Països catalans

Conferència de premsa amb el ministre d'Indústria
«No veig viable anar a una llibertat total de preus»
Ahir al migdia el ministre
d'Indústria, Carlos Pérez de Bricio, va rebre els representants
dels mitjans informatius de la
ciutat en una conferència de
premsa. L'aete, anunciat en
principi per a la una del migdia, va començar amb gairebé
una hora de retard, a causa
d'una reunió que el ministre
mantingué amb els presidents
i directius de les empreses del
ram.
Prèviament, al mati, el ministre
havia inaugurat el Simpòsium de la
Indústria de l'Automòbil que feia
l'onzena edició, i que té com a tema
central indústria automotriu en la relació amb là C. E C. Tot seguit, el
ministre va, lliurar unès plaques
d'honór à diverses persones que han
mantingut, al llarg dels deu anys precedents, una relació estreta amb el
Simpòsium, entre ells l'ex-ministre
López de Letona.
El ministre va manifestar, com ja
bo havia fet en el discurs inaugural
del certamen, que la principal preocupació dels industrials, i dels consumidors, són els preus. Vam preguntar-li aleshores si el seu Departament estudiava o pensava estudiar
la implantació de la llibertat de
preus. El ministre va dir que actualment In Junta Superior de Preus estudia el tema. "De tota manera —va
aclarir— anar a nna llibertat total
no ho veig viable. Però sí que és important d'anar a un canvi de la filosofia primitiva i veure com compaginar els distints règims per als distints vehicles."
Pel que fa à les relacions amb là
CEE, Pérez de Bricio va dir qUé, en
el termini previst fins là iniciació de
negociacions amb la Comunitat dé
cara à la integració de l'Estat espanyol com a membre de ple dret, hi
habrà temps per anar adaptant i estructurant els sectors que avui siguin
menys competitius.

rístics), que no s'hi intal·laria.
—De tota manera, la regió catalana necessita tenir energia elèctrica
suficient per a atendre a la seva industrialització. I ha de sortir d'algun
lloc.
LES EMPRESES
MULTINACIONALS
Sobre les empreses multinaciona's,
ei ministre va afirmar que "èns són
necessàries, entre altres c<»se», p'éïquè representen molts llocs de treball
per als espanyols.
El Govern té els miíjans suficients
per a controlar qualsevol acció que
considerem anormal per part d'aquestes empreses. I totes aquelles que es
vttlpiin intallar al nostre país, i que
creïn nous llocs de treball, seran
benvingudes.

LES CENTRALS NUCLEARS
En el curs de la conferència de
premsa, hom va plantejar al ministre no sols qüestions relacionades
amb el sector de l'automòbil, sinó
també temes relacionats amb d'altres sectors del seu Departament.
Un d'aquests temes fou el de les
centrals nuclears, i la possibilitat
d'utilització dé l'energia solar.
— A un país com el nostre, qne no
té pràcticament petroli, en què l'explotació del seu carbó es molt costosa, Que no té gas natural, tan sols
li resta utilitzar el qne la tècnica
d'avui li ofereix: l'energia nnclear.
Perquè, d'altra banda, l'energia solar tan sols s'utilitza, al nostre país*
* nivell d'assaig.
Es evident que Espanya no es pot
permetre de quedar endarrerida en
el camp de l'energia. O ens parem en
la industrialització, o si no hi ha cap
tnés recurs que utilitzar l'energia nnclear.
Va fer referència a la projectada
central nuclear de L'Ametlla, declamant que havia aixecat molta polèmica i que, si no es volia que fos
instal·lada allí perquè hi havia tants
Bocs d'interessos (principalment tu-
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Sobre el tema del pagament de royalties, el ministre va manifestar
que, així com la indústria nacional
ha arribat a fabricar un cotxe cent
per cent espanyol, també es pòt pensar en una progressiva col·laboració
dintre el camp de la investigació
Encara que, de moment, i concretament en aquest camp de l'automòbil,
no podien prescindir del que facin els
centres estrangers d'investigació.
Va assenyalar que, en el camp dels
vehicles industrials, sí que hi tenim
unà tecnologia pròpia i, per tant, no
hem de pagar royalties.
Contestant a una pregunta sobre él
caníp de la indústria tèxtil, el ministre va respondre que és a punt
d'aprovar la reestructuració de les
indústries de la seda i de les catifés.
R. M.» P.

Detenció d'un estafador
Hom calcula en vuit milions el total deis fraus
Segons una nota que ens tramet la Jefati-rà Superior de Policia de Barcelona, ha estat detingut, passant; a disposició de
l'autoritat judicial, Albett Fàbregas i Mas, per haver estat
presentada una denúncia en contra seu. Segons sembla, el detingut, natural d'Igualada, juntament amb un amic, va crear,
l'any 1972, una societat, amb un
capital inicial de sis mil pessetes, legalment constituïda.
En principi la finalitat era l'adquisició i lloguer de màquines àudiovisuals per a instal·lar-les en locals
públics; però més envadant van ampliar les activitats, dedicànt-se també
a la comprà-venda i lloguer d'automòbils, adquisició dé finques rústiques i urbanes, i compra-venda.
Degut al necessari increment de

fons, a causa del volum que assolia
l'empresa, anomenada "Sytmas, S.L.™
els socis es van dedicar a la captació
de clients inversors. En no marxar
gaire bé els negocis, el soci d'Albert
Fàbregas va abandonar la societat,
La situació de l'empresa anà empitjorant, fins que el seu administrador, Albert Fàbregas, per tal de
fer front als pagaments, va començar a girar talons sense fons i va
haver d'anar liquidant el patrimoni
4e la societat. Aproximadament des
de fa uns dos anys, no ha pag_at interessos dels préstecs rebuts, ni tampoc ha retornat els capital.
La denúncia contra Albert Fàbregas ha estat feta per un grup d'inversors que li van prestar un total
de vuit milions de pessetes. Honi
calculà que la suma total dels fraus,
pertanyents à inversors de diverses
províncies, supera els quinze milions.,
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Un "reserva" és un brandy amb un alt nivell
de qualitat. Un brandy de nivell superior als
brandis populars. Un brandy que es
distingueix.

^

Però dintre de les soleres reservades no tots
són iguals. Hi ha brandis que, per là seva
elaboració i prestigi, superen la qualitat del
"reserva" normal.
I aquest és el eas de INSUPERABLE. Per això
diem que és més que un "reserva", malgrat
ique el seu preu només estigui lleugerament
per sobre, molt poc, d'aquest solera reservada
que vostè beu normalment.

ÜONZALEZ BYASS
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Conferència sobre
ecologia urbana
i>ema, dia 28, a les set de la tara, tindrà lloc al Centre de Disseny
.dustrial de Barcelona, una conferència sobre el tema "Comportament i ecologia urbana", a càrrec
del doctor arquitecte Mario Schjetcan, professor de la Universitat de
Berkeley, Califòrnia, i director en
cap del Servei de Renovació Urbana del Ministeri de l'Habitatge de
Mèxio. El professor Schjetnan serà
résentat pel catedràtic d'Estètica

Sa

l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Xavier Rufoert de Ventós, i la seva exposició
tractarà dels canvis en les pautes
de comportament provocades per
l'hàbitat urbà.
L a sessió tindrà lloc a les instal·lacions de^l BCD, al pavelló inflable,
gituat al xamfrà Diagonal-Numancia.

Taller d'Automòbils
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