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Dissabte, 1 de maig del 1976
C O N S E L L DE MINISTRES

Pressa per a la reunió i associació
Al palau de la Presidència es va
iniciar ahir al matí el consell de ministres. presidit pel cap del govern.
Carlos Arias Navarro Assistiren a
la reunió tots els ministres del govern.
L anterior consell de ministres se celebrà el darrer divendres dia 23 d abnt
No hauria tocat reunió del consell ahir.
en teoria, ja que habitualment se celebren cada quinze dies. Amb tot tenint
en compte els terminis que fixà el p r u dent Arias Navarro en les seves dues
ultimes intervencions, davant el ple de
tes Corts el 28 de gener i el missatge per
ràdio i televisió dei 28 d abril per a una
sèrie de disposicions iegals importants,
hom indica, en cercles polítics que
aquesta reunió extraordinària es proposa de tractar algun d aquests temes
per acomplir els terminis indicats
ORDRE DEL DIA
La reunió es va iniciar a les deu del
mati i durà fins a dos quarts de tres de
la tarda hora en qué va aixecar-se la
sessió En I ordre del dia figuraren al
Moc preferent dos temes fiscals la reforma de' impost sobre la rerda de les
persones físiques i la disciplina comptable a les empreses.
Altrament en medis oróxims a la presidència no es descarta la possibilitat
que el consell estudií tes dues lleis fonamentals que es preten reformar Els tex
tos d ambdós orojectes elaborats per la
comissió mixta Govern-Conselí Nació
tial ja són a mans dels membres del go
vern però no se sap si el consell d ar>ir
tingué prou temps per a discutit los f tot cas el termini assenyalat pel president Arias no fineix fins al 15 de maig
URGÈNCIA PER A PROJECTES DE
LLEI
Informa Europa Press que despres
del consell de ministres d ahir on sa-

EL LLENGUATGE

Cantants i
autors
N

o hem de pretendre dir-ho tot
en una sola paraula. Podem
fer servir totes les que calgui per a
completar la nostra idea St un artista és alhora pintor i escultor, no
tenim cap necessitat de dir-ne un
«pintescultor» per l'afany d estalviar una paraula. Diem que és pintor i escultor i ja som al cap del carrer I. si convé, hi afegim que és
il·lustrador, dibuixant, gravador i
tot el que sigui. Si un cantant, com
afa Raimon o Lluís Llach. és alhora
i aí/tor de les seves cançons, diem
que és cantant i autor de cancons.
expliquem que ell mateix escriu les
lletres de les cançons del seu repertori i en compon la melodia. Un
cop ho hem explicat, i que la gent
ja ho sap. el podem designar dient
tranquil·lament el cantant, o l artista. o I intèrpret. EJ que no s'hauria
d haver fet mai és inventar una paraula tan monstruosa com «cantautor», autèntic híbrid creat al marge
de tots els procediments i les normes de la formació de mots en català. Els qui encara recorren a.l'ús
d aquesta paròdia de paraula, innecessària del tot. fanen molt ben fet
de desar-la d una vegada d arraconar-la defintivament
Acaben de llegir que Enric Barbat. una cíe fes primitives figures
de la «Niova Cançó» ha reprès les
seves activitats artístiques Aquest
cantant, diuen, exerceix també la
professió d aparellador. Es cantant
i aparellador alhora Esperem que
no tindran la idea de dir-ne un
«cantaparellador» que és un mot
de formació idèntica al de «cantautor»
ALBERT JANE
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cordà d atribuir- la qualificació d urgència a diversos projectes de, llei el president del govern, d acord amb la disposició transitòria de la presidència de les
C rts del 21 d abril, ha atribuït doncs la
qualificació d urgència per a llur tramitació als textos següents:
Projecte de llei reguladora del dret de
reunió
Projecte de llei sobre el dret d associació política
Projecte de llei sobre la modificació
de determinats articles del codi penal
relatius als drets de reunió associació
expressió de tes idees i llibertat de treball
Els projectes de lleis reguladora del
dret de reunió, sobre el dret d associació política i sobre modificacions de
determinats articles del codi penal, han
estat qualificats com «de tramitació urgent» del president del Govern, segons
«Cifra»
La dita qualificació per a aquests projectes de llei. respon a la disposició
transitòria de la disposició de la presidència de les Corts del passat dia 21
L esmentada disposició assenyala que
«el Govern podrà atribuir la qualificació
de projectes de tramitació urgent als
que actualment es troben pendents a les
Corts»
El consell aprovà també per a la seva
remissió a tes Corts a proposta del vice-president del govern pér a Afers Econòmics i ministre de Finances dos projectes de llei el de reforma de l'impost general sobre la renda de les persones
físiques i el de disciplina comptable i repressió del frau fiscal.
Al projecte de llei de reforma es cóncep aquest tribut com una de les peces
fonamentals del sistema fiscal espanyol
d acord amb el grau d'evolució social,
política i econòmica assolit pel país.
S'hi desènvolupa al màxim el principi
de personalització de l'impost i amb
aquest motiu integra en I impost general
sobre la renda els actuals impostos del
producte. Amb això es fa possible de tenir en compte les circumstàncies personals i familiars dels contribuents, que no
eren considerades en els imposts del
producte en raó de llur naturalesa.
RELACIONS AMB EUROPA
Els ministre d Afers Estrangers i de
Comerç informaren arran de la represa
de les converses amb la Comunitat
Econòmica Europea i. respecte a això.
el ministre de Comerç referí detalls del
seu recent viatge a Brussel·les i de les
favorables impressions allí recollides al
voltant de tes esmentades converses, en
les quals han influït els recents contac-

AVUI
• R. Madrid, 0 — F. C. Barcelona. 2 (Crònica del nostre enviat
especial. Josep Porter-Moix) p 2.
• Reivindicacions qualitatives
(article de Teresa Pàmies) p 3
• Un lluitador de I església de
Catalunya (article d Agustí de Semir) p 3
• Els cinc espais naturals de la
Costa Brava, encara per alliberar (reportatge de Josep Gifreu)
p8
0 Guipúscoa:_vaga no reeixida
(crònica del nostre corresponsal
ai País Basc. Robert Petit) p 12
• Renovats rumors sobre la
consistència del govern (crònica
de la nostra redacció a Madrid,
per Josep M.a Puigianer) p 13
• Preocupa el futur de l'Europa
del Sud (crònica del nostre corresponsal a París, Ernest Udina)
p 15.
• El país ja viu clima electoral
(crònica de la nostra corresponsal a Roma Alícia Fajardo) p 15.

tes mantinguts pel ministre d Afers Estrangers a les capitals de tots els països
integrants de la Comunitat Econòmica
Europea
EL MINISTRE D INFORMACIO
REBE ELS PERIODISTES

NO

El ministre d Informació i Turisme no
rebé ahir a la tarda els periodistes per
donar-los compte de la referència del
consell de ministres celebrat'ahir, car es
tractava d una reunió extraordinària

VIATGE

Els Reis aniran a Amèrica
No se sap qui assumir! durant els dos dies la regència
Els reis d Espanya, Joan Carles i Sofia
visitaran oficialment la República Dominicana els dies 31 o» maig i 1 de juny,
invitats pel president de I esmentada
República. Joaquín Balaguer segons es
va fer públic ahir a la tarda informa Europa Press. Aquesta visita aporta una
novetat pel que fa al govern d'Espanya,
ja que en I absència dels reis caldria
anomenar un regent com sigui que és
el primer viatge que fan el reis fora de
lestat espanyol

Encara que la història d Amèrica ha
estat sempre molt lligada a la d'Espanya. i malgrat que la política d aquell
Continent va deprende durant segles del
govern espanyol és el primer cop que
uns sobirans espanyols travessen
l Atlàntic per visitar aquelles terres
El proper viatge dels reis servirà per a
reafirmar els vincles d amistat i afecte
que existeixen entre Espanya • els pobles hispano-americans

