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MADRID

La primavera comença a escalfar-se

Neix un quart diari madrileny del matí, dit "El País"
Es parla ja d'una "primavera
calenta". Els darrers esdevenimeAts de la vida pública a l'Estat espanyol i els que s'anuncien
han donat una mobilitat notable a la vida política d'aquestes
setmanes primaverals.
Les iniciatives reformistes adoptades pel govern han deixat una mica
de banda les. activitats de l'oposició
democràtica. Aquesta ha manifestat
clarament la seva decepció per la
Kiodèstia i la lentitud del programa
de canvis anunciat pel president
Arias, però. mancada de poder legal
i de garanties jurídiques, ho de
üeixar de moment la iniciativa en
mans del govern.
Cal dir que el dia 1 de maig no
lou del tot pacífic a Madrid. Tal
com diguérem en la crònica anterior,
jjs zones d'Atocha el dia 30 i la
Casa de Campo i el Palau d'Esports
dia 1 foren les més conflictives
entre manifestants i policies. Segons
cartes informacions, solament el
.partit del Treball d'Espanya" i
* 'Organització Revolucionària
de
-treballadors" decidiren de convocar
manifestacions. Per contra, la resta
de partits i organitzacions de l'opoSicio cregueren més convenient no
«ortir al carrer, o fer-ho a base d'actes populars o . folklòrics als barris
'Getafe, Vallecas, etc.) o als afores
« f la ciutat. Tot i això, les forces
d ordre públic no vacil·laren a intervenir enèrgicament cada vegada que
t.o cregueren * necessari. Així, per
exemple, deixaren fer a la Casa de
\ampo (cants, discursos del P. GarÇia-Salve, etc) fins que, a les sis de
i a tarda, carregaren contra grups de
Manifestants a la vora del llac. Es
calculen uns cinc-cents detinguts en

íi Senaf podria ser
per sufragi
Una nota distribuïda per l'agència
Oficial Cifra rectifica en part la que
Publicà dissabte passat Europa Press
que hem esmentat en relació amb
1 sistema
bicameral proposat pel
govern. Segons l'agència Cifra. l'es°rrany presentat per Europa Press
om a definitiu és en realitat un dels
« x t o s utilitzats pel Consell de Mie r e s a les darreres reunions, el
HUai ha estat posteriorment modifiSat- La rectificació més important
fg, . i n f ormació publicada per gaij, ? e t r > t a la premsa espanyola es
lereix a les dues cambres proposats. Segons les fonts de Cifra. el
serà elegit majoritàriament
ri.r, s u fragi universal i no a través
u eleccions restringides.
t s t 1 q u e f a a 1» Cambra de DipuJts. encara no està fixada la rela, o entre el nombre de diputats de
-s Províncies i els seus habitants,
gons sembla, sobre aquest punt
aencial hi ha diverses alternatives
tampoc
s . ' estudi. No està decidit
d e l e s d u e s cambres tindi-à

total, dels quals ja n'han deixat anar
un bon nombre, no determinat encara.
Aquest fet no ha interromput no
obstant, el corrent de rumors polítics. Potser el més important d'ells
és el que anuncia la propera proclamació de l'infant Felip, fill del rei
Joan Carles I. com a Príncep d'Astúries durant un possible viatge dels
reis al Principat d'Astúries en aquest
mes de maig.
L A PREMSA M A D R I L E N Y A
ES REMOU
Avui, dimarts, apareix a Madrid,
per primer cop, el diari "El País".
'El País" vol ser un diari liberal que
es decanti més aviat cap a l'esquerra; el seu primer director és Juan
Luis Cebriàn. Amb "El País" tornaran a ser quatre els diari madrilenys
del matí ( " A B C " , " Y a " . "El Alcàzar"
i "El País"), ja que "Nuevo Diario"
no sembla que pugui tornar a sortir
de moment. Membres de la redacció del "Nuevo Diario" han dit que
foren descoberts micròfons secrets
destinats a espiar el personal. Per altra banda, el director dimitit, Martín Ferrand, ha ofert els dos milions
i mig de pessetes que le corresponen
com a indemnització als treballadors
cel diari. A l diari "Pueblo" les tres
dimissions del sots-director José Luis
Alcocer, del redactor en cap Àngel
Gómez Escorial i del columnista Carlos Luis Alvarez respondrien a un
enfrontament entre la nova direcció del diari i part de la seva plantilla de periodistas. En la seva edició d'ahir, "Pueblo" anuncià una
reestructuració del personal i la contractació de tres nous redactors.
Dins d'aquestes notes de premsa
de Madrid cal afegir les habituals
dificultats amb què s'han trobat
molts dels informadors que cobrien el
primer de maig. Així, dos redactors
clel nou-nat "El País" —Pedró Pàramo i Miguel Torras— foren agredits per la policia i un altre pertanyent a la redacció del "Diario Económico" fou detingut. Dificultats informatives sofriren també abans
d'ahir diversos corresponsals i enviats especials estrangers.

