentment, la temàtica de la divisió o atribució de competències entre l'estat i les
entitats regionals per a evitar que la potenciació de les fórmules de cooperació
i coordinació fins ara manejada, és à dir
l'abolició del mite de les competències
exclusives i excloents, constitueixi un
instrument d'una efectiva centralització
en què es converteix a la pràctica. El règim de subvencions, ajudes tècniques i
fórmules d ajut anàlogues constitueix
en mitjans centralitzadors sense embuts.
L'informe acaba fent una referència
concreta a les funcions que caldria
transferir i amb un resum de les peculiaritats concretes de Girona en el seu aspecte de capital.
RAFAEL NADAL

Ahir al vespre es reuní als locals
del Cercle Català de Madrid la Comissió del Congrés de Cultura Catalana. Hi foren convidats deversos representants dels cercles intel·lectuals i periodístics de la ciutat a fi de
recollir adhesions i col·laboracions
al Congrés.
A més de la Comissió, hi assistiren els
senyors Àngel Latorre. Francisco Bustelo.
Elvira Rocha, José Maria Mohedano. Eugenio Nasarre, Guillem Lluís Díaz-Ptaja i
diversos professors universitaris i representants de col·legis professionals com.
per exemple, el de Llicenciats.
t t s assistents foren informats de Ie6 darreres gestions dutes a terme per la Comissió per a celebrar un acte inicial públic
en un local madrileny. Per a la presidència
d'aquest acte es proposà la formació d un
comitè d'honor integrat per intel·lectuals i
personalitats de Madrid, que li donaria un
cert paral.lisme amb l acte de desgreuge
als intel·lectuals catalans celebrat l'any
1930 aquí mateix, a Madrid. Aquesta assemblea, està previst de realitzaria a darrers de maig o a començaments de juny i.

TARRAGONA

Temor a causa del petroli trobat
La recent descoberta de petroli davant de les costes de Tarragona de
què donava AVUI una primícia en
el seu primer número, és un esdeveniment que es repeteix per segona vegada, i que ha agafat tant
per sorpresa els mateixos tarragonins que les primeres reaccions encara no s'han produit de forma
explícita. De totes maneres, es considera que ecològicament serà un
desastre per a la pesca de la zona,
rica en aquests moments en fauna
marítima.
Potser que enriqueixi ia zona, tot i
que si aquestes riqueses —s'opina— es
poguessin posar a disposició del pais,
de forma total, els avantatges serien
molt més considerables.
Per ara, i agafant l'opinió una mica
precipitada dels tarragonins, podríem
dir que s'hi veuen tots els inconvenients
i cap avantatge. Per altra part. les mira-

AVUI
•

per nombroses companyies «Nosaltres
—indica—, a través de Cepsa y juntament amb un grup canadenc i americà,
estem fent prospeccions en diversos
pous, entre ells aquest de «Casablanca»
Ara seguim un segon sondetg a la mateixa estructura, a uns quatre quilòmetres al nordest del primer, per saber la
quantitat que pot donar la borsa.» Esmentà que les perspectives són molt bones i que hi ha moltes esperances que
aquest pugui ser un gran pou de petroli,
versió que, com es pot veure, contrasta
diametralment amb les opinions dels
ciutadans, els interessos dels quals no
es creu que quedin massa afavorits.
f

L'OPINIQ DELS PROPIETARIS

Per la seva part, el president del Consell d'Administració del Banc Central,
Alfons Escàmez López, en unes declaracions al programa «Ultima edición», de
Radio Nacional de Espana. ha afirmat
que, amb la xifra que s'ha donat, que la
troballa representaria el 45% del consum espanyol és una mica alta, però
que al llarg de tota la conca del Mediterrà s'estan fent grans investigacions

X

J. M. SANMARTf

Relació de
compteparticips
A punt de acabar la publicació de
la primera relació de comptepartícips fundadors, que hem anat inserint des del primer número d'AVUI,
fem una pausa per donar temps als
serveis de l'ordenador efectrònic
per a preparar tes llistes següents.
En data propera continuarem amb
la inserció del final de la primera
llista, aixi com amb la segona i tercera relacions.

MASSADA
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des dels ciutadans van dirigides cap al
creixement industrial considerable que
durant els\dotze darrers anys s ha desenvolupat a la comarca del Tarragonès,
que ha portat molts problemes de tota
mena. Avui, observant aquestes trobades de petroli, sembla que el creixement
que hem anomenat industrial.'serà més
considerable i ràpid, tenint en compte
que. abans que es produís el fet que comentem, moltes de les plantes químiques existents, ja tenien previstes ampliacions considerables, on les inversions previstes pugen a mils de milions
de pessetes. A la ciutat, en aquests moments, tot els agafa de sorpresa i no
veuen la fi on Tarragona pot arribar.

en principi, la seva finalitat serà la presentació a Madrid del Congrés de Cultura Catalana, el qual en els mesos següents serà
explicat a través de diverses conferències,
taules rodones, trobades, exposicions,
etc. Tots els madrilenys presents a la
reunió d ahir mostraren llur entusiasme
per la idea i es declararen disposats a
aconseguir el suport de les institucions
que representaven, com és el cas de diverses Facultats universitàries, i. encara,
d altres no esmentades f i ns I lavors
Recordem que, a començament d'abril, la Comissió de Madrid del CCC publicà un comunicat en el qual detallava els
seus objectius principals. Són els
següents: primer, explicar en què consisteix el Congrés de Cultura Catalana dels
Paisos Catalans, el seu origen, la seva situació en aquests moments, el seu camp
d'acció i les possibles aportacions. Segon. explicar el fet diferencial que constitueix la cultura catalana dins I Estat espanyol, i facilitar alhora al poble català la
major informació possible sobre la manera com és vist aquest fet diferencial per
part de la comunitat castellana. Tercer, facilitar i fomentar qualsevol procés de diàleg entre la cultura catalana í les altres cultures de l'Estat espanyol Quart, ser un
vehicle eficaç per a l'intercanvi d experiències i problemàtiques concretes
d'ambdues comunitats. Cinquè, analitzar
i plantejar els diferents problemes que es
deriven de I existència de diverses culturesdins l Estatespanyol. I sisè. difondre la
tasca del Congrés a Madrid en tots els àmbits ciutadans sense distinció

Setze atemptats a l'illa de Còr-

sega (crònica del nostre corresponsal a Paris. Ernest Udina) p 15
• L'excursionisme català, fogar
de ciència: p 20

BARCELONA

L'hospital de
Sant Pau retorna
a la vaga
Ho van decidir ahir
en una assemblea
Uns tres-cents treballadors de l'hospital de Sant Pau, reunits en assemblea,
d i c i d i r e n ahir r e p r e n d r e , avui, la
vaga. A partir de les 8 del matí, es produirà un atur laboral en les mateixes
condicions que en dies anteriors. La raó
de la represa de la vaga és que l'admi-'
nistració no ha pagat els salaris del mes
d'abril, i ja han passat vint-i-quatre hores des de la represa del treball. L'administració ha anunciat que els pagaria
dissabte que ve, però els treballadors no
han acceptat aquesta dilació. Prosseguiran la vaga fins que se'ls facin efectius
els salaris que els deuen.
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