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PAÍS BASC

Anunci d ' u n a pròxima reforma fiscal Més demandes en favor dels furs
Els democristians entren a "Coordin acíón Democràtica"
El ministre de Finances, Villar Mir, ha sorprès els lectors
de diaris i, en general, l'espanyol mitjà, amb l'afirmació
que "Espanya és un país fiscalment injust". Això que tothom
sabia ha estat reconegut —potser és la primera vegada— per
l'autoritat màxima del govern
en aquest sector de la vida espanyola.

Cercles governamentals de signe
reformista es feliciten pel fet que
cinc mesos després d'haver-se constituït el primer govern de la Monarquia el Ministeri de Finances s'hagi
plantejat a fons el problema de la
reforma fiscal. Sens dubte, aquest
problema ha arribat a ser francament anguniós i a provocar centenars d'articles a la premsa aquests
darrers temps.
D'acord amb aquests projectes de
llei sobre matèria econòmica i fiscal. es preveu que les reformes
s'aniran fent a petites dosis. Tanmateix, enguany assistirem a una
bona colla de mesures econòmiques,
tant pel que fa a la reactivació de
l'economia com a la reforma fiscal
i la situació financera. Ahir, el ministre anuncià la publicació d'Un
Llibre Blanc que serà sotmès a consulta dels diversos organismes.

S'HAN DENUNCIAT
DE DEFRAUDACIÓ

DELICTES

No se sap fins a quina profunditat arribarà la reforma fiscal projectada, sobretot si tenim en compte
que una reforma d'aquest gènere
està molt lligada a la marxa de la
vida política i social. Alguns comentaristes posen en relleu llur escepticisme davant aquesta reforma, una
vegada vista la sortida d'Enrique
Fuentes . Quintana de l'Institut d'Estudis Fiscals. Sembla que aquest esdeveniment només s'explica per incompatibilitat amb l'actual equip
del Ministeri de Finances. Fuentes
Quintana és considerat el "número 1" en qüestions fiscals i l'home
més adient, per a dur a terme una
reforma com aquesta.
Ensems que el ministre Villar Mir
presentava les mesures legals de la
primera fase de la reforma fiscal,
l'Institut Nacional d'Estadística feia
públic l'índex d'elevació del cost de
ls vida. S'apuja tot, però el que es
nota més és el cost dels productes
alimentaris. Ahir, a Madrid, per
exemple, havia tornat a pujar el
preu del pa. que des d'ara —i fins
al pròxim encariment— costarà 40'38
pessetes el quilo. L'assumpte del pa

a Madrid ha arribat a preocupar
tpnt. que els moviments ciutadans
s'han decidit a estudiar-lo i han detectat un estat permanent de defraudació. Les Associacions de Veïns tornen a insistir en la necessitat de
reestructurar aquest sector de forners i panificadors. Se sap, a més,
que hi ha una denúncia posada en
algun jutjat contra l'"Agrupación
Nacional de Panadería" per delicte
econòmic. El delicte consisteix a haver permès una defraudació en el
pes del pa que s'eleva a la xifra de
vuit a nou milions de pessetes diaris. Malgrat les denúncies, la reestructuració no acaba d'arribar. Un
estudi efectuat per experts i encarregat pel mateix Ministeri d'Indústria ha demostrat la necessitat de
racionalitzar aquest sector, però de
moment no es veuen senyals de racionalització.

GIL-ROBLES. RUIZ-GIMENEZ I
"COORDINACION D E M O C R A T I C A "
Ahir deia que el govern tenia un
altre cop la iniciativa del joc polític. Avui es perceben signes de resurrecció de l'oposició. La notícia del
dia és que "Coordinación Democràtica" —organisme unitari de l'oposició a nivell de l'Estat espanyol—•
ha acceptat els requisits que per a
llur incorporació en aquest col·lectiu havien posat les organitzacions
dirigides per Gil-Robles ("Federación Popular Democràtica") i per
Ruiz-Giménez ("Izquierda Democràtica"). Amb la integració dels dos
grups esmentats "Coordinación Democràtica" restarà formada per un
total de quinze organitzacions, entre
partits polítics i forces sindicals.
Coincidint amb la notícia de la
integració de la FPD a la "Platajunta". el nou diari >'E1 País" tia
publicat un article de Gil-Robles
que, amb la seva llarga experiència
en moltes dècades de política, analitza amb precisió implacable l'estat
de la qüestió política en aquesta
escaiença espanyola. La seva lògica
interna porta al vell cap de la CEDA
la necessitat d'adoptar una òptica
nova per tal d'arribar a la democràcia "El plantejament del problema
—escriu— en el terreny estrictament
democràtic, exigeix cue, com més
aviat miï'lor, * i amb sinceritat de
propòsits i puresa d'execució, es facin les passes que calguin a fi que
una Assemblea Constituent doti el
país de les institucions polítiques
que necessita."
Sense moure'ns d'aquesta mateixa
esfera de l'oposició, l'actualitat ens
ofereix una altra nova remarcable:

ANDALUSIA

14 % d'atur a la regió
El capitals autòctons s'inverteixen al nord
Ja s'ha acabat la tradicional
fira d'abril sevillana que, enguany ha estat repartida amb el
mes de maig i que, a part l'incendi de la tenda del Círculo de
Labradores, ha registrat l'acostumada animació de tots els
anys, amb el bon humor i l'alegria propis d'aquesta terra andalusa.
Ha passat també la festa de la
Creu de Maig, celebrada amb gran
animació a Còrdova i altres capitals.
Però per sobre de l'aspecte deies
festes andaluses hi ha el fantasma
dels treballadors sense feina que cada vegada és més alarmant. Als vinti-sis mil obrers parats enregistrats a
laga s'han de sumar els vint mil de
Granada, els tretze mil de Jaén i així els de les restants províncies, si
bé les dades extraoficials calculen
aquestes xifres en un cinquanta per
cent més; tenim dones un total per
a la regió de dos-cents vuitanta-quatre mil, entre parats i eventuals sense feina, que equival al 14,20 per
cent de ia població activa.
Per remeiar aquesta greu situació,
el Pla d'Ajudà especial acordat pel
Govern, a repartir amb Extremadura, s'estima que només serà un alleujament, ja que el fons del problema
és la potenciació total d'aquesta zo-
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Segons els especialistes en temes
econòmics, el capital andalús té setanta mil milions invertits en indústries del nord, i a finals de 1975 les
Caixes d'Estalvis d'Andalusia comptaven un total de cent cinquanta mil
milions de pessetes, de les quals la
regió només es beneficiava amb mil
nou-cents milions, o sigui tan sols el
1,26 per cent.
Paral·lelament —i com és lògic—
la renda per càpita situa les províncies andaluses a llocs posteriors al
trentè de l'escala nacional, cosa evidentment intolerable, car aquesta terra, amb el seu clama, la seva fertilitat, el caràcter treballador de la seva gent (malgrat certes opinions
contràries) i la saviesa de segles d'aquesta regió, són mereixedors d'una
sort millor.
Er. contraposició amb tot aixó (i
degut ai lògic desig dels industrials
hotelers de la Costa del Sol d'ocupar les seves empreses amb el major nombre possible de clients), celebren a Torremolinos les terceres
jornades del Mercat Monetari.
Patrocinades per Intermoney i per
alguns dels primers bancs espanyols,
hi prenen part les més prestigioses
personalitats del món de la Banca i
de l'Economia. Van començar a Madrid ahir, dia 5, i continuen a Torremolinos avui dijous. Finalitzarà
demà divendres.

la de la intervenció pública de Víctor Salazar, secretari general del
PSOE (sector històric), el qual arribà fa pocs dies a Espanya després
de quaranta anys d'exili. A l marge
dels atacs furibunds dedicats als comunistes, els punts fonamentals de
la conferència de premsa es podrien
sintetitzar en aquestes expressions:
"Nosaltres no participarem en el Referèndum perquè seria votar a favor
de deixar les coses com estan"; "Les
nostres converses amb el govern
s'han efectuat a nivell privat"; "Hi
ha força possibilitats d'unificació
amb el PSOE de Felipe Gonzàlez"

M A U R I C I SERRAHIMA
AL DIARI " Y A "
A poc a poc, massa de tant en
tant. al meu parer, la perspectiva
catalana va fent acte de presència a
Madrid. Després de la conferència
de Jordi Pujol, no fa gaires dies,
ahir vam quedar sorpresos —satisfactòriament, no cal dir-ho— per un
article al diari " Y a " signat per Maurici Serrahima, que reflexiona sobre
la diversitat cultural de la pell de
brau i sobre la necessitat de fonamentar el coneixement mutu de les
llengües i cultures hispàniques. Serrahima parla de multiplicar les iniciatives que portin a un coneixement
més profund de la cultura catalana
a la resta d'Espanya.
JOSEP M.» PUIGJANER

Reunions de l'Ajuntament de Vergara, prohibides
Els ajuntaments de Marquina
i Berriz (Biscaia) s'han dirigit
al rei en demanda de la reinstauració dels furs per al País
Basc. S'uneixen així als vint
ajuntaments de Guipúscoa que
haven fet la mateixa sol·licitud.
Per la seva part el Govern Civil
de Guipúscoa ha decidit de suspendre l'acord de l'Ajuntament de Vergara pel qual es demanava la redacció d'un projecte d'estatut, semblant
a l'elaborat pels bascos el 14 de juny
de 1831. La suspensió es justificada
per un vici de manifesta il·legalitat.
Així mateix han estat desautoritzades i prohibides les reunions que se
celebraven a l'Ajuntament de Vergara amb l'asistència de representants d'altres municipis de Guipúscoa. Aquestes reunions tractaven
qüestiohs relacionades amb la reintegració foral i el règim administratiu
especial per a la provincià.
També es mouen les associacions
de veïns de Bilbao, així com diverses institucions que fan circular un
escrit de petició al governador civil
de Biscaia de permís per a celebrar
una manifestació pacifica "en petició
d'amnistia per als presos i ociliats
d'intencionalitat política, objectors de
consciència, readmissió de tots els
acomiadats per motius politics. laborals i sindicals". La manifestació
faria el proper dia 16. Com de costum. els organitzadors es comprometen a garantir l'ordre intem.