L A REFORMA DE LES CORTS
D'acord amb una informació distribuïda per l'agència Europa Press,
segurament aquesta mateixa setmana serà tramès el Consejo Nacional
el projecte de llei sobre reforma
constitucional, i serà convocada sessió plenària de les Corts! El primer
estudiarà la creació de dues cambres legislatives i en les segones es
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El Consejo del Reino assistirà el
rei en els afers transcendentals de
le seva competència exclusiva. El
Consejo tindrà preeminència sobre
la Cambra de Diputats i sobre el
Senat. Els acords, dictàmens i propostes de resolució del Consejo del
Reino seran presos per majoria de
vots entre els consellers presents,
majoria que no haurà de ser inferior a la meitat més un del nombre
total dels seus components.
Tots els mitjans de comunicació
s'han fet ressò d'aquesta informació
especificativa de les línies reformistes dibuixades per Arias Navarro a
la televisió. Algun diari, però, ha començat a fer algunes observacions
importants. Posen per cas, les que es
refereixen a l'oblit del possible joc
de les associacions o partits polítics
en la representació del poble al Congrés de Diputats. Aquesta negligència es fa més visible si recordem
que. d'acord amb la redacció del projecte de Uei sobre el dret d'associació política, es reconeix la licitud dé
la intervenció dels partits en els processos electorals, presentant o patrocinant candidats a fi que arribin
a accedir a les institucions representatives.
Aquesta és la primera intervenció
de la premsa sobre una nota de
l'agència Europa Press que sembla
feta per un secretari del president
Arias. Es gairebé segur que després
de la primera en vindran més.'
JOSEP M.

SANMARTI

Majoria d'edat reial als divuit anys
Importants modificacions en la llei de successió
Amb la nova "Ley de sucesión en la corana". que substituirà la "Ley de sucesión a la
Jefatura del Estado" del vint-isis de juliol del 1947, es modifica la "Ley Orgànica de! Esiado" del deu de gener del 1987 i
els articles onze i dotze de la
"Ley Orgànica del Estado". que
també quedarien derogats i en
els quals eren regulades les absències i malaties del cap de
l'Estat, tanmateix com l'educació de les persones i reials menors d'edat cridades a la sucessió.
La majoria d'edat del rei és fixada en aquest avantprojecte, a divuit
anys, perquè hom consiüera que les
característiques excepcionals de l'educació de les persones destinades a
suceir ofereixen una raonable seguretat de la plenitud del judici en
aconsguir aquesta edat.
Quant a l'status del prmeep hereu,
li són concedits, des del seu naixement o des que es produeixi el fet
que origini la crida, els títols i tractaments vinculats tradicionalment
per la corona espanyola a la persona cridada a l'a sucessió. Per tant,
fins que no s'aprovi aquesta llei no
es podrà establir el títol que rebrà
el príncep Felip, o bé el de ' príncep
d'Astúries", que ha estat el tradicional a la Monarquia espanyola, o bé
el de "príncep d'Espanya", amb el
que el seu pare va accedir a la successió com a cap de l'Estat.
REGENCIA
La figura del consort regi és exclosa com a tal de la possibilitat
d'asumir funcions de govern, que serien desconsiderades sempre per la
nació i perjudicals a la magistratura del rei.
La reghncia assumeix les funcions
del cap de l'Estat només en els casos en què el rei sigui menor d'edat
o en els de mort .incapacitat, malaltia o qualsevol altra causa greu que
l'impossibiliti per a exercir com a
cap de l'Estat i sempre que aquest
no pugui ésser el príncep hereu.

