Ultima hora

AVUI, dimarts, 27 abril 1976

Els escombriaires de FOC no afluixen
Ve de la pàgina 1

s amuntegaran les escombraries a cap
sector de la ciutat. Finalment, la Delegació de Serveis Municipals té coneixement que demà, dia 27, se celebrarà una
reunió entre l'empresa concessionària- i
els treballadors amb ('objecte de trobar
noves vies de solució al conflicte creat.

NOTA DE L AJUNTAMENT
SOBRE ELS ESCOMBRIAIRES

A última hora de la nit d'ahir, l'Ajuntament ens va remetre la nota següent:
En relació al problema sorgit en la neteja de la ciutat i la recollida d escombraries, avui, 26 d'abril, encara han quedat sense recollir unes cent tones
d'escombraries, que representen aproximadament el 5% del tonelatge total
—unes dues mil tones— que Barcelona
produeix diaríament
Els serveis d emergència que han funcionat durant el dia d avui. podran ser
reforçats demà," i així es confia que no

REUNIÓ AL GOVERN CIVIL
Ahir. a darrera hora de la tarda, se celebrà' al Govern Civil una reunió per
tractar el problema dels escombriaires.
Hi assistiren uns funcionaris municipals
de la subunitat de neteja i algun representant de Fomento de Obras y Construcciones. Com que la vaga continua,
es podria crear un problema de salut
pública al cor de la Ciutat Comtal i a les
poblacions veines de l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà.
j g

«He fomentat l'autonomia de la Universitat»
Gabriel Ferraté passa
BALANÇ POSITIU DE TRES MESOS I
M!G D'ACTUACIÓ
—Quin és el balanç que podeu fer d'aquests tres mesos i mig d'actuació com
a director general d'Universitats?
—He intentat fer tot el possible per a
fomentar l 3 ütonomia de la Universitat,
tot i que sóc conscient que això és difícil de fer-ho d'una manera ràpida, perquè hi ha moltes variables interelacionades i tot exigeix el seu temps.
He donat autonomia per als plans
d'estudis, que són més oberts que no
pas abans. Cada Universitat té plena
utoritat i responsabilitat per a fer-se'ls ,

Democristians espanyols a Brusel.Ies
Visita oficial del ministre de Comerç
Per tal de mantenir canvis d impressions amb altres autoritats de
la Comunitat Econòmica Europea i
amb el grup democristià del Parlament Europeu, van arribar ahir a
Brussel·les r-'S dirigents de l'equip
de la Dem' jràcia C jtiana de l'Esta; espanyol, Anton uanellas, R u i z Giménez, Gil-Roblfs, etc.

Amb l'ocasió d'aquest viatge, ha estat
presentat a la premsa internacional en

BUTLLETÍ
' Norr

de

un acte organitzat per l'Associació de
Periodistes Eur.opeus l'estudi Los espancles ante la cuestión regional. La
presentació ha anat a càrrec d un dels
seus autors, Salustiano dei Campo i de
Ruiz-Giménez. L obra en qüestió, que és
fruit d'una àmplia enquesta promoguda
per I Institut Catòlic d'Estudis Socials de
Barcelona i per l'Institut de Tècniques
Socials de Madrid, reflecteix els parers
recollits a nivell de tot l'Estat espanyol
sobre la qüestió regional i l'autonomia
de les nacionalitats.

subscripció

'.
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Els prego que em subscriguin al diari «AVUI» a
* partir del dia 1er. del mes vinent. El pagament el faré de
la forma següent:
•
•
•
•
•
•

Rebut per Banc o Caixa d'Estalvis
Rebut presentat a domicili
Xec adjunt
Gir postal n.°
Transferència
Reembossament

(1)
(2)

Per als residents fora de Barcelona-cíutat:
Vull rebre el diari per:
•
•
D

í

Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

Periodicitat:
•
Trimestral
•
Semestral
•
Anual

(3)
:

