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Demanen l'Estatut, però el de Núria Vaga d'escombriaires
La comissió per al règim especial el presentarà a la Diputació
L'informe de la comissió gironina de pretén una descentralització total que, a
la comissió per a l'estudi d'un règim es- partir de la divisió comarcal de la Genepecial per a Catalunya denuncia la con- ralitat, contempli unes instàncies plenatradicció que hi ha entre l objectiu d'ins- ment autònomes amb la garantia d'una
titucionalitzar la regió i la normativa im- aotunomia també econòmica, tal com es
posada pel decret de constitució de la donava en l'Estatut de Núria, i que posComissió Mixta, i reclama un estudi a teriorment va ser retallat en I Estatut de
partir d uns condicionaments plenament 1932. L'informe reoollirla també alguns
democràtics, d'un estatut per a Cata- aspectes concrets com l'exigència de la
lunya, segons Informen fonts vinculades cooficialitat de la llengua catalana, una
universitat realment autònoma i catadirectament a la Diputació de Girona.
Sembla que la comissió gironina lana i un ample reconeixement del fet

comarcal per adamunt de l'artificialitat
de la província.
L'informe es farà públic en el proper
ple de ia Diputació de Girona, a celebrar
el dia 30 d'aquest mes. La comissió és forronina de l'esmentada comissió és formada pels senyors Antoni Xucià Bas,
president de la Diputació; Joan Botanch
Dausà, procurador familiar; i Ramon
Fina Denouviles. vice-presldent de la Diputació i alcalde de la Bisbal d'Empordà.
RAFAELNADAL

LLEIDA

Angoixant situació per a la pagesia
«La situació del camp a Lleida és una
de les meus greus dels últims deu
anys», segons ha manifestat el president PRODUCTES GRATUÏTS
oe la Unió d'Empresaris de la Germanor
Per la seva banda, un representant de
Sindical de pagesos i remaders de
Lleida al nostre col·laborador Jaume • la Unió de Pagesos,sindicat que intenta
oferir una alternativa als camperols i raBoix.
maders, ens ha manifestat telefònicaHa dit també el senyor Rosselló: «El
ment que el projecte de manifestació
Problema de I oli, per exemple, és un tira endevant, per bé que no s'espera
Problema sense solució clara. La fruita que el govern civil de la província doni
es troba estancada, només cal dir que
permís, perquè ja va ser denegada una
trenta-cinc milions de quilos són als fripetició semblant feta pels camperols de
gorífics de la província; i quan el pro- Tarragona. I propòsit de la Unió de Paducte arriba a tenir uns preus mínima- gesos no és de realitzar una manifesment renumeradors per a l'agricultor, tació que signifiqui l'aturament de! tràn®s produeixen un conjunt d'importasit per les carreteres, sinó que, a les rescions per tal d'abaratir-los. El nostre sou pectives capçalers de comarques ,
deu anys que no es mou. No tenim grups de pagesos regalin als conduc®tem©nts de defensa i és per això que tors de vehicles oli i pomes, dos dels
«temanen, per mitjà del govern civil, auproductes que es troben en una sitorització per a poder-nos manifestar
tuació més crítica. Ens manifesten, repacíficament i públicament per tal que
presentants d® l'esmentat sindicat il' opinió pública tingui coneixement de legal, que l'actual situació de descontentament prové de la qüestió de l'oli de
•a nostra situació angoixant».

les Garrigues —dues collites emmagatzemandes i manca d'acord entre els representats agrícoles i el Ministeri d'Agricultura pel que fa a les subvencions i a
l'exportació— i, per l'ordenació dels
preus agrícoles de la campanya 1976-77,
segons resolució publicada al Botetín
Oficial del Estado ei primers dies de
març d'enguany. Com a conseqüència
de les discrepàncies sorgides durant el
període de discussió dels preus, ja van
dimitir els representants sindicals del
FORPPA, que juntament amb els ministres de Comerç i d'Agricultura, eren els
encarregats de decidir els nous preus
En línies generals, podem dir que els
pagesos demanaven un augment d un
21% sobre els preus de la campanya anterior i que s'ha conseguit un 9%, la
qual cosa, sempre segons els representants de la Unió de Pagesos, és irrisòria,
si es considera que ei cost de la vida,
segons dades oficials, ha augmentat en
un 15%l'últim any.