"Aquesta nova font d'energia significa una nova concepció del món, no solament pel
que enclou en si mateixa, sinó
perquè representa un plantejament tècnic i industrial de característiques no exigides fins
ara a cap altre sector", va dir
ahir el rei Joan Carles en el
seu discurs de l'acte inaugural
del V I Congrés del F O R A T O M
(Fòrum Atòmic Europeu) que
se celebrà al Palau de Congressos i Exppsicions de Madrid, amb el tema genèric de
"Present i Futur de l'energia
nuclear a Europa",
Acompanyaven el rei en la presidència el vice-president del govern
per Afers Econòmics i ministre d'Hisenda, Villar Mir, el ministre d'Informació, Martín Gamero, i altres
personalitats.
Es començà l'acte amb les paraules de salutació del president del
Congrés, Manuel G. Cortines i el
discurs inaugural, en què es referí
ministre d'Hisenda
pronuncià el
a la crisi energètica que va produir
pertorbacions en l'ordre econòmic
internacional i que va posar de manifest la fragilitat d'una política
energètica basada en el baix preu
del petroli. Va destacar també els
avantatges .de l'energia nuclear i va
senyalar que està previst que aquest
tipus d'energia cobreixi-el 1985 el
22 per cent de les necessitats d'energia primària.
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SENAT NUCLEAR EUROPEU
Aquest Congrés és gairebé un
"senat nuclear europeu", va dir el
rei en el seu parlament, en què
representants de quinze països del
nostre continent es reuneixen per a
intercanviar
llurs
coneixements.
Encara que a primera volta sembli
que els temes que seran rebatuts
tindran únicament caràcter científic, tècnic i industrial, en realitat
afecten tota la societat del *ostre
temps.
En el Congrés són representants
15 països d'Europa. Estats Units i
Canadà amb uns 1.000 participants.
El Congrés es clausurarà el dia cinc
de maig.
F R A G A A G A L Í C I A I LLEÓ
El vice-president per a Afers de
l'Interior i ministre de la Governació, Manuel Fraga Iribarne, va
arribar diumenge a la nit a Lleó,
procedent d'Orense, Ahir al matí va
rebre el governador civil de la província, i més tard a la Corporació
municipal
lleonesa presidida pel
seu alcalde, qui li va exposar els
diferents problemes de la ciutat.
També va rebre el president' de la
Diputació, el qual va informar al
ministre de les qüestions que fan
referència a l'Entitat que represen-

de Regencia". que regulava la "Ley
Es a dir, desapareix el "Conseio
de Sucesión" encara vigent i que. segons aquesta, suplia el cap de l'Estat en els casos d'absència i malaltia.
oCntrariament. en la nova "Ley de
Sucesión a la Corona' en els casos
d'absència de] territori naçionai, e l
rei conservarà íntegrament la dignitat de cap de l'Estat.
La regència es refereix en primer
lloc al consort del rei o de la reina
i només és exclòs el consort en el
cas que es casi per segona vegada.
Només per falta del consort reial la
regnneia es refereix al parent més
pròxim en l'ordre de sucessió sempre que sigui més gran de divuit
anys. Es configura també la possibilitat que no existeixi cap persona per
a la regència mitjançant l'acord de
les Corts a favor de la persona o les
persones qualificades per una pra»
posta conjunta del govern i del "Consejo del Reino". Assumint la regència mentrestant i reduït a un terme
de tres dies. al president del "Canse-,
jo del Reino". que en nom del rei es
farà càrrec de les funcions de cap
de l'Estat.

F I D E L I T A T A LES "LEYES
F U N D A M E N T A L E S " I A L REI
El nou projecte de llei exigeix, tant
per part del rei com per part dels
. qui àctuïn de regents, els juraments
davant les Corts de la submissió a
les "Leyes Fundamentales" i als segons, a més a més, la fidelitat al rei,
Cal destacar que quan serà derogada la "Ley de Sucesión" vigent ha
serà també l'article primer, que estableix que "Espanya, com a unitat
política, és un estat eatkiic, social i
representatiu que d'acord amb la seva tradició es declara constituït
regne, principi que és reconegut a
l'article primer de la "Ley orgànica
del Estado"". En canvi, pel que pertoca a la catolicitat de. l'Estat, és
proclamada, d'acord amb les noves
tendències, ja reconegudes per lleis
ordinàries, l'admissió de la llibertat
religiosa.

Madariaga a la Acadèmia de là Lengua
Una lliçó d'escolàstica sobre la bellesa
El ministre d'Educaeio i Ciència,
Carlos Robles Piquer, presidí, diumeríge. juntament amb el president
de l'Institut d'Espanya i el president
de la Real Acadèmia de la Lengua
Espanyola, la cerimònia d'ingrés de
l'acadèmic Salvador de Madariaga,
qu e ocupà el seient corresponent a
la lletra M. L'esmentat acadèmic

