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Areilza serà rebut pel rei Hassan II

ACTIVITAT POLÍTICA

"Coordinación": possible llibertat

No s'ajornarà la ratificació de l'acord amb Washington
En el marc dels aíers estrangers
de l'Estat espanyol, sembla que es
dissipen les possibilitats d'ajornament de la signatura de ratificació
de l'acord amb els Estats Units,
mentre el ministre titular d'aquesta cartera, du a terme el programat
viatge llampec al Marroc.
En aquest sentit, informa Logos,

que José Maria de Areilza. que havia estat rebut ahir pel rei, sortia
al migdia cap al Marroc en un avió
"Mysteré" de la sots-secretaria de
coordinació civil. El ministre tornarà avui mateix a Madrid, després
d'haver-se entrevistat amb les autoritats marroquines i amb el rei Hassan II.

•Te'n recordes
d'aquell
vesíií blau
que portaves?

"Es pero que demà podrem dir qne
ha començat una nova etapa entre
les nostres relacions", declarà Areilza en arribar a l'aeriport de Rabat,
on fou rebut per Ahmed Laraki, ministre d'afers estrangers del Marroc,
i altres personalitats.
TRACTAT A M B ELS EUA
22 Govern dels Estats Units, no ha
demanat al Congrés que postergui
l'estudi de la ratificació del tractat
d'amistat i cooperació entre l'Estat
espanyol i els Estats Units, segons
un
comunicat
de
l'ambaixada
d'aquest país a Madrid, informa Efe.
D'altra banda, fonts competents
han informat a Logos que no és cert
que la ratificació del tractat d'amistat i cooperació amb Nord-Amèrica
estigui pendent del proper discurs
que Joan Carles I pronunciarà dar
vant del Senat i el Congrés dels Estats Units.
Referent a aquest tractat, un advocat saragossà vinculat a "Aeorma"
Asociación para el Estudio y Ordenación del Medio Ambiente ha declarat que hom pot incórrer en contrafur, pel que ha demanat la devolució de l'esmentat tractat a la comissió pertinent de les Corts, encarregada de la seva correcció
AUDIENCIES DEL REI
Segons informa Logos, en el matí
d'ahir foren rebudes en el Palau
Reial, entre d'altres audiències, el
Comitè Executiu Sindical, presidit
pel ministre de Relacions Laborals,
Rodolfo Martín Villa; el Comitè Executiu del Consejo Nacional de Empresarios, la Diputación Provincial
de Badajoz, la de Baleares i l'Ajuntament de Cuenca.
Informa Europa Press que el Rei
rebrà aquesta setmana en audiència privada José Maria Gil-Robles y
Quinones, antic ministre de la Guerra de la II República, i actual dirigent del Partit Democristià Federació Democràtica Popular.

Hom espera que en els propers dies siguin posat» en llibertat els detinguts membres
de "Coordinación Democí-atica". segons informa Europa
Press. Paral·lelament el partit
democristià "Izquierda Democràtica" ha fet pública una
declaració, en què formulen
algunes consideracions crítiques davant el projecte de Llei
de reforma de la llei constitutiva de les Corts i de la Llei
Orgànica de l'Estat.
Els detinguts de "Coordinación
Democràtica" que actualment són
a la presó de Carabanchel i que
foren detinguts el passat 29 de març,
amb motiu de la constitució d'aquest
organisme polític, són Antonio García Trevijano, Marcelino Camacho,
Nazario Aguado Aguilar i Javier
Alvarez Dorronsoro, que foren processats el primer d'abrü pel jutge
d'ordre públic n." 1, que en decretà
la presó provisional incondicional,
com b presumptes autors d'un delicte contra la forma de govern.
"IZQUIERDA DEMOCRATICA"
CRITICA UN PROJECTE DE LLEI
"En aquests moments, mantenir
per elecció de senadors els camins
de les diputacions provincials, ajuntaments, entitats sindicals, corporacions i institucions de dret públic,
quan aquestes entitats no han estat
prèviament
democratitzades,
significa purament i simplement reservar el monopoli d'aquesta segona cambra a l'actual classe política
del sistema", diu entre altres coses
la nota feta publica per "Izquierda
Democràtica", que fa algunes consideracions arran del projecte de
" e i de reforma de la Llei constitutiva de les Cortes i de la Llei Orgànica de l'Estat pel que fa al projecte
de composició de la cambra alta.
Referent a les competències del
Senat, la nota especifica que "en els
règims democràtics occidentals no
hi ha cap supòsit de bicameralisme
igualitari de competències, en què

MON DEL TREBALL

Conflicte col·lectiu a Obres Públiques
Els vocals nacionals d'Obres
Públiques del Sindicat de la
Construcció van signar ahir al
migdia la sol·licitud instant a
conflicte col·lectiu, el qual afecta
uns 16.500 treballadors del Ministeri d'Obres Públiques de tot
el país, segons informa a Europa
Press el Sindicat Nacional de la
Construcció.

-No!

En l'escrit s'inclou un ampli historial del desenvolupament de totes les
gestions realitzades abans de la declaració del conflicte, i s'hi indica
que els problemes plantejats encara
no resolts, "van produint-se des de
fa temps, cosa que ha contribuït a
aguditzar-los, en especial en alguns
aspecte» com el tema de les retribucions salarials".
Sis membres del Consell de Treballadors de Navarra, a més del seu
president, han estat sotmesos a in-
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Els escombriaires de Salamanca
han pres l'acord dé sol·licitar la declaració legal de conflicte col·lectiu
amb llur empresa, en demanda de
determinades millores laborals, segons informen fonts sindicals. La
decisió fou adoptada per unanimitat en una assemblea celebrada en
la Casa Sindical.
A Saragossa s'ha restablert la
normalitat en el servei de neteja
(450 empleats en total) que s'havien
declarat en vaga la nit del dia 3 en
sol·licitud de millores salarials (5.000
pessetes lineals) fins que s'acabi el
conveni al mes de juliol. Abans
d'ahir al vespre es van recollir més
de sis-centes tones d'escombraries.