CONSELL

La «Coordinación», pas important
Ahir. a darrera hora del vespre,
se'ns va facilitar el comunicat del
Consell de Forces Polítiques de
Catalunya., que a continuació reproduïm: «A íes reunions dels dies
27 i 29 d'abril del 1976 del Consell
de.Forces Polítiques de Catalunya
s acordà fer públics els següents
punts:
i
1r punt. El document «El pobie de Catalunya»: El president de la Generalitat
ce Catalunya, honorable senyor Josep
Terradella's i el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, a la darrera reunió
que varen sostenir, i entre altres qüestions tractades, celebraren la progressiva aparició en aquests darrers temps
dels organismes de coordinació democràtica necessaris per a la restitució
de les llibertats polítiques i nacionals.
En aquest sentit, es reafirmaren en la
seva voluntat de negociar i després pactar e! restabliment de la democràcia i de
les llibertats nacionals de tots els pobles
de I Estat espanyol
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya. en la seva declaració fundacional del desembre del 1975 remarcava la
urgència de la creació d un organisme
amb et qual poder pactar en representació de Catalunya i arribar així a unà
entesa democràtica a nivell de I Estat espanyol
En aquest sentit i d acord amb
aquests antecedents, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya celebra la
formació, a Madrid, de «Coordinació Democràtica» com un pas molt important
en el camí del trencament amb tes lleis i
les institucion franquistes, i cap a l'establiment d'un període provisional que.
garantint i restablint les llibertats democràtiques. retorní la veu i el vot als
ciutadans i. mitjançant la realització d'eleccions Hiures. clogui el període provisional i n obri un de constituent perquè
els pobles de I Estat espanyol configurin
amb plena llibertat i responsabilitat llurs
institucions
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya conscient de la significació de
«Coordinación Democràtica», remarca
l'apartat de la seva declaració en el qual
enumera, com un dels seus objectius, «el
pieno. inmediato y efectivo ejercicio de
los derechos y las libertades politicas
de las distintas nacionalidades y regiones del Estado espanol.»
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya fa constar que reitera en aquest
sentit el primer punt del seu programa
fundacional que diu:
Reivindicar, propiciar i impulsar la
constitució d'un govern provisional de
la Generalitat de Catalunya que assumeixi el podef a Catalunya des del mateix moment que el tractament democràtic, amb el compromís de convocar i de
celebrar eleccions, en terme mes breu
possible, per el. parlament cataia Aquest
govern provisional de la Generalitat de
Catalunya es constituirà a partir dels principis i tes institucionéconfigurants a i Estatut de 1932 i com a primer pas en I exercici concret del dret a I autodeterminació
Ef Consell de Forces Polítiques de Catalunya afirma que la perspectiva, que
s obre cavant nostre, d una amplia unió,
sense exclusions de totes les forces in-

teressades en el restabliment de les llibertats en un pacte per a la ruptura, és
la garantia de seguretat i de transició
pacífica cap al futur democràtic
Per a impulsar aquesta perspectiva
unitària, el Consell de Forces Polítiques
de Catalunya crida e! poble cataià a
continuar la mobilització, a I entorn de
l'Assemblea de Catalunya, per a I amnistia, tes llibertats i I Estatut d autonomia,
i a donar suport als plantejaments i les
activitats del Consell.
Catalunya, abril del 1976
2° punt. Constatar que el dia vint-i-tres
d'abril, diada popular de Catalunya, va
significar una autèntica jornada d Afirmació Nacional catalana al voltant de tes
reivindicacions de la llibertat, l'aministia i
l'Estatud autonomia.

3r punt. La protesta d aquest Consell
de Forces Polítiques de Catalunya per la
prohibició de la manifestació sol·licitada
per al dia 1 de maig per diversos representants del moviment obrer.
Infomar també del refús que I administració ha fet d un document signat
per diversos representants polítics, en el
qual feien costat a la sol·licitud de manifestació.
El Consell de Forces Polítiques de Catalunya reivindica el dret de manifestació
com un dels elements fonamentals de
tes llibertats democràtiques.
30 d abril del 1976
Secretariat de torn del Consell de Forces Polítiques de Catalunya: Front Nacional de Catalunya»

(Drets reservats Prohibida la reproducció.)

Ultima hora
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ITALIA

MADRID,

Tard

Macanàs havia de jugar i salvar el Barça unà vegada més.
Em sembla reeordar que la darrera vegada que els dos equips
es van enfrontar al "Bernabeu"
essent-hi present el jove extrem
madridista, coincidí amb aquell
ja llegendari 0-5 de fausta memòria per a tota l'afició barcelonista. En tot cas, com ahir,
Macanàs va protagonitzar la
derrota del seu equip; humiliant
en aquella ocasió i merescuda en aquesta.

Una victòria del Barça, la d'ahir,
força important perquè penso que ha
ajudat varis interessos en una triple
vessant: per una banda ha salvat, de
certa manera, una temporada mancada extremadament de resultats
com aquest; per l'altra ha donat
nous arguments a una presidència
en dificultats i que no es troba en
situació de menysprear regals com
el d'ahir; finalment ha servit per a
rellançar un campionat fins ara massa dominat pel Madrid i que a partir
d'aquest moment revaloritza el paper
de l'Atlético, amb el consegüent espectacle avui a Sarrià.
EL CENTRE DEL CAMP
Com en totes les grans ocasions
futbolístiques, ahir també el centre

satisfacció
del camp va ésser la clau que, al
final, va decidir el partit. Vull dir
que, fins que el Barcelona no es va
poder fer amb totes les pilotes que
corrien més o menys lliures per
aquesta parcel·la, les accions foren
força equilibrades. En definitiva,
tant Asensi —penso que va tenir
una ofortunada actuació després de
la lesió— com Marcial i, sobretot,
Neeskens. palesaven un millor sentit
del marcatge i de! joc pcsicional que
llurs contraris, respectivament Breitner, Pirri —ahir acusant, penso, la
darrera lesió— i Netzer, aquest darrer absolutament desdibuixat en el
decurs de tot el partit. Si a aquesta
situació, ja per ella mateixa determinant, hi afegim l'excel·lent colIaboració de tres homes de la defensa com són Corominas, Migueli i
De la Cruz, tenim un panorama
bastant complet per explicar-nos el
perquè de la superioritat blaugrana.
L'expulsió de Benito, al començament del segon temps, no faria altra
cosa que simplificar aquest plantejament.
MES OCASIONS PER A L BARÇA
A un bon xut d'Amanci© (16 m)
resolt molt bé per Mora, Herèdia
responia (28 ml
tirant massa alt
quan es trobava en excel·lent posició Santillana í 36 m) desaprofitaria un rebot defensiu i permetrà

BUTLLETÍ de s u b s c r i p c i ó
Nom

—

Cognoms

—

Carrer

—

••••••••
...