El rei inaugura el VI Congrés del Fòrum Atòmic Europeu

a
Preeminència sobre l'altra. ni
<?re el Senat hagi de substituir el
j^-onsejo Nacional del Movimíento".
Jt l 9 f? r d a m l : ) el n o u esborrany esnomés
T«3 •
desapareixeria la
au
Nacional del Movimiento",
e l Primer text atribuïa al cap
e govern en Representació del rei.
S'at,?.mbé> segons informa Logos,
sid» • r a l a f a c u l t a t Que té el preredir d e l " C o n s e Í ° Nacional" de
els
ïe^l
terminis assenyalats pel
form e n t p e r P ° d e r tramitar els ins Per raons d'urgència.

darr t Í V a m e n t ' s e § o n s notícies de
Dr-f- 6 ! 3 h °ra. en la reunió que el

discutiran els projectes de llei sobre
dret de reunió i de manifestació. El
Consejo Nacional, amb tot, es limita
a assabentar-se del projecte de llei
i informa sobre el text que li hagi
arribat.
Segons aquest text, les Corts seran
formades per dos organismes colegisladors: una Cambra de Diputats
i un Senat. La Cambra de Diputats, la configuraran tres-cenís representants de la família, elegits per
sufragi directe i secret per tots els
espanyols majors d'edat. Cada província votarà dos diputats i els addicionals que li corresponguin en
proporció a la seva població i d'acord amb el mòdul que resulti de
dividir el total de la població pel
nombre d'escons restants. El Senat
estarà integrat per: primer, doscents senadors elegits per les cinquanta províncies a raó de quatre
per cadascuna i en representació a
les diputacions, els ajuntaments, les
entitats sindicals i les corporacions
i institucions de dret públic reconeguts; segon, per quaranta senadors
permanents; i tercer, per quaranta
senadors designats pel rei a cada legislatura, amb l'assessorament del
Consejo del Reino.
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ta. A la tarda el vice-president va
assistir als actes de clausura del
"3ÍII Campionat de Parcs Infantils de Tràfic".
A Orense el ministre de Ja Governació va visitar diverses obres,
i va rebre comissions i representacions de la eapital i la província
amb qui despatzà assumptes dej/
seu departament. Més tard va visitar Rivadavia. on fou rebut per
la Corporació municipal, i per la
tarda visità la fira de vins. Traslladat en helicòpter a l'estació d'esquí de Cabeza de Manzaneda. es
dirigí també en helicòpter a Lleó.

pronuncià un discurs titulat "De la
belleza en la ciència", en el que va
fer una síntesi de la seva visió dei
món i de la dispersió en què, a través del món, es troben els tres va?"
lors bàsics de la bondat, la veritat
i la bellesa. Potser, diu Madariaga,
"aquests tres valors puguin trobarse a l'infinit com les rectes paral·leles. però en aquest món el veritable,
el bo i el bell no solen trobar-se. Un
teorema cle matemàtiques potser veritable i bell, però també pot ser bell
i fals. Es podria dir el mateix dels
altres eostats del triangle...".
Salvador de Madariaga va mostrar en aquesta intervenció magistral, un bon coneixement de l'escolàstica. i per això fou sorollament
aplaudit. No obstant, els seus punts
de vista polítics ja foren més controvertís, especialment pel que toca a la seva visió del comunisme i
de l'ateisme. En aquest aspecte. Madariaga féu palès un cert desconeixement dels actuals plantejaments
d'aquesta problemàtica i ,no ha penetrat gaire en els nous corrents filosòfics i polítics del pensament modern.
,ï. M. S.

"les CORTS" carrer Galileu, 281-285 (Can Bruixa), a 25 m. CH la
travessera de les Corts. A 50 m. del Metro i del mercat de les Corts.
9 Pisos de 4 habitacions amb armari, cambra rie bany, lavabo amb
dutxa, menjador-sala d'estar amh armari buífet incorporat, cuina
ben pensada, amb ventilació per als fums, tres piques d'aigua, dues
de cuina i una de treball (per a galledes), armari de fusta (baixos i
als), taula petita, connexions preparades pei a instal·lar màquines
automàtiques (rentaplats i renta-roba) i equipada amb una màquina d'aixugar roba (eixugament total). 9 Entresolat al passadís i al
distribuïdor, i armari per a roba. # Aigua calenta per gas i calefacció elèctrica. # Aïllament acústic. # Armari de malendreços per
a cada pis. 0 Porteria molt àmplia, amb escala doble i amb dos ascensors. Terrasa-solàrium amb ping pong. # PREU T O T A L : a partir
de 2.150.000 ptes. inclosa hipoteca, a pagar en 14 anys. A i mateix
edifici, venda de despatxos i de places d'aparcament.
Visites del pis de mostra moblat: A l'edifici mateix, els dies feiners
de 10'30 a 2 i de 4 a 8 (diumenges, de 10 a 2;.
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