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AVUI, dijous, 29 abrfl 1976

MADRID

BRUSSEL·LES

Entrevista López Bríoio - Ruiz Giménez Repercussions del discurs d'Arias
nyol de Comerç després d'unà curta entrevista a l'hotel amb Ruiz Giménez, intenti posar-se en contacte
aquí amb Anton Canellas, però ei
programà mòlt carregat d'aquest darrer no permet^ la realització de
l'entrevista.

Els dirigents de les diverses formacions democristianes
d e l'Estat espanyol i el ministre de Comerç, Leopoldo
Calvo Sotelo,
s'entrevistaren
«bans d'ahir a Brussel·les, evidentment per separat, amb el
president i ets membres de la
Comissió Ei ropea, òrgan motor
de la CEE. Aquesta trobada
amb els partits democristians
confirmà un cop més la política de porta oberta que de
cara a 1 oposició espanyola juguen aquest? darrers temps les
instàncies dirigents del Mercat
Comú.

Alejandro Armesto.
diari " A r r i b a " :

P R E S E N T A C I Ó D'UN G R U P
N A C I O N A L I S T A BASC
P e r tal de presentar a l'opinió el
nou organisme de lligam de forces
basques K A S (Coordinació Patriòtica Socialista), diverses íormacioüs
polítiques d'Euskadi donaren ahir
una conferència de premsa a Brussel·les.
A l'àcte. en què no foren admesos
els fotógrais per mesura de seguretat i què estava presidit per una
gran 'ikurrina" (senyera basca), ni
participaren PETA V», político-militàr, l'ETA V*. rrtilitàr, el L A I A (Partit de Treballadors Patriotes Bacs),
la L A B , ( L A N G I L E , A B E R T Z A L E ,
B E R R O K A ) i altres grups emparentats.
L ' E T A i lés altres organitzacions
coordinades afirmaren de nou que no
tenien res a vèúre en la desaparició
de dos policies espanyols a l'Euskadi Nord (França).
Es comenta què aquesta nova coordinació podria ésèér destinada a evitàr un àïïlaftient polític d e l ' E T A

Anton. Canellas (Unió Democràtica de Catalunya), el base Ajuriaguerra i els senyors Ruiz Giménez
i Gfl Robles ( M l ) celebraren més
tàrd una conferència de premsà per
tai d'informar- nos del contingut dels
contactes hisp?íïó-europeus. Là democratització de l'Estat espanyol,
condició prèvia pei à l'entrada a là
CEE, el putit de vista democristià
sobre aquesta evolució, i'altres punts
referents al procés d'unió europea,
han constituït ei plat íort de l'entrevista amb la Comissió Europea.
" M a i no acceptarem una democràcia limitada. Volem una democràcia per a tothom i per a tots els
partits. Volem retornar la sobirania
al poble", declarà Canellas a la conferència de premsa.
Val a dir que el ministre espa-
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Premià de Mar

Aquesta petició és inclosa en la
moció de l'Alcaldia, en què també
demana " e l màxim sistema democràtic en les eleccions de les Corporacions Municipals".
Aquests punts —segons es va dir
én la sessió plenària— són "els que
han de servir de nord i guia per la
futura llibertat, convivència i prosperitat de la nostra regió dintre el
context de l'Estat espanyol". Per a
poder prendre un acord sobre aquesta moció, es va demanar als consellers que s'expressessin mitjançant
votacio secreta. Cap d'ells va acceptar aquesta proposta, procedint tots
à a votació a viva veu. Es va manifestar, també, l'adhesió ai Congrés
de Cultura Catalana, per escrit al
C o l · l e g i d'Advocats, promotor del
Congrés,
TERESA C A R R E R A S

FUTBOL

: f t ) — Havent triat la modalitat dé Banc o Caixa, desitjo que els rebuts st;
guio domiciliats en et Banc (Caixa)
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Com informàvem ahir, hom prevéu la celebració, demà dia 30, d'un
acte a Vinebre en el qual èl cantant
Ovidi Montllór farà un recital de
cançons. L'organització de l'acte és
a càrrec de ïa Joventut de Vinebre,
amb el suüort del "Grup instructiu
i recreatiu d'Edücación y Descanso", segons etts ha estat informat
per l'alcalde de la localitat.

Una nena i un nen de tretze anys
han estat protagonistes d'unes frases
escrites a la pissarra d'una escola de
l'Ametlla de Mar. que van sobtar el
professor: " V i v a E T A . No dígais nada a la policia, si no moriran algunos
de sus hijos. Morirà alg>';n profesor.
6 Cuài serà?, ya ló vèïéis. E n t r e p à
un millón de pesetas en la playa de
Pixavaques a las nueve de la tarde.
Viva E T A número 54." I ho firma
J.L.O.L.K.
El professor avisà la Guàrdia
Civil, que trobà moltes destroces 3
i'escola. Després d'unes investigacions, han estat descoberts els autors
•lels fets.