Rematada la cessió de Fos-Bu-craa

EL LLENGUATGE

El recaptador

absent

fl I programa d'un concert en ho* * menatge a Pau Casals llegim
una nota sobre la destinació que es
donarà a la «recaudació». I en un comentari aparegut en un diari es parla
del poeta Salvat-Papasseit com del
gran «aussent» de la Diada del Llibre.
Un mateix punt permei d'aplegar
totes dues referències en un sol comentari. Perquè no es tracta de la
«recaudació» sino de la recaptació,
de la mateixa manera que Salvat-PaPasseit és, en tot cas, el gran absent
[no el gran «aussent».
Recaptar és un compost de captar,
que ha originat, com a derivats normals, recaptador i recaptació. Absent és un mot en què podem reconèixer encara la presència del prefix llatí ab, que indica separació o
allunyament. En l'evolució fonètica
del castellà, aquests sons consonàntics finals —la p de recaptació, la b,
de absent— anomentats plosius
sords, han desaparegut (o han esdevingut vocàlics) en un bon nombre
de casos en què en català s'han
mantingut. Es així com a «recaudar»
i «ausencia» del castellà, en català
corresponen recaptar i absència.
Talment com a «cautivo», «caudillo»,
«vitorear» i «sujeto», corresponen
f&ptiu, cabdill, victorejar i subjecte.
ALBERT JANE
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Aquest matí a les dotze, i a la seu de
l'Institut Nacional d Indústria, i en
presència del ministre marroquí de Comerç, indústria, Mines i Marina Mercant,
Abdelafit Ghissassi, del sosts-secretari
espanyol d'Indústria, Rafael Orbe Cano,
i d'altres personalitats, s'ha procedit per
part del president de HN.I., Juan Miguel
Anténanzas, i els presidents respectius
de OCP i BMCE, senyors Lamrani i Bengelloum, a la signatura de tota la documentació que detalla formalment l'execució de l'acord subscrit el mes de gener entre el INI i l'Oficina Cherifien de
Ph'osphates (O.C.P.), per a l'adquisició
per part d'aquesta darrera d'una participació del 65% en el capital social de
Fempresa FOSFATOS DE BU-CRAA,
S.A.(FOS-BU-CRAA), i així continua en
poder de l ' I N I. el 35% restant.

de Comerç, Indústria, Mines i Marina
Mercant del Marroc, Abdelafit Ghissassi,
segons comunica «Logos».
En els seus primers contactes amb el
ministre espanyol de Comerç, la posició
del Marroc es basa en la necesitat de
crear societats mixtes.

Ahir es declararen en vaga els
escombriaires de Barcelona. Un
10% de les escombraries no foren
recollides, segons ens han informat de FOC, l'empresa concessionària de la neteja dels carrers i
clavagueres, i de la replega d'escombraries de la meitat de la ciutat. La vaga es produí en ajornar-se
la discussió del conveni col·lectiu
d'aquests treballadors.
Uns mil cinc-cents obrers formen la
plantilla de FOC que té cura de la neteja
de carrers i clavagueres. Els sous que
perceben actualment són de divuit mil
pessetes mensuals per als peons i més
de vint-i-quatre mil eis conductors de
camions. En les negociacions del conveni els obrers demanaven un augment
lineal de quatre mil pessetes al mes.
Això representa un trenta-cinc o quaranta per cent d'augment. L'empresa

només n'oferla un 20%.
Segons l'empresa, com que FOC té un
conveni amb l'Ajuntament, no s'ha fet
cap pas en les negociacions sense l'acord dels dirigents del municipi.
NOTA DE L'AJUNTAMENT
Per la seva banda, l'Ajuntament de
Barcelona ha enviat una nota als medis
Informatius sobre aquest conflicte. Diu
que el municipi està organitzant un servei especial i d'emergècia perquè no sigui gaire gros et perjudici que la vaga
d'escombriaires cref als ciutadans. I que
ha tingut contacte amb l'empresa FOC
perquè el conflicte se solucioni tan
aviat com es pugui.
Mentrestant, P Ajuntament prega que,
per raons d'higiene, els veins treguin al
carrer la menor quantitat possible d'escombraries. I que sempre ho facin en
bosses o cubells degudament tancats.

Nota important als subscriptors
i venedors del diari
Per tal d'atendre les peticions de l'Històric exemplar número 1 de»
diari «AVUI», se n tara una reedició que s enviarà gratuitament a:
1. — Tots els qui ja s'han fet subscriptors, tant si l'han rebut
com si, per les raons que siguin, no l'han rebut
2. — Tots els qui es facin subscriptors des d'ara fins al 30 de
maig.

Aixó vol dir que la reimpresió I lliurament de l'esmentat
número 1 es farà durant tot el mes de juny.
D'aquest exemplar especial es farà un tiratge que pugui atendre
totes les peticions en ferm que ens arribin de quiosquers i llibreries
fins al mateix 30 de maig.
En canvi, per raons tècniques, ens és impossible d'augmentar el
tiratge dels números normals de cada dia i ens dol no poder satisfer totalment les demandes dels venedors que amb tant d'interès i
simpatia col·laboren a difondre el Diari AVUI.

ARRIBADA DEL MINISTRE MARROQUÍ
DE COMERÇ
Abdelafit Ghissassi, ministre marroquí'
de Comerç, Indústria i Marina havia arribat a l'aeroport de Barajas a los quarts
de deu del matí d'ahir en un avió especial de les RR. Forces Aèries Marroquines.
El senyor Ghissassi fou rebut al peu
de l'avió pel seu col.lega espanyol de
comerç,Lepoldo Calvo Sotelo, ambaixador del Marroc a l'Estat espanyol senyor
Filali i altres personalitats.
El ministre marroquí, ha assistit a la
signatura del document de venda de
«Fosfatos de Fos-Bucraa» al Marroc en
ilacte-OUe ha tingut lloc-a.laseu-.de í INL_
DINAR AMB AREILZA
~
El ministre d'afers estrangers José
Maria de Areilza, oferir primera hora d'ahir a la tarda un dinar en honor del
ministre de comerç marroquí, al qual assistiren diverses personalitats dels dos
estats.
LA INDÚSTRIA PESQUERA
«El Marroc té la ferma intenció d'arribar a un acord amb Espanya sobre la
indústria pesquera, i aquest acord ha
d'ésser catòlic i sensa divorci», ha manifestat unes declaracions ei ministre
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