Pis
Població

Els prego que em subscriguin al diari «AVUI» a
oartir del dia 1er. del mes vinent. El pagament el faré de
ia forma següent:
Banc o Caixa d Estalvis
Rebut presentat a domicili
Xec adjunt
Gir postal n.°
Transferència
Reembossament

Rebut per

•
•
•
•
•

(1)
(2)

•

(3>

Periodicitat:
840
•
Trimestral
Semestral 1.680
•
•
Anual
3.360
NOTES:
(1)—Havent triat,la modalitat de Banc o Caixa, desitjo que els rebuts siguin domiciliats en el Banc (Caixa)
—
...—
—
Agència núm
—
—Compte corrent (o Llibreta) núm
Signatura: El Subscriptor

( g M t e s e r v a t n o m é s a l s q u i r e b i n e l d i a r i per repartidor o c o r r e s p o n s a l .

p-

(3>—La subscripció té un sobrepreu d'una pesseta diària dintre de l Estat
espanyol.
*

IMPORTANT:

M'interessa també adquirir

Titois de Compte-particip de 1.000

pessetes. (Mínim, un: màxim, cent).
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L'última oportunitat, va tenir-la
Moro el dijous proppassat, quan el
líder del Partit Socialista italià, de
Martino, rebutjà l'oferiment de Moro per tal d'evitar les eleccions generals. que podrien proporcionar als

comunistes l'entrada al Govern,
D'aquesta manera, hom posa punt
final als dos mesos i mig de govern
monocolor protagonitzat per la democràcia cristiana.
Aquest partit havia quedat aïllat
en retirar-li el suport parlamentari
la social-democràcia, que era l'únic
sosteniment amb què comptava el
Partit Democristià. de majoria relativa. i que, en quedar sol, ha actuat com a detonant de la llarguísSima crisi italiana, que ara culmina
amb la dimissió d'Aldo Moro. Hom
parlava els darrers dies d'una precipitada convocatòria d'eleccions a la
vista dels esdeveniments, que les farien possibles probablement per al
20 de juny, d'enguany, és a dir, un
any abans d'acabar

BARCELONA

Vaga total a Sant Pau
Els facultatius van adherir-se a l'atur

A l'hospital de Saní Pau s"ha produït la vaga total. Ahir al matí la
direcció només va pagar la meitat
de la mensualitat, tant als auxiliars
que han fet vaga com als metges i
ÀRBITRE X ALINEACIONS
caps de Servei. Molts d'ells refusaren cobrar la mitja mesada. La diSegrelles airig: força encertadarecció al·legà que no hi havia més
ment el joc er.cara que passà per
diners.
alt certes accions punitives d'ambTal com ja havia estat acordat
dós equips. Expulsà Benito (8 miabans d'ahir, un gran nombre de
nuts del segon temps) per clara
vaguistes i metges de l'hospital es
agressió a Heredia i amonfestà Costancaren al centre. De s del migdia
tas per entrar irregularment Breitfins a darreres hores del vespre van
ner. Penso que ja havia fet massa i
romandre asseguts a les escales de
no volgué emboiicar-se més.
REAL M A D R I D Miguel Àngel, Sol, . l'entrada, amb pancartes reivindicatives.
Benito, Camacho, Breitner, Pirri,
El cos facultatiu del Sant Pau,
Netzer. Amanuc. Santillana, Macareunit en assemblea, acordà adherirnàs i Del Bosque.
se a la vaga del personal no mèdic.
BARCELONA:
Mora, De la Cruz,
A l mateix temps va fer constar en
Migueli, Costas Corominas (Rifé),
una nota de premsà que està ~sseMarcial, Asensi, .Neeskens, Rexach,
gurada l'assitènc'ia als malalts aguts.
Cruyff i Heredia (Sànchez).
I que l'hospital està capacitat per
a atendre qualsevol urgència que es
Josep PORTER- MOIX
presenti i per a ingressar els malalts
que ho necessitin. Per això hi ha un
Comitè assistencial format pel personal mèdic, tècnic i d'infermeria
Aquí, a Barcelona en general, i
que garanteix l'assistència adecuada
entre els Seguidors blau-grana en
particular, hom pensava que una victòria al ''Bernabeu" era quelcom més
N O T A DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ
que una victòria. Per tant, no cal
sorprendre's que, poc després del
Per la seva banda, el Comitè de
0-2, s'organitzés a Canaletes una bodirecció mèdica també ha fet públina manifestació amb profusió de
ca una nota similar. Lamenta probanderes del Barça i catalanes. Realfundament l'empitjorament de l'asment la situació era la indicada en
sistència que inevitablement comportots els aspectes. Així ho va comta la prolongació de la vaga, i ho
prendre tothom que va anar a la
atribueix a la intransigència i manRambla.

ca d'elasticitat de la direcció de personal en relació amb la negociació
del nou conveni. A l marge d'aquests
fets, denuncien l'escassetat de mitjans materials que es deriva de la
caòtica situació econòmica produïda
per una administració desencertada.
SITUACIÓ QUASI DESESPERADA
Un dels metges de l'hospital ena
ha manifestat que la situació actual
es pot considerar quasi desesperada.
Si els estaments ciutadans no hi posen remei, no hi haurà solució per
a l'hosoital. El dèficit que sembla
que arrossega l'entitat podria ser
d'uns nou-cents milions.
La solució de les entitats d'estalvi, que es podrien fer càrrec de
l'hospital de Sant Pau, fa un any
aproximadament que es remena. Però la gestió és portada personalment
per la gerent, E. Martí, secretària
executiva de l'Administració.
Segons les dades oficials de la
gerència, els darrers mesos s'han
tancat amb superàvit. L'hospital és
rendible si es fa funcionar bé. T é
uns set-cents llits uns quatre-cents
dels quals estan actualment ocupats
Però aquest sector de l'entitat és el
menys rendible econòmicament. Els
dispensaris i ambulatoris forneixen
de viabiiltat econòmica al Sant Pau.
Actualment no funciona a causa de
la vaga.
I . SUB1RA

TARRAGONA

Reunió de la Diputació davant el règim especial

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

Anit va dimitir el Govern italià.
El president del Govern, Aldo Moro,
en acabar la reunió del Consell de
Ministres, va anar al Quirinal per
presentar la seva dimissió i la del
Govern. Moro ja havia donat a conèixer la seva decisió de dimitir en
la rèplica al debat parlamentari que
tingué lloc al darrer dijous sobre les
propostes presentades pel president
del Govern al Parlament per evitar
la crisi ara ja en marxa i les elec-'
cions anticipades.

Un projecte «ni millor ni pitjor»

Per als residents-fora de Barcelona-ciutat:

•
•

Mora de lluu-se un altre cop i, finalment Neeskens (38 m). després
de diblar Benito ) Miguel Àngel no
podria culminar una situació immillorable degut a l'oportüna intervenció de Sol en el darrer moment.
En el segon temps, l'expulsió de
Benito obligaria el Madrid a replantejar l'estratègia situant a Del Bosque molt més enrera, cosa que permetrà ai Barça disposar d'un home
lliure que, teòricament, tenia que
ésser Cruyíf. Pere el Barça, dominant completament la situació, s'hi
adormí un xic, acontentant-se en
controlar els intents locals i no aprofitant la posifilitat de poder repetir,
o quasi, el que havia succeït ara fa
dos anys. A pesai de tot, noves situacions de perill —excluint el gol
d'Herèdia (18 m ) — contabilitzades,
sis correspongutrer a l'equip de Laureano Ruiz, sobiessortint els perillosíssims tirs de Corominas (15 m),
Marcial (29 m) i De la Cruz, mig
minut després de l'intent del seu
company.
Els canvis de Coromines, es queixava de la cama dreta, per Rifé (17
m), i de Heredia molt castigat per
Benito, primer i Sol, després, per
Sànchez (37 m) no modificarien
substancialment ei desenvolupament
de les operacions.

Moro ha presentat la dimissió

Ganaletes: Manifestació

*

Província

•

-Pàgina 2-

Ahir es va celebrar el ple de
la Diputació provincial de Tarragona per tal d'aprovar l'estudi
realitzat per la comissió de la
província respecte al règim especial per a Catalunya. D'entrada, el president, senyor Clua, va
fer un resum dels diversos treballs que s'han portat a terme
per la comissió, així com les
aportacions que diverses entitats provincials han tramès a la
Diputació per a la confecció del
treball, aportacions que són més
d'una vintena.
Tot seguit es va donar lectura als
documents després d'haver dit el
president que: "S'ha confeccionat un
treball que no pot ser ni millor ni
pitjor que el que hagin pogut presentar les altres Diputacions del
Principat, però puc assegurar que
s'hi ha posat entusiasme, dedicació
i molt de rigor".
A continuació digué que, a principis de mes, l'estudi es farà a mans
del president de la "comisión mixta",
senyor Mayor Zaragoza i que aleshores podrà lliurar l'esborrany elaborat.
Es van tractar aspectes jurídics,
econòmics de regulació del sou, així
com de l'ensenyament, cultura, sanitat, control i vigilància de la indústria. Respecte a l'elecció del president de la Diputació, el treball indica que serà un mandat provincial
de sis anys, ajudat per un o do»
vice-presídenta.