La Unió de Treballadors i Tècnics
del Sindicat Provincial del Metall de
La Corunya, ha acordat adherir-se
a la petició del ple. demanant que
dimiteixi el delegat provincial de
Sindicats, segons assenyala una nota
facilitada en cloure's 1* reunió.

des del 15 de Maig
novament al
seu servei.
Sala de convencions.

VILANOVA I LA GELTRÚ

Tocant al mar
Piscina - Tenis • Boite.
Informació: Tel. (977) 6618 50.
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terrogatoris policials en relació amb
el manifest de l'últim ple de l'entitat, que va provocar la suspensió de
funcions al Consell per tres mesos,
per ordre del delegat de l'Organització Sindical de Navarra. Els sis
consellers eren citats ahir per anar
a declarar sobre l'afer en el jutjat
d'instrucció número dos, informa
Europa Press.

í

Pis per estrenar. De particular a
particular, zona Residencial Ribes
Roges. Superfície 32 m2. A 200
metres de la platja. Molt assolellat. Excel·lent vista. Terrassa.
Telèfon 253 32 77

la cambra alta no tingui la seva re»
presentació del sufragi universal
inorgànic". La nota s'estén també
sobre altres consideracions respecte
a la composició del "Congres de
diputats" i la composició del "Consejo del Reino".
CAPTAIRE DE LA PAU
A MÚRCIA
L'ex-jesuïta de 37 anys, Francisco
Fuervo, captaire de la pau, està des
del dilluns davant la presó provincial de Múrcia, fins que hom no
promulgui una amnistia política.
Segons declarà, divendres i dissabte
sants estigué a Barcelona amb mossèn Xirinachs, davant la Modelo, i
té la intenció d'estar-se dotze hores
diàries (de nou a nou) a la vorera
de davant la presó murciana.
NOTA DE LTffOAC EN RELACIÓ
AMB EL SEU PRESIDENT
Informa Europa Press, que en relació amb la detenció i empresonament del president de l'HOAC (Hermandad Obrera de Acción Catòlica) diocesana de Múrcia, l'esmentada organització ha fet pública una
nota en què, entre altres coses, diu
que la detenció del seu president
no és un fet aïllat, sinó que cal
comterriplar-io en el marc de les
nombroses detencions efectuades per
actes reivindicatius que hom desitjaria pacífics i fins i tot autoritzats. La nota acaba demanant el
lliure exercici dels drets de reunió,
associació, sindicació, vaga. i el reconeixement efectiu dels Drets Humans.

BREU
ENERGIA NUCLEAR — "Ha acabat l'època de l'energia barata per
passar a un altra energia més cara",
va dir el ministre d'Indústria. Carlos
Pérez del Bricio, en el. discurs de
clausura del sisè congrés de "Fora-,
tom", celebrat al Palau d'Exposi-, .
cions i Congresos del Ministeri d'Informació i Turisma de Madrid. Va
recordar també en el seu discurs la
crisi d'energia que afecte actualment
al món i a la consciència que avui
te la humanitat de comptar amb recursos energètics naturals abundants,
però limitats, davant el malversament fet fins ara.
INCENDL — L'incendi declarat a
!es quatre de la matinada d'ahir als
blocs d'habitatges del patronat militar de Lleó, fou apagat al migdia,
després de nou hores de treball ininterromput dels diversos serveis contra incendis que hi feren cap.
METRO. — El primer tram de la
primera línia de "Metro" de Sevilla
entrarà en servei l'any 1980, segons
ha informat el director general de
Transports Terrestres, Juan Antonio
Guitart, als periodistes sevillans, després de celebrar ahir a la Casa de
la Vila una reunió per tal de constituir la comissió assessora del pla del
"Metro" a Sevilla.
El "Metro" sevillà tindrà un cost
total de 18.000 milions de pessetes, i
Sevilla serà la tercera ciutat espanyola que compti amb aquest important mitjà de comunicació, la vint-isisena de les que en tenen a Europa,
i la número trenta-cinquena del món.
MULTA. — La multa de 324.000
milions de pessetes, que el Ministeri
de l'Habitatge ha imposat a dues empreses promotores de la ciutat de Los
Angeles (Madrid), ha estat motivada per l'incompliment de determinades clàusules que abonaven puntualment els compradors dels pisos.
Segons els estatuts de les promotores. a la signatura del contracte,
s'exigia que els compradors paguessin un tant per cent sobre la renda
oficial de cada habitatge, a fi que
l'administració dels serveis Comuns,
jardins i vials, anessin a càrrec de
les esmentades promotores.
V I L A REYES. — Joan Vilà Reyes,
principal encartat en r ' a f e r Matesa".
haurà de complir dotze dies de presó
a Carabanchel, segons resulta de la
liquidació de condemna practicada
per la secció quarta
l'Audiència
Provincial de Madrid.
La liquidació li ha estat practicada, a petició pròpia, i segons fonts
competents, si bé no hi és d'acord;
pròximament arribara a Madrid per
tal de complir els indicats dies de
presó.