ENSENYAMENT

Fi de les quatre convocatòries
L'estudi i redacció del decretllei que derogui el de les quatre convocatòries universitàries,
l'escrit dels professors de formació professional agrària de
Galícia denunciant que encara
no han cobrat res aquest any,
l'anunci de l'esquenada de la
Facultat de Ciències de la Informació i multes per uns catedràtics d'institut de Bilbao, són
alguns dels esdeveniments que
es van produir ahir en el món
de l'ensenyament.

Es troba ja en procés d'estudi i
redacció el conjunt de normes per
les quals es derogarà i substituirà el
decVet-liei de garanties per al funcionament institucional de la Universitat, més conegut com la permanença. o de les quatre convocatòries,
informa Europa Press. Aquest conjunt de normes, un cop elaborades,
seran sotmeses a l'aprovació de les
autoritats competents. Es creu que
podria dictar-se un decret-llei —imprescindible ja que l'actual normativa té aquest rang— derogatori de
la totalitat o de part de l'esmentat
decret.

PROFESSORS QUE NO COBREN
Els professors de formació professional agrària de tot Galícia dependents de la Direcció General de Capacitació i Extensió Agrària, no han
cobrat res en tot aquest any i alguns
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des del començament de curs. segons en dóna compte un escrit dirigit a l'opinió pública i firmat per
vint-i-sis professors de centres de
formació professional agrària de tota
la regió gallega.
F A C U L T A T DE CIENCIEg
DE L A I N F O R M A C I O
El promer dilluns dia 13 es reuniran els sots-secretaris d'Educació
i Ciència i d'Informació i Turisme,
amb tot el claustre de professors
de la Facultat de Ciències de la Informació, amb assistència, a més, del
degà del Centre i del rector de la
Universitat. En la reunió s'intercanviaran punts de vista sobre la nova
etapa de la Facultat que. al cap de
cinc anys de la seva inauguració,
entra de ple en l'activitat universitària i surt de la tutela de la comissió interministerial.

DETENCIONS
Han estat detinguts p«sr la policia
a Guipúscoa dos presumptes activistes d'ETA que haurien participat en
la mort d'Emilio Guesala l'I de març
passat a Lezo. Els detinguts són Martin Etxeberria. de vint-i-sis anys. solter, d'Isaso, i Josepa Mendiza'bal. de
vínt-i-dos anys. soltera, que viu al
caseriu Intxaurrondo.
No hi ha notícies encara dels inspectors de policia José Maria Martínez i Jesús Maria Gonzàlez, desapareguts el dia 4 d'abril a Hendaia, ni
tampoc sobre els responsables de la
mort d'un caporal de la Guàrdia Civil dilluns, a Legazpia, si bé en relació amb aquest últim fet han estat
detingudes diverses persones.
DESAPAREIX UNA
D'ARMES

FABRICA

La fàbrica d'armes Euskalduna,
que havia estat fundada el 1862 a
Placencia d e las Armas. ha de plegar. A Euskalduna es va fer el primer canó d'acer amb ànima estriada del territori espanyol. El vell edifici de la indústria serà enderrocat
per donar més fluïdesa al tràfic.
Per altra banda, de les divuit persones empresonades després d'una
assemblea obrera a Villava sols una
resta a la presó provincial de Navarra: Francisco Munoz, vocal del Consell de Treballadors, a qui s'ha aplicat la llei de Prevenció del Terrorisme.
C O N V O C A T O R I A DE FERNANDEZ
DE L A M O R A
Organitzada pel diari conservador
"El Pensamiento Navarro", es va celebrar abans-d'ahir a la nit a Pamplona una conferència de l'ex-ministre Gonzalo Fernàndez de la Mora,
qui fes va manifestar contrari a les
reformes polítiques i va acabar la
dissertació convidant tots els espanyols a formar al Front Nacional per
a defensar les institucions actuals,
abans de tancar la seva intervenció
amb un "Viva Espana".
ELS T A X I S T E S VOLEN
DE COLOR

CANVIAR

Com que no tot va ser notícia política, recollim la petició de l'Agrupació d'Autotaxis de Pamplona per
a canviar el color dels vehicles de
servei públic de la capital navarresa.
Demanen els taxistes qu e els cotxes passin a ser blancs en lloc de
negres, amb una franja verda del
mateix to que el de la bandera de
la ciutat en diagonal a les dues por- 1
tes del davant.
ROBERT PETIT
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