EL CAMP DE L A CULTURA
A continuació, el treball diu que
es transferirà a la província la instrucció pública, així com la cultura
en general —no fa cap referència a
l'oficialitat de la llengua catalana
d'una manera explícita—, així com
l'organització de centres d'educació. La Diputació tindrà cura de les
arts, de la llengua i cultura catalanes, de crear centres de manifestacions culturals i folklòriques, etc.
Tot així després de la tutela de l'estat
Respecte a la sanitat, assenyala
que correrà a càrrec de la província
la programació de la sanitat preventiva, així com la formació dels A T S
i centres sanitaris necessaris. També
fa una clara referència al medi ambient i a l'equilibri biològic i ecològic, així com al de la indústria,
incrementant-la o creant-la on es
cregui oportú per tal de compensar
aquells sectors més deprimits. Es
parla de l'equilibri general del desenvolupament provincial, del turisme, estimulant-lo cm encara és poc
desenvolupant.
A la base número 22 del document
es parla de la vall de l'Ebre i es
tracten diversos punts per aconseguir un millor i més gran aprofitament de les seves aigües i una reestructuració de les comarques aíeo-

Dóna una certa importància a la
comarca i al municipi, a aquella com
a entitat indiscutiblement natural i
al municipi com una realitat bàsica de l'administració local.
Es proposa crear un consell comarcal, una comissió de govern i una
altra comissió de caràcter executiu
sense especificar en cap moment les
atribucions i tasques a realitzar per
aquest organisme.
DIPUTACIÓ DE C A T A L U N Y A
Quant a la institucionalització del
principat, l'estudi fa referència a
una Diputació general de Catalunya
i a un Consell executiu format pela
quatre presidents i dos diputats de
cada província.
Podríem dir que, si aquest treball
tracte pràcticament tots els aspectes
de la vida social, econòmica ,cultural i administrativa d'una manera
bastant àmplia, no hi ha cap dubte
que és mancat d'una perspectiva política audaç, d'acord amo els anhels
del poble, i que els petits i estrictes
esments aue s'hi fan en aquest sent i t són molt amplis, poc concrets I
confusos.
Malgrat tot, és important de remarcar, i a la vegada esperançador,
que l'estudi de la Diputació de Tarragona fet públic ahir, haurà de contrastar amb els estudis realitzats per
la resta de les Diputacions, i que
aaueets buits seran eliminats.
MASSADA

Ultima hora
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icacions qualitatives
IPL discurs del senyor Duran i Farell a la presentació del llibre El econo" mista en Cataluna en semblà quelcom d'insòlit entre eminesaris de la
seva categoria. Són unes reflexions que denoten imaginació en un moment
que es caracteritza per la inflació aclaparadora de declaracions ensopides
i rovellades per part d'alguns capitalistes catalans que és presenten com
a demòcrates i catalanistes prenent com a referència el passat, emprant
tòpics i fórmules dels anys trenta que ja no diuen res a les noves generacions.
El senyor Duran i Farell ha anat més enllà i més endins en les seves
reflexions explicites. La valoració que fa del maig del 68 se situa en la
perspectiva que va espantar, i encara espanta, els homes i les dones de
la seva classe social. Reconeix que aquell esdeveniment no va ésser foc
d'encenalls i que el "món occidental no li concedí la importància, que mereixia". Afegí que aquella explosió "apuntava una nova mentalitat que es
caracteritza per unes reivindicacions qualitatives" anunciadores de l'esQuema bàsic de les reivindicacions futures.
Amb les seves afirmacions, el senyor Duran i Farell abordava ei punt
més delicat de la nova etapa en les relacions assalariat-patró i ciutadàEstat en tot e í món, inclòs el socialista. No oblidem que el maig del 68 no
fou únicament francès; es rebel·là contra els entrebancs històrics que
"encara" s'alcen en la vella societat capitalista i contra els quals ja apareixen en les noves societats on els mitjans de producció no són propietat
privada. La qüestió de les reivindicacions "qualitatives" és plantejada,
vulguin admetre-ho o no els qui tenen la paella pel mànec en l'una i altra
societat Són les reivindicacions de la transició històrica vers sistemes
"qualitativament" superiors.
Ignoro si les declaracions de Pere Duran i Farell van acompayades de
l'actitud cívica corresponent. Si no fos així, viuria una contradicció de difícil solució. Només una excessiva confiança en el destí de la pròpia classe
pot induir un gran capitalista a formular plantejaments tan avançats, a
menys que, com d'altres membres de la moderna oligarquia, pensi que no
té més remei que obrir camí a les forçes ascendents de la societat, una
societat que serà socialista i en la qual l'home emprenedor podrà fer nn
paper creador sense necessitat de l'estímil del lucre personal. Aquesta serà
nna de les reivindicacions qualitatives del futur.
Sense anar tan lluny, es tracta de saber, ara i aquí, si els empresaris
com Duran i Farell són disposats a renunciar a una part dels beneficis
de llurs negocis a favor de les reivindicacions "quantitatives" dels assalariats, pedra de toc per a verificar la sinceritat de llurs declaracions sobre
les reivindicacions "qualitatives": la possibilitat de guanyar el pa i amb

el treball de cada dia; l'escola gratuïta i la seguretat social efectiva. Són
reivindicacions elementals, ja satisfetes en altres societats capitalistes.
t.Què en pensen d'aquest problemes primaris, els empresaris de Catalunya
amb mentalitat oberta i imaginativa? En tot cas, el senyor Duran i Farell
diu que la solució només pot ésser política i que cal adoptar "una actitud
de pacte". ^Disposen d'una força política pròpia i homogènia els qui així
s'expressen entre la gran burgesia catalana? No, perquè és una classe en
el si de la qual hi ha un entre-xoc d'interessos diferents. D'una banda, els
qui pensen "après moi le déluge", atrinxerats darrera privilegis inconfessables, cada dia més evidents i més impugnats, gent quç no produeix riquesa perquè s'ha enriquit amb l'especulació i la. "mandanga". D'altra
banda, els capitalistes menys apocalíptics i més imaginatius vinculats a
empreses industrials, conscients que cal fer concessions "qualitatives" a
forçes socials imprescindibles al progrés econòmic, cultural i polític, que
també interessen els sectors no parasitaris del gran capital. Són homes
que s'estimen més córrer aquest risc que no veure la terra pròpia empobrida, saquejada, negligida i finalment, sotmesa i colonitzada. iQuin dels
dos sectors de la mateixa classe prevaldrà? Al país, en el seu conjunt,
li convé que guanyin els últims. Per això caldria que la voluntat pactista
manifestada passés del terreny de la reflexió explícita al de la praxis
concreta. Es així perquè, com digué el senyor Duran i Farell, " o s'arriba a
establir un ampli pacte o aquí poden passar coses molt serioses i desagradables".
Quines coses poden passar? Només cal un mínim de sentit de la realitat
i de la responsabilitat per a endevinar-Ies. Evitar-les no depèn de l'oposició
d'esquerra i de la seva hipotètica capacitat d'influir en la majoria de la
població que roman a l'expectativa. Depèn, també, en gran part, dels homes
que, com eï nostre compatriota Duran i Farell, representen una força econòmica considerable, no sols a Catalunya, sinó a nivell de l'estat espanyol.
(.Repetiran l'error dels seus predecessors, que optaren pel contuberni amb
els sectors medievals de l'oligarquia espanyola? Les paraules del senyor
Duran i Farell permeten de creure que l'error —i la traïció a Catalunya—
no es repetirà, però no disposen de gaire temps per a demostrar-ho.
Es ben cert que el món obrer es malfia instintivament de les bones declaracions dels capitalistes. Cal tenir present aquest tarannà, que no és
superficial, com ho són algunes manifestacions ultraesquerranes de sectors
de la joventut universitària. La desconfiança del proletariat minvarà si
les seves reivindicacions "quantitatives" són satisfetes "ara" com a primer
pas per a afrontar, "demà", les reivindicacions "qualitatives", en la solució de les quals hi ha interessat tot el país.
TERESA PÀMIES