840
1.680
3.360

Agèftcianúm

EI recital de Vinebre

Dos nens a favor d'ETA

VuH rebre el diari per:
Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

" E m sembla un discurs molt important, naturalment, que respon, en la
seva major part, a la sèrie d'interrogants que, durant aquests tres mesos, s'ha vingut plantejant la societat espanyola. Els fets més destacats,
des del meu punt de vista, són. primer, él calendari de la reforma; segon la confirmació dé la voluntat de
canvi: tercer, la reafirmació que
aquest canvi es farà solament des de

L'AMETLLA DE MAR

Per ala residents «ora de Barceló.»a ciutat:

•
•
•

del

L'Ajuntament de Premià de
Mar, và aprovar per unanimitat, en una reunió plenària celebrada ahir, sol·licitar de les
Autoritats superiors "Q u e la
Comissió que estudia el règim
especial per a Catalunya, arribi
fins a l'Estatut d'Autonomia".

Nom
— .

director

demana l'Estatut

BUTLLETÍ DE S U B S C R I P C I Ó
Cocjfíoms

Aquestes són algunes declaracions de darrera hora recollides
a Madrid després de l'al·locució
adreçada pel president Arias al
poble espanyol a través de la
televisió i la ràdio.

Reconciliació
Plaza - Camacho
A l jutjat número 10 de Madrid s'ha
vist aquest rrlatí l'acte de conciliació entre el president del Comitè Nacional ds Arbitrés, Plaza, i l'àrbitre.
internacional Camacho. L'acte acabà en aVinença quan Plaza manifestà
que ell mai no havia donat a conèixer als mitjans informatius els fets
que es recullen a l'escrit de la demanda.
Aquesta demanda està lligada a
les declaracions fetes per l'àrbitre Medina Iglesias en el sentit d'acusar a Camacho de fer d'intermediari en dues ocasions per a intents
de compra de partits.

la legalitat; quart, l'accent social que
té tot el missatge; i cinquè, la conscientcització definitiva pel que fa a
la personalitat de les regions. Això,
naturalment, és la primera impressió que m'ha produït la presència del
president a la Televisió Espanyola.
El discurs no assenyala el naixement
d'una nova etapa— tot el que sigui augural té el defalliment dels capvespres—, sinó que confirma, diria jo
que plenament, un tarannà i una actitud mantingudes de vegades si us
plau per força én el decurs d'aquèsts
darrers mesos".
Fèlix Pacho, sub-director del diari
"Informaciones":
" A mi em fa l'efecte que el discus
no ens diu res de nou. E s simplement
un missatge més del president Arias.
Dubto que aquesta treva que suposa
el Parlament, sigui respectada pels
dos elements bàsics de l'bposició, la
d'extramurs i la d'intramurs del règim".
Carles Sentís, director general de
Coordinació Informativa;
"Crec que no sóc èl millor per a
opinar en raó del meu càrrec, car si
aplaudeixo el discurs, diïan que és
lògic però si el criticd, en trauran
punta De totes maneres, 61 meu judici és afirmatiu. Aquesta vegada ha
dit més coses que les anteriors. Ha
donat un calendari i una data per al
referèndum: el mes d'octubre; I sabem que les eleccions seran abans de

f i d'any. Hi ha hagut concreció i a »
calendari dé reformes, què és èl
el país esperava. A la gent li agradarà el discurs, perquè éa ecan una
conseqüència d'allò que eï paí« desitja. El to del president és fadeqwtó
per a convèncer la gent, perquè tà
una manera d'enraonar persuasiva «
sense pretensions..."
Pedró Altares, director de "CVï»dernos para el Dialogo":
" L à meva iínprèssió primera « •
més aviat negativa. Es un discurs en
là línia de lés darreres intervencions
del president, per mi clarament r«tardatària del procés democratitzador. Es un discurs ambigu, gens concret en relació amb àllò que el P
necessita i vbl. Dóna la i m p r è s » »
que el cap de govern no està d e p o sat a ajudar la democratització de»
País."
,
.
Manuel Calvo Hernando, sub-director del diàri " Y a " :
" L a meva impressió és: 1) «xcessm
ajornament del referèndum i de les
eleccions parlamentàries
genera's,
car així s'allarga la situació d'inestabilitat i de confusió; 2) traspas de
l'execució de les reformes a unes
Corts que no volen cap reforma;^!
3) cap marge de diàleg o d'acord
amb l'oposició, malgrat que al final
de l'al·locució el president digui que
no vol f e r "en solitari" aquest cairu
d U Í C Í 1 ·'~

JOSEP M.