840
1.680
3.360

<Quan es va fer l'enquesta fa un any i
mig —ha declarat Ruiz-Giménez, dirigent d'Esquerra Democràtica, en aquest
acte—, es considerava, atesa la situació
espanyola d aleshores, que una solució
federal o autonòmica era impossible.
D'altra banda, cal considerar que els catalans, quan es parla de partits «nacionals» consideren que es parla de partits
catalans, car creuen, i també ho creiem
nosaltres, que Catalunya és una nació
englobada en un estat multinacional
que és l'Estat espanyol. La realitat d'avui fa preveure que els partits seran regionals, però que podrà existir una confederació a nivell de t estat amb una
plena i total autonomia dels partits confederats.» •
«En el conjunt espanyol —ha afegit
Ruiz-Jiménez— hi ha avui una clara
consciència que cal resoldre el problema català i que això ha de fer-se mitjançant r autonomia. Autonomia de la
qual han de gaudir així mateix, si ho desitgen, totes les altres regions de I Estat
espanyol. Es possible que l interès del
conjunt espanyol per Catalunya vingui
del fet que aquesta ha tingut í hà demostrat tenir un sentit de responsabilitat
que mereix e, respecte de tots plegats.»
Seguint els passos de llurs dirigents,
vint-i-cinc membres de les diverses formacions democristianes de l'Estat espanyol participaran pròximament a ESruxel.les en cursos sobre tècniques electorals als quals han estat invitats pel Partit
Socialcristià belga (conservador), actualment al Govern

ESTADA SIMULTANIA DEL
MINISTRE DE COMERÇ
Paral·lelament, es trova igualment en
estada oficial a la capital del Mercat
Comú, el ministre espanyol de Comerç,
Leopoldò Calvo Sotelo.
S'ha especulat sobre la significació
real d aquest viatge, que segons alguns
ha estat preparat precipitadament ^.Enfortir el paper del Ministeri de Comerç
davant dels altres ministeris econòmics i
del Ministeri d'Afers Estrangers a la vigília de les negociacions, del dimecres entre Espanya í la CEE? ^.Reformar davant
els medis europeus la presència de ministres liberals a r actual Govern de Madrid? ^Contrarrestar la presència simultània de loposició espanyola en els
corredors d » l a seu del Mercat Comú?
En tot cas. oficialment el ministre ha
mantingut una sèrie de contactes bilaterals amb els ministres belgues d Afers
Econòmics i de Comerç Exterior. El ministre Calvo Sotelo s'ha reunit també
amb els caps de l'alta finança belga, inversors importants en terres espanyoles,
com el senyor Solvay (química), el baró
de Beckaert (metal·lúrgia) i d altres.
El president i el vice-president de la
Comissió Europea rebran avui el ministre espanyol.
FRANCESC VERDÚ

NOTES:

(1) —Havent triat la modalitat de Banc o Caixa, desitjo que els rebuts siguirí domiciliats en el Banc (Caixa)
Agència num
Compte corrent (o Llibreta) num
Signatura: El Subscriptor

(2)—Reservat només als qui rebin el diari per repartidor o corresponsal.
(3)—La subscripció té un sobrepreu d una pesseta diària dintre de l'Estat
espanyol.
(IMPORTANT:
M interessa també adquirir
Títols de Compte-partícip de 1.000
pessetes. (Mínim, un; màxim, cent).
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 27/4/1976. Pàgina 4

NECROLÒGIQUES
Dr. MANUEL TRENS
I RIBAS, prev.
Membre del Patronat i benefactor
munificent del Museu de Vilafranca

t

La Junta del Museu, en nom del

Patronat, en fer saber tan sensible
pèrdua, prega els seus amics i convilatans que el tinguin present a les seves
pregàries. Vilafranca dei Penedès, abril
del 1876.