Un lluitador de l'Església de Catalunya
A

Mossèn Josep Armengou i Feliu,
poeta, músic, escriptor, pensador i sacerdot fonamentalment evangelitzador, que va dedicar la seva
vida al servei de la nostra terra, de
la llibertat i de la dignitat col·lectiva. Mort a Berga el dia 21 de gener d'enguany.
Ell fou profeta de moltes idees
que avui inspiren l'acció d'amplis
sectors populars.
El dia 30 de maig, a la ciutat de
Berga, els Països Catalans li retran
homenatge.
ACERDOT de l'Església de Catalunya, dedicà la seva vida al servei del Poble a què
pertanyia. La seva veu era una denúncia profètica que trencava l'ordre establert. Conducta
evangelitzadora dedicada a propugnar la idea
de la reconciliació, la necessitat de la lluita
per la llibertat i pels drets fonamentals, l'exigència del combat per ai ple reconeixement de
la nació catalana.
Durant molts anys la seva veu, els diumenges a l'Església de Sant Joan, a la ciutat de
Berga, ens ha fet palès que la Paraula sempre ha d'ésser encarnada en l'esdeveniment,
lluny d'ideologismes fàcils, sense caure en
l'abstracció còmoda, defugint generalitzacions
ambigües i no compromeses.
El ressò de la seva v e j ens torna els pensaments fonamentals de les seves homilies;
La reconciliació no solament és el mutu
oblit de la guerra, sinó, principalment, el recíproc reconeixement de compartir els esforços
en la construcció d'una serietat en la qual
hagi desaparegut el concepte d'enemic, en què
les persones siguin adversaris dialogants i discrepants competitius en el noble esforç d'oferir al Poble sobirà les diverses opcions que
facilitin la convivència.
Reconciliació que expressa que l'home és
procés històric i que la història és canvi i revolució, moviment, acció transformadora de la
realitat per a construir el futur dia a dia.
Aquest futur pot exigir el trencament de les
formes de poder i de les tormulacions jurídi-
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ques que, esgotades, resulten opressores i fan
inviable la convivència. Trencament que s'expresa en la recuperació de Ja sobirania per al
Poble per obrir l'etapa constituent.
Retorn al principi de la llibertat radical;
facultat de fer tot el que no perjudiqui el
proïsme: la llei, expressió ue la sobirania del
Poble, no pot tenir la funció de violentar la
llibertat, perquè la mateixa llei no és més que
el límit que fa respectar el dret d'altri.
Ni imperi de l'Estat, simple instrument al
servei del Poble, ni absolutisme de la Llei, que
no és més que una mera formulació tècnica
en un moment determinat de la història.
Aquesta llibertat radical ha d'esser entesa
com a llibertat crítica, ja ouc sense ella no hi ha
igualtat, no hi ha justícia, no hi ha pau, no
hi ha res, solament tranquil·litat opressiva- i
opressora.
Reivindicació del principi que en una societat sana to.t ès permès, menys el poc que és
prohibit en funció del dret d'altri, sigui persona o grup; principi que anul·la el mal ús de considerar que tot és prohibit, menys el que és
expressament autoritzat.
La presència de la seva veu, ara i aquí continua:
Crida a la intervenció de tots a l'acció transformadora de la realitat. En la construcció de
la nova etapa, en la realització de la justícia,
no pot haver-hi ni neutrals ni espectadors.
Es cert, que en una societat, degudament
articulada, la política com a acció és funció
pròpia i principal dels partits polítics que, o bé
exerceixen la funció d'oposició, sempre subordinats a la reversibilitat periòdica del poder.
En una societat democràtica, que no milita en
un partit polític és, no obstant, opinió pública
i membre del cos electoral, és a dir, tot ciutadà té la possibilitat d'intervenir políticament
i de participar en la cos i pública. En una situació no democràtica, quan es tracta de reconquerir la sobirania de Poble, la tasca és
de tots; presència activa i múltiple en qualsevol de les formes possibles, treballant de la manera més adequada a a pròpia personalitat o
a les característiques de! propi grup social,

mobilitzant-se els no militants per a construir
el futur democràtic.
Restablerta la llibertat, recuperada la sobirania del Poble, articulat el sistema de reversibilitat del Poder, continuarà existint la violència estructural del sistema econòmic que fa
que el mateix criteri majoritari pugui ser controlat i manipulat per la força dominant minoritària, detentadora del poder econòmic, i per
tant deurà coptinuar la lluita alliberadora mitjançant l'exercici de la l'ibertat crítica en els
aspectes econòmic, ideològic i polític per passar
de la democràcia jurídico-política a la real democràcia econòmico-social.
El seu tema essencial, sempre lligat a les
idees de Reconciliació, Llibertat i lluita per la
Justícia, hi era present en tota la vida de Mossèn Armengou: el sentiment de Catalunya, peça
fonamental en el seu pensament, simbolitzat en
l'arrelament a Berga i en la valoració de la Catalunya de les Comarques
En aquesta lluita som membres d'un Poble
que en un esforç de construcció de futur, deu
retrobar l'articulació comunitària del Païs Valença, de les Illes i del Principat amb la totalitat del Països Catalans que un dia també hauran de trobar-se en la Catalunya Nord, mutilada
fa segles.
Però sense oblidar que l'exigència immediata
de la lluita obliga a posar tot l'esforç a recuperar ara i aquí les institucions mínimes, instruments de la llibertat, aquelles configurades en
l'Estatut de l'any 1932; Parlament, President,
Consell Executiu i Tribunal de Cassació. La Generalitat de Catalunya apareixia, en el seu pensament, més com a port de partença que com
a estació d'arribada.
De diumenge en diumenge, Mossèn Armengou ens feia sentir, a la O r x a i a mi, amb els
ciutadans de Berga, la Fsraula encarnada en
l'esdeveniment per il·lumíuur l'acció de cada, dia.
La presència de Mossèn Armengou continua
viva; a l'Església de Catalunya existeixen molts
lluitadors al servei del Poble, i a l'Església de
Berga continua escoltant-se la Paraula encarnada en l'esdeveniment.
AGUSTÍ DE SEMIR

ün altre centralisme: el permís de Roma
Estava llegint el diari i hi havia
diverses persones al voltant meu. De
sobte, vaig sentir una rialla darrera; era una noieta de quinze anys:
"Mira, em va dir, donen permís per
rebre la comunió amb la mà!". A
la noia, no li cabia al cap.
Sabia que Jesús havia partit el pa
—un aliment— i l'havia donat als
seus deixebles perquè se'l mengessin. I així els cristians ho havien fet
al llarg de molt de temps fins que el
pa es va convertir en hòstia i els
fidels no la varen poder tocar. Però
al principi era més natural, més senlUL I ella, educada en un ambient
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obert, sempre l'havia rebuda així (a
excepció de quan anava al poble a
estiuejar, que el capellà no ho permetia).
Jo, com la noia, havia vist la notícia en el diari publicada amb un
titular a tres columnes però més
aviat en lloc de la rialla de la noia.
m'havia produït un cert rubor, un
xic d'indignació i en el fons indiferència.
Pensar que per tornar a un costum així tan natural i tan senzill
s'ha de demanar permís a Roma, Roma l'ha de concedir i després cada
bisbe en la seva diòcesi... no cabia

al cap d'aquella noia adolescent...
Com de fet haig de confessar que
no cap en el meu tampoc (dec ésser
adolescent, encara).
Mentre les coses així de senzilles
hagin d'anar per aquests camins de
permisos i concessions, penso que
és difícil moure's en un aire de llibertat en l'Església.
Em va dir un capellà que el diumenge següent a la publicació de la
notícia gairebé van prendre la comunió amb la mà un trenta per cent
més de gent. Els fidels, doncs, plens
de bona fe i seguint la tradició, esperen que Roma parli, fins i tot en

coses tan diguem-ne petites oom
aquesta.
I una es pregunta si realment és
necessari que tot vagi per aquests
passos. Ja és hora que ens adonem
que els creients no som nens petits
que han de demanar permís per a
tot, penso potser equivocadament.
El que sí que és cert és que nosaltres en aquest ordre de coses encara hi estem més o menys acostumats i mal que bé ens hi acostumem,
però evidentment els joves no ho
entenen. I crec que amb raó.
(Rosçr Bofill, 'Toc Noa"
24 abril 1976).