SANMARTI

Rèplica de Carles Sentís a "Pueblo"
Carles Sèntís, Director General de Coordinació Informativa", ha adreçat una carta de
rèplica al Director del diari sindical "Pueblo", en contesta a
un fort atac que li d e d i c à
aquest diari en una editorial el
dia 19.
El senyor Sentís expressa en primer lloc que escriu la rèplica pressionat «els seus amics i que no ha
volgut adreçar-la a la premsa barcelonina a f i d'evitar una polèmica
interregional. A continuació puntualitza que les seves declaracions foren falsejades pel redactor de "Pueblo", ja que ell afirmà que "la monarquia de Joan Carles, si no pot
ser la continuadora del règim dèl
general Franco, tampoc no pot ser
l'hereva autèntica de la República
del 31, ni inclús pot ser la perllongació automàtica de la monarquia
d'Alfons X I I I " .
Afirma després que està en con-

tra del restabliment de l'Estatut del
32. " P e r
tant, ressuscitat aquest sense aauella (la República), seria tant
com resoldre la quadratura del cercle. La democràcia espanyola que
estem en vies de constituir no pot
prevaldre amb idees d'un entroncament imoossíbïe i menys encarà
amb propòsits de resquitar-se", diu
que foren les seves declaracions al
"Diario de Barcelona",
Acaba dient que ell no ha estat
mai col·laborador de "Pueblo" i que
aquest diàri simplement, li hà reproduït articles publicats en altres diaris, com és ara "Informaciones" eh
el qual sí oue hi col·laborà. " M a i nó
he escrit altra coSà a "Pueblo" que
no fos üftà rèplica a algun escrit
contra mi", afirmà el senyor Sentis
"Pueblo" no comenta la dimissió
del sóts-director Alcòeèr i del red actor Escorial amb rnotiU de l'editorial esmentada.
J M

H.

Partença de la Flama de la Sardana
Avui partirà de Barcelona, de
là plaça del Canonge Rodó, al
Clot, la manifestació itinerant
de là sardana més important de
tots els temps, qüe enfilarà la
ruta cap a les poblacions del Maresme, la Selva i l'Empordà, camí de Torroella de Montgrí, per
tal de recollir el foc sagrat del
sardanisme que hi ha estat cremant, des dp l'any passat que
fou proclamada Ciutat Pubilla
de la Sardarta 1975.
En aquesta primera etapa, la càravatiS ànirà parant a Mataró. Calella. Malgrat, Lloret de Mar. Vidreres, Sant Antoni de Mar i Palafrugell, i arribarà a la poblàció empordanesa la vesprada.'
La segona etapa, dia 30 d'abril,
haurà de transcórrer per les comarques de l'Empordà, la Selva, el Gironès ..i la Garrotxa, igualment de
forta tradició sardanista, i s'aturarà
a les localitats de Verges, la Bisbal
d'Empordà, Caldes de Malavella,
Santa Coloma de Farners, Anglès i
Amer, per a pernoctar a Olot.
El dia primer de maig, de molt
acusada tradició a la nostra terra,
la rbdà dé là éardafià, én la §éva
EL NEN
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©ANIEL HEREDIA
I BLANES

hà Jnòrt èl dia

d'abril dèl 1876

Els pàrés, ^èrifià, or.clrs. cosins,
escola T A G O R E i ftffiieS. íi'agísabenten ilürs amics i conegüts, i els. preguen de voler-lo tenir present en
llurs oracions. L'enterrament serà
avui, dia 29, a les 4 de la tarda, a
la
quasiparròquia
de
l'Hospital
Clínic, carrer VÜlarroel, N." 170,

tercera etapa, ens pòrtàrà de nou »
cerres del Maresme, travessant la
Garrotxa, el Ripollès, Osona i el
Vallès Oriental, per a retré etapa à
Mataró. Es pararà a les locàlitàts
de Sant Quirze de Besora, Torelló,
Manlleu, Vic, Tona, la Garriga i
Cardedeu.
Finalment, diumenge, dia 2 de
maig, la caravana partirà de.la capital del Maresme, i s'aturarà a Vilanova de la Roca, on serà esperada
per una comitiva motoritzada de la
ciutat de Granollers, desplaçada s.
aqueixa localitat per tal de rebre-la
i donar-li escolta d'honor fins a la
capital del Vallès Oriental, on farà
l'entrada triomfal, cloent així unà
descomunal anella sardanista per la
i donarpart nord del país.
Els actes de la diada de la proclamació, per l'Obra del Ballet Popular,
de la Ciutat Pubilla de la Sardana
—enguany Granollers—, solen anar
acompanyats d'una gran solemnitat,
i les poblacions designades, en un
noble afariy de superació, en fan Unà
causa comunitària per tal d'assolir
un èxit assenyalat que no desdigul
de l'anterior.
Ricard .TOVÉ I H O R t O V E D A

f

LLORENÇ DELCLOS
I RODON

Què ens deixà el dia 15 d'àbrü,
Dijous Sant
( A Ò S)
La seva esposa. Mercè Sumailà i
CortilS: filles. Èmíllà i ïsàbèl;
gèndres, Josen Cervera i Agustí Vila;
néts; gérmariS, Ràfaèl, Joan, Jordi i
Arrtèlíà; cunyats, nèbots i ïamílià tota, preguen als qui el cóíiéguérèn 1
estimaren qüe eíís acompanyin a là
missa que, en récòrd seu, tindrà 116è
avui dijous, à les 20.30, a l'esglési»
parroquial de Sant J o a » d* Gràcia,
plaça de la Virreina.
Barcelona, 29 d'abril d«l 1874.