de la D.G. d'Universitats

a la de Política

d'acord amb llurs estatuts i dins de les
limitacions pressupostàries.
—Heu intervingut també en el problema dels PNN, oi?
—Si, he anat endegant la solució del
problema del professorat no numerari,
per al qual hem obtingut un augment
de retribucions, encara que no sigui
tan elevat com hauríem volgut.
Hi ha una altra qüestió, de la qual estic content. I és la creació de comissions
de contractació de professorat interí i
contractat, a nivell d'Universitats, Facultats i Escoles Tècniques Superiors, per
tal que el procés de contractació no
obeeixi a una decisió unipersonal, sinó
a una intervenció dels centres i dels estaments interessats. D'altra banda, s'ha
pensat que hi hagi concurs públic dels
mèrits dels professors, i que les llistes
de contractació es facin públiques. De
fet, es pretén que tot això tingui transparència, que es faci tot a la llum publica. Ara bé, cada Universitat ho podrà
fer de la seva forma particular, adequada. això sí, als seus estatuts.
En el consell de ministres celebrat divendres proppassat va ser nomenat director general de Política Científica un
català. Gabriel A. Ferraté i Pascual, que
fins ara, i des de fa tres mesos i mig
aproximadament, havia estat al front de
la Direcció General d Universitats, càrrec al qual va accedir després d'ésser
rector de la Universitat Politècnica de
Barcelona. Recentment, la antiga Direcció General d'Universitats i investigació va ser desdoblada en les dues Direccions actuals: la d'Universitats i la de
Política Científica.
Vaig localitzar a Madrid el senyor Ferraté, que precisament avui es troba a
Barcelona amb motiu de la constitució
de la Comissió per l'estudi d'un règim
especial per a les qúatre províncies catalanes, de la qual forma part. M interessava conèixer els motius d'aquest pas
d'un càrrec a I altre.
—En assabentar-me què es propugnava el desdoblament en les dues Direccions Generals, vaig sol·licitar et
canvi al ministre, jà que, per la meva
formació i trajectòria, considero que la
meyà acció pot ser més beneficiosa
com a director general de Política
Científica.

científica

«CAL REVITALITZAR EL CISC»
—El nomenament és e n c a r a molt recent: però ja deveu tenir algunes idees
sobre les línies d'actuació que seguireu
quant a política científica.
—L'actuació se centrarà força sobre
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. I, en general, i n t e n t a r e m
fer que la política de, la ciència sigui
realista, imaginativa, adequada al moment econòmic i social i que tingui en
compte el desenvolupament de tot ordre sobre el qual ha d'influir la política
de la ciència.
—Penseu que el CSIC ha de ser reestructurat?
—Crec que cal revitalitzar-Io i reestructurar-lo, per tal d'augmentar la
seva eficàcia.
—Es marcaran, a través d aquest organisme, unes directrius sobre tota la
qüestió d'ajuts i beques per a investiga]
dors i sobre la posta en marxa de laboratoris d'investigació a les Universitats
—Evidentment. El que passa és que
aquesta qüestió encara no està reflectida en el pressupost ministerial d enguany. La primera tasca a fer serà P'°"
curar que, l'any vinent* s'inclogu
aquest tema en el pressupost, P e r
amb tota una filosofia al darrera; P®r'
què* per a tirar endavant això, amb els
diners sols no n'hi ha prou.
LES QUATRE CONVOCATORIES
—S'ha pres alguna decisió sobre la
qüestió de les quatre convocatòries?
—Sobre aquest tema ^'ha obert el dia"
leg. Per primera vegada al ministeri, es
va crear una comissió mixta, qué precisament es va reunir divendres passat,
per a estudiar el tema. Es formada pe»
alumnes, professors i representants « e
les Associacions Professionals, és a dir.
per tots els estaments afectats. No s'ha
pres encara una decisió sobre el tema.
.però, tot i que eixò ja no entra dins de te®,
meves atribucions, confio que l'acord
serà general i beneficiós per a tots.
ROSA MARIA PINOL