BÚSTIA
CONCERT

Dissabte passat, dia 24, vaig
tenir la sort d'assistir al magnífic recital que donà a Manresa
la genial soprano Victòria dels
Àngels, acompanyada al piano pel
no menys genial Àngel Soler.
Però el que va cridar-me l'atenció desagradablement va ésser la
poca quantitat de gent que, en
un recital d'aquesta classe, omplia
la sala. No dic pas que fos buida,
no, però certament hi podria haver hagut molta més gent que no
hi hagué. Crec que és vergonyós
que, quan unes persones ofereixen
gratuïtament el seu art, la gent
no s'hi interessi com caldria, ni
que fos solament per agraïment i
per deferència. T a n t més que
aquestes persones són dues grans
personalitats en el món musicaL
Incomprensible.
VICENÇ (Bages)

FELICITACIÓ
Nosaltres, els anòmins lectors o
llegidors de la premsa catalana
"desitjada", felicitem cordialment
tots els col·laboradors del diari:
formidable l'Albert Jané I en Molas, en Pedrolo, l'Espinàs, l'Orta,
en Llebeig i d'altres. Benvinguts
tots a la nostra llar! La família
és gran i és bona. No us deixarem
pas més sols altra vegada. Ens
plau la vostra companyia. I el
vostre fer. el vostre dir, el vostre

ser.

RAMON CALAF I TOUS
(Barcelona)

NOMS
Del tot identificat amb l'article de J. M. Espinàs del 28 proppassat, voldria, p e r ò , afegir-hi
qualque consideració.
Respectar sempre la popularitat i tradició dels noms dels carrers. La sensibilitat dels pobles
es manifesta amb l'omissió dels
noms imposats i la conservació
del nom tradicional. Exemple: a
un poble de la costa de llevant, li
van canviar el nom del carrer
principal pel d'un nom "il·lustre";
conseqüència: la gent, com cent
anys enrera, en diu el carrer del
Mar. Un altre: el poble creix i la
crescuda ha originat la creació
d'una nova plaça. Fa dos anys la
van batejar a m b un d'aquests
noms que ens són gairebé desconeguts. Doncs bé: com que el nom
està gravat en una placa adossada a un blòc de roca, la gent ho
ha simplificat i en diu la plaça
de la Pedra. Gràfic, no?
ROBERT DURBA ALEMANY
(Barcelona)

MATA-SEGELLS

Jo crec q u e els mata-segells
commemoratius, prodigats a r a
potser amb massa facilitat, haurien de ser dedicats, completament als col·leccionistes, però no
pas com ara, que se n'aprofiten
uns senyors que volen negociar
amb les facilitats que els dóna
l'Administració, que no diferencia els qui legalment poden fer-ho
justificats per la contribució que
paguen, dels arribistes que s'aprofiten de la bona fe de tants i tants
col·leccionistes.
L. B. i P. (Barcelona)

Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
excesiva, podran ésser reduïdes
per la Redacció.
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— Països catalans
MON DEL TREBALL

ENSENYAMENT

Ha empitjorat el conflicte del metall

La policia dispersà els obrers que sortien de Sindicats
La vaga del metall empitjorà
en la jornada d'ahir. Les xifres
oficials de Sindicats parlaven
de més de vint-i-dos mil va• guistes, set mil cinc-cents dels
quals corresponien a la ciutat
de Barcelona. Aquestes quantitats suposen.un lleuger augment
respecte a les dades oficials de
dies anteriors. Cal dir però, que
les fonts laborals donaven xifres d'uns cent mil vaguistes en
les darreres jornades.
En canvi, la vaga del ram de la
Construcció ha estat anul·lada per
acord pres a diverses assemblees de
Barcelona i altres poblacions. Només a nivell d'alguna emprest s'han
donat casos d'atur laboral.

estat acomiadats succesivament d'altres empreses. Això els fa creure en
l'existència de llistes "negres" a nivell empresarial. En ana assemblea
que efectuaren uns tres-cents treballadors o ex-trebaalldors de Seat.
acordaren manifestar la seva satisfacció pel fet dels readmesos i continuar lluitant perquè també en sigui
els que resten fora.
Segons informa Cifra, ahir al matí hi hagué conflicte laboral a la
factoria SEAT de Barcelona. Però a
primeres hores de la tarda ja s'havia tornat a la normalitat.

Una novetat en la jornada d'ahir
fou la vaga de la SEAT. Uns dos mil
tres-cents obrers dels tallers 1, 2. 3.
7 i 9 del torn del matí van fer vaga
en solidaritat amb els altres vaguistes del metall. També manifestaven
la seva adhesió a les reivindicacions
obreres que exalta la diada del primer de maig.
A les sis de la tarda s'efectuà una
concentració d'obrers a la casa sindical de la Via Laietana. Alguns milers de persones —sobretot del ram
del metall—- hi celebraren una assemblea. A dos quarts de vuit del
vespre començaren a sortir-ne. La
fora pública, que estaba situada estratègicament a les rodalies i en
gran nombre, dispersà amb contundència els obrers que s'agruparen
o que dubtaven a obeir les ordres
de dispersar-se.
J. SUBIRA

Segons informa Emili Piera, ahir
eren molt poques les empreses de
la construcció en les quals els treballadors romanien en vaga a València. Malgrat tot, s'han produït
noves detencions de vaguistes. Concretament, un total de set obrers han
estat detinguts: dos a 1 eixida de la
Casa Sindical i cinc al Puig (El
Camp de Monteverde).

CLAVELL I BORRÀS:
RECTIFICACIÓ
L'empresa Clavell i Borràs ens ha
comunicat que "no té cap fonament
de veritat" la informació que donàvem en l'edició d'ahir segons la
qual aquesta empresa havia sancionat tots els treballadors amb càrrec
sindical. La informació ens havia
estat facilitada per un dirigent de
la UTT del comerç del metall. Lamentem que amb aquesta informació hàgim pogut , donar una imatge
equivocada d'aquesta empresa, tant
per a ella mateixa com pel que fa
al personal.
INDÚSTRIA
QUIMICA-FARMACEUTICA:
NOTA DE SINDICATS
Respecte a la notícia publicada
sobre l'assemblea d'enllaços del ram
químico - farmacèutic, l'OS ens ha
enviat una nota que diu:
lr — L'assemblea estava prevista
per al passat dia 28, exclussivament
per a treballadors pertanyents a la
indústria químico-farmacèutica. No
es pogué celebrar per haver-s'hi introduït persones pertanyents a altres sectors. Per això fou suspesa
per la presidència.
2n — Aquesta circumstància és
suficient per a determinar que els
acords pretesos —esmentats en la
notícia— no era possible que fossin
adoptats en cap cas. No existia, per
tant, la corresponent autorització
per a celebrar una nova assemblea
—tal com s'esmenta— i ni tan sols
havia estat sol·licitada.
MILLORES PER ALS J I B I L A T S
DE TRANSPORTS BARCELONA
Aquesta setmana ha estat notificada la sentència que confirma la
de Magistratura que obligava Transportes de Barcelona, SA a pagar més
els jubilats. Això vol dir que fins
ara l'empresa pagava les pensions
complementàries de jubilació per sota de l'establert al conveni d'empresa. Les diferències oscil·len de les
tres-centes a les mil pessetes! Això
serà abonat per als qui han reclamat
endarreriments d'ençà del novembre
del 1972. Els possibles beneficiaris
d'aquesta sentència són un miler, i
les quantitats que se'ls deuen suposen uns vint milions.
SEAT: ENCARA HI HA CENT
OBRERS PER READMETRE
Després de ser readmeses a SEAT
uns tres-cents acomiadats pels fets
del 1975, encara en queden fora un
centenar. Van ser acomiadats en diverses ocasions des de l'any 1965 al
1973. Fins ara s'han trobat amb dificultat» de trobar íeina o bé han

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 5

Pàgina 5

AVUI, dissabte, 1 maig 1976

VALÈNCIA: SET DETINGUTS

SITGES: CARTA DEL SINDICAT
DE CONSTRUCCIO A L'ALCALDE
Representants del Sindicat de Construcció de Sit-ges van efectuar una
conferència de premsa per a exposar
la seva situació actuai. En primer
lloc van llegir la carta que han adreçat a l'alcalde de la població. Hi exposaven la seva disconformitat amb
l'actuació de la direcció general del
Patrimoni històric-artístic davant el
fet del retard amb què es concedeixen els permisos d'enderrocament i
d'obra.
Insistiren en la manca d'un catàleg d'edificacions que marqui les que
cal conservar. I demanen que el procés de concessió de llicències resulti
agilitzat i efectiu. El principal problema en aquest sentit és l'amenaça
d'atur dels obrers de la construcció.
Segons les informacions que van donar, n'hi ha ja un percentatje del
15 al 18%.
L'actual situació de la construcció
a Sitges ha arribat a un punt que
demana una estreta col·laboració entre l'Ajuntament i la direcció del
Patrimoni- històric-artístic. En la carta també es demana l'aprovació del
Pla general d'ordenació i de la projectada zona industrial. Durant la
conferència de premsa, els del ram
ck la construcció expressaren la disconformitat amb el projecte de l'autopista del mar. El nostre corresponsal Vinyet Panella. que ens ha transmès aquesta informacio, acaba dient
que s'espera que l'administració tingui en compte l'opinió de tot un poble davant un fet que se li vol imposar a desgrat.
TERRASSA: CONCENTRACIÓ
AUTORITZADA
Ha estat autoritzada pel govern
civil la celebració d'una festa popular que. amb motiu de l'I de maig.
han organitzat diverses associacions
de veïns de Terrassa. L'acte tindrà
lloc al parc Vallparadís a partir de
les 10 del matí d'avui. Inclourà diversos jocs per a nens i grans, assemblees de veïns, actuació de cantants populars i un dinar de germanor amb parades d'entrepans i begudes que hi haurà instal·lades en
tot el recinte.
D'altra banda, el govern civil no
ha donat permís per a la celebració
—al mateix parc de Vallparadís. a les
6 de la tarda— d'un acte públic d'informació i debat sobre la situació
actual dels treballadors terrassencs
dels distints rams. Aquest acte havia
estat sol·licitat per uns setanta treballadors i càrrecs sindicals. Va aparèixer la convocatòria en uns fulls
il·legals, sense signar, sota la consigna de "Congrés Sindical Oficial" i
"avenç cap a un sindicat únic dels
treballadors''. La convocatòria no
havia estat gaire ben rebuda per algunes tendències del moviment obrer,
terrassenc. La consideraven —segons
ens comunica el nostre corresponsal
Joan Alcaraz— relativament confusionari i poc favorable a la unitat
dels treballadors a partir de la llibertat sindical.
i
VILAFRANCA: DEMANEN EL
CONVENI DE LA CONFECCIO
Un centenar de treballadors van
concentrar-se davant l'edifici de
Sindicats de Vilafranca del Penedès

per a lliurar una carta al delegat
comarcal. Hi demanaven el .començament de les negociacions del conveni, informa Joan Aguado.
Anava s i g n a d a per uns setcents treballadors del ram de la
confecció de Vilafranca i comarca
que. de§ de principis d'aquest any,
es troben sense conveni per haver
acabat la vigència de l'anterior. El
delegat anuncià que el 6 de maig
donarà una resposta.
CORNELLÀ: VAGA I
LOCK-OUT A INMATA
Ahir es compliren els cinquantacinc dies de vaga de la plantilla d'INMATA. Alhora feia un mes d'ençà
que l'empresa tancà portes. El conflicte s'iniciarà arran de les negociacions del conveni d'empresa, i
continuan malgrat la decisió arbitral obligatòria del 24 d'abril.
Els treballadors han decidit continuar la vaga en el transcurs d'una
assemblea, ja que consideren que
l'augment del conveni no cobreix les
necessitats mínimes. D'altra banda,
de medis laboralistes informen que
l'augment està taxat en tres mil setcentes pessetes lineals "brutes" en
relació al sou del conveni anterior, i
no sobre el sou real. S'estan fent
gestions a organismes oficial perquè
l'empresa accepti les negociacions.
IGUALADA: UNA
HORA DE VAGA
Els treballadors del ram del metall d'Igualada van parar una hora en
la jornada d'ahir. Segons informa
Cifra, la decisió fou presa per a recolzar la petició de negociacions en
començar el conveni local que s'havia sol·licitat prèviament.
Segons un comunicat de les seccions socials del ram, s'han comptat
mil dotze treballadors en vaga, sobre
un cens de mil cinc-cents vin-i-quatre. Cal advertir que hi ha hagut dificultats per a trobar un vint per
cent de treballadors d'empreses de
menys de sis obrers i que. per tant.
no tenen enllaç sindical.
L'HOSPITALET: CONCENTRACIÓ
DE TREBALLADORS
Ahir dissabte a les vuit de la tarda. un grup de més de 300 persones
es varen reunir davant l'església de
Ntra. Sra. de la Llum, a La Florida,
per a celebrar l'I de maig.
Durant l'acte. que va durar mitja
hora. varen parlar diversos representants del món obrgr i del moviment popular de la ciutat.
Ja cap al final, quan es volia marxar en manifestació fins a Collblanc,
un grut> d'uns vint joves va irrompre
amb banderes rojes i negres, i va
haver-hi un moment de confusió. Finalment la manifestació no va por<"ar-se a terme, acabant, l'acte amb la
presència de la policia. Va quedar-hi
penjada una bandera negra.
M. DOLORS CALVET
CASTELLÓ: CALMA PER AL
lr DE MAIG
Amb relativa calma es presenta a
Castelló i les seves comarques, el
dia lr de maig. Tan sols són dues
les manifestacions obreres previstes,
una d'elles ja ha estat desautoritzada pel governador civil. Es tracta de
la que pretenien fer els socialistes
històrics de Vall d'Uxó. a la qual
s'havien afegit els treballadors del
calcer.
Segons ens diu Ernest Nabas. l'altra està prevista per al dilluns a la
tarda, dins encara dels dies que el
Ministeri de la Governació considera
perillosos. Els treballadors del metall
s'estan preparant per a pressionar
amb la manifestació davant la delegació provincial de l'OS i després
en l'inici de una vaga per a aconseguir el que demanen en el conveni
col·lectiu.
Per altra banda, seguint les directrius "descentralitzadores" de dalt,
almenys en el folklore, a Secció d'Educació i Descans de l'OS celebrarà
aquest dia una manifestació de danses i balls de les comarques castellonenques. Es farà. a les 11. en el teatre sindical. El Consell i la Junta
Democràtics de la Plana, que fan
seus els acords presos a nivell del
País Vaencià per a anar a la constitució de la Taula del País Valencià,
han manifestat que recolzaran les
manifestacions què les centrals obreres facin durant aquests dies. algunes de les quals tindran un caràcter
campestre.