CATALUNYA NORD

«Espanya, primer xoc per a Europa»
Segons rinforme del president del CNJA
«L'adhesió d'Espanya a la Comunitat
Econòmica Europea (CEE) representaria
per a França el canvi econòmic i social
més important des de la creació del
Mercat Comú», va declarar diumenge a
Perpinyà el senyor Lauga, president del
Centre National des Jeunes Agriculteurs
(CNJA). en el Congrés anual de la Federació Departamental de Catalunya del
Nord d'aquest sindicat.
Un l l a r g « r a p p o r t » p r e s e n t a t al
congrés i titulat «Espanya, primer xoc
per a Europa» indica que per a evitar
que el mercat francès es vegi «iriondat»
per les fruites, els llegums i els vins del
país del sud, els joves a g r i c u l t o r s
creuen indispensable, el dia en què Espanya hagi d'entrar al Mercat Comú,

1r. DE

MAIG

Possible acte a la plaça
de braus de Barcelona
Segons que ens fou informat a darrera hora d ahir, dilluns, hom espera
l'aprovació, per part del Govern Civil,
d'un acte a celebrar el primer de maig
vinent.
L acte, que s hauria de realitzar en un
recinte tancat —probablement a la plaça
de braus—, seria autoritzat com a contraproposta de la petició formulada en
aquest sentit i la decisió adoptada per
I autoritat serà rebuda aquest matí a les
onze per una comissió que es traslladarà al Govern Civil de la nostra ciutat.
Durant la tarda d ahir el governador
civil de Barcelona va romandre a Madrid, d'on s'espera que haurà retornat
aquest mati.

QUINIELES
Coíumnzs: 38.434 039
Recaptació: 442 170.195 pessetes.
Premis: 243.193 607 pessetes.
14 encenv 329 a 246.397 pessetes.
13 ence-,: 10 939 a 7 411 pessetes, r ,

52 enci-rt».^»38.465 a 585 pessetes.,®

d instaurar un període de transició p r ° u
llarg per mor d'harmonitzar les polí*1'
ques agrícoles de la CEE í d Espanya«Aquest període de transició constituirà
la darrera oportunitat per a Europa d'organitzar una política comunitària d e
transports. Sense aquesta harmoni*'
zació, els espanyols es beneficiaran
d'una arma suplementària per a la g u é "
rra comercial».
El «rapport» subratlla que «les exportacions de productes agrícoles i alimentaris a la CEE són (per a Espanya) un
dels pocs factors capaços de fornir un
excedent comercial i, per c o n s e g ü e n t ,
de reduir el dèficit global (dos mil centquaranta milions de pessetes amb
CEE) dels intercanvis exteriors espanyols».
EJ govern de Madrid preveu que, d'ara
fins al 1980, les seves exportacions agf'"
coles augmentaran en un cinquanta pe r
cent quant a les fruites i llegums, i d'un
vint a un trenta per cent quant a les conserves de llegums, els tomàquets, el vi 1
els vins de taula.
El CNJA pensa que alguns paisos del
Mercat Comú (Alemanya í Anglaterra)
acceptaran fàcilment l'admissió d Espanya dins el club europeu. Però. 3'
adoptem allò que el rapport mateix anómena la «tesi pessimista» (els set diuen
ben clar que la CEE no constitueix un
augment de la seva cohesió, ans el contrari), el CNJA afegeix: «Per altra banda,
presentar I adhesió (a la CEE) com un
mitjà de saldar la democràcia dels paisos que voldrien entrar al Mercat Comú
es un engany. Quina decepció tindran
aquests nous estats membres quan s'adonaran que, dins la CEE, mai no ha pogut motivar la gent a favor d Europa
amb raons polítiques!».
LLUÍS VtVES_

Mori el pianista
A . Brailowsky
Morí el pianista rus Alexànder Brailowsky a la tarda d'abans d'ahir a la ciu '
tat de Nova YorM, a I edat de vuitanta,

anys víctima d'un atac cardíac.