Setmana de la Cultura Catalana
Dilluns començarà a la Universitat Central
La Universitat dè Barcelona
organitza 'la segona setmana de
la cultura catalana, que s'iniciara dilluns. Bàsicament dirigida
als estudiants, aquesta setmana pretén d'introduir en la rutina acadèmica, massa sovint distanciada de la vida real de Catalunya, una mostra de la cultura que es. fa de portes enfora.

Layret, advocat dels obrers de Cata*
lunya" i, a continuació, hi haurà una
lectura de poemes, una projecció de
pel·lícules de Pere Portabella i un
recital de piano a càrrec de Cario»
Santos,
Finalment, dilluns, com a resum
de la setmana. Antoni Comas, Francesc Vallverdú. Biel Mesquida, Rafael Lluís Ninyoles, Jordi Carbonell
i Jaume Fuster, aportaran llurs opinions sobre "La supervivència de la
cultura catalana a la postguerra i
les seves perspectives actuals". A la
tarda del mateix dia hi haurà vm
homenatge a les minories nacionals.

Hi haurà, doncs, tretze actes, el
primer dels quals serà una confe-'
rència d'Agustí de Semir, Josep
Lluís Sureda i Jordi Solé-Tura a la
Facultat de Dret. sobre "Els aspectes
jurídics de l'Estatut d'Autonomia",
incloent-hi l'autonomia universitària que, segons els estudiants del
BOLA DE GOMO PERDUDA
Centre de Cultura Catalana que han A PEDRALBES
preparat la setmana, "no pot ésser
dissociada de l'autonomia de CataA dos quarts de dotze del mag,
lunya". Després, a la mateixa facul- una bola de goma va penetrar per
tat, hi haurà un recital d'Ovidi
una finestra de l'aula número deu
Montllor i a la tarda, a la Central, dels barracons de Filosofia i Lletres
la presentació del Congrés de Cultude Pedralbes. El vidre, de vuit milíra Catalana per Estapé, Vintró, Vila, metres de gruix, va esclatar i els
Castellet i Folch.
trossds foren projectats a nou metres
Dimarts, a l'Escola d'Arquitectura, de distància sense produir ferits.
laran Solà-Morales, Ribas Piera, EnEls estudiants de Filologia, que
rich Lluch i Francesc Roca sobre ocupaven l'aula quan hi penetrà
"L'ordenació del territori a Cata- l'artefacte, han denunciat en nna
lunya", i al vespre, a la Central, els
carta al degà de la Facultat
representants dels barris de Santa
Coloma, Cornellà i Nou Barris dissertaran sobre "La cultura als barris i les alternatives municipals".
Dimecres, també, a la Central,
Marta Mata parlarà sobre "La nova
escola pública" i a la Facultat de.FíHan estat tranferides al deiegaft
siques ho faran Joaquim Montoriol, provincial d'Educació i Ciència de
Ramon Folch. Salvador Alegret, He- Barcelona, d'acord amb un decret
ribert Barrera i Josep Pla sobre "La
aprovat a la darrera reunió del Conciència a Catalunya". Al vespre, a
sell de Ministres, una sèrie de comla Central, Josep Benet. Francesc
petències que fins ara eren atribuïBonamusa i Josep Termes presenta- des al òrgans centrals del ministeri.
ran una ponència sobre "Catalunya
Són. entre altres, les següents: condurant la guerra civil".
tractació d'obres dè centres culturals
Dijous només un acte: "L'accés de ' i docents fins a un import de cinles classes populars a la cultura" a
quanta milions de pessetes; nomenacàrrec de Paco Frutos i Rafael Gis- ment de directors de centres estatals
pert.
d'educació preescolar i general bàDivendres estarà dedicat als movi- sica; autorització d'obertura i tancaments artístics: "Art. teatre i cine- ment de centres privats de preescoma" amb Jaume Melendres. Alfred lar, general bàsica i formació profesLuchetti, Miquel Porter, Mestres
sional: classificació dels centres esQuadreny, Josep Maria López Llavi
tatals d'aquests tres nivells; atorgai Carlos Santos. A la tarda, el grup ment de llicències i vacances per sl
La Roda presentarà les "Preguntes
personal i declaració d'excedència i
i respostes sobre la vida de Francesc jubilació.

Descentralització
educativa

Per als socis fundadors
De la Secció d'Administració de Subscripcions rebem aquesta
nota. comunicant:
1. ' Dels dies 14 al 23 d'abril, els darrers de recepció de títols
de Fundador, es reberen més liquidacions i sol·licituds, que no pas
durant tot el darrer any sencer. Moltes sol·licituds estaven formalitzades anteriorment, però no es va rebre la liquidació fins aleshores.
(Figuraran el seu dia com a Socis Fundadors en posteriors relacions).
2. Des del dia 23 al 29 d'abril s'han rebut milers de peticions
de subscripció.
3. Molts telegrames rebuts demanant títols de Fundador ens
arribaren sense adreça del remitent i, en alguna ocasió, sense cognoms. També tenim moltes sol·licituds il·legibles que cal comprovar
prèviament.
4. Com que la campanya del diari ha estat llarga, hi ha lògicamant un gran nombre de canvis d'adreça, nombre incrementat
amb el d'aquells que s'han repensat i demanen de rebre el diari al
despatx o viceversa. Actualment la xifra de canvis és angoixant:
prop de 3.000!
5. Aquesta acumulació dels darrers dies ha motivat visites i
trucades telefòniques que. acaparant de vegades les línies, no deixen lloc a trucades de corresponsals, a recepció de notícies, a conferències de l'estranger, i bloquegen el nostre personal administratiu
impedint-li precisament de donar curs a l'acumulació de correspondència.
6. Finalment: el procés administratiu eu i<na empresa amb
aquesta infinitat de clients (quioscos, distribuïdores, llibreries, i cadascun dels subscriptors) només es pot fer per ordenador electrònic. Es un procés més lent al començament, però l'únic possible.
7. Per a endegar aquesta allau hem agafat un nou local i hem
contractat vint-i-sis persones encarregades exclusivament de preparar les fitxes d'entrada de clients (subscriptors) a l'ordenador electrònic.
PREGUEM, PER TANT:
— Que els pagaments de les subcripcioiïs siguin efectuats per
Bancs o Caixes d'Estalvis o que almenys siguin demorats, que els
subscriptors no vinguin a pagar personalment encara.
— Que tots els canvis d'adreça, aclariments, problemes especials, les peticions, ens siguin fets per escrit i en cap cas per telèfon o visita personal.
— Que els qui encara no han rebut Títols de Fundadors, tls
qui encara no reben la subscripció a domicili, elsjqui tenen pendent
el canvi d'adreça, comprenguin les raons del retard. Gradualment
anirem resolent cada cas particular.
TOTS ELS FUNDADORS HEM DE TEíiiR «L'INTIMA SATISFACCIÓ DE SABER QUE, DEIXANT AL MARGE POSSTRCT S CONTRARIETATS QUE LA COMPLEXITAT D AQUESTA INICIATIVA I L A ANORMALITftflT DE LBS NOSTRfiS CIRCUMSTANCIES
COL·LECTIVES COMPOKTA INEVITABLEMENT. SENSE L A COLLABORACÏO DE CADASCÚ, EL NOSTRE DIARI NO FORA POSSIBLE.

Països catalans-
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PLA COMARCAL

ACTIVITAT POLÍTICA

Negat l'ingrés del PTE al Consell
Tres partits votaren a favor
i vuit en contra
6, 11, 13, 18, 20, 25 de maig i 1 de
Abans-d'ahir al vespre va
reunir-se el Consell de Forces
Polítiques de Catalunya per a
decidir sobre la petició d'entrada formulada pel Comitè
Nacional de Catalunya del Partido del Trabajo.

Segons les nostres notcies —no hi
hagut de moment comunicat oficial— van votar a favor de l'ingrés
el Partit Socialista d'Alliberament
Nacional dels Països Catalans, el
Partit Socialista Unificat de Catalunya i la Convergència Socialista
de Catalunya. Van votar en co.itra
els restants grups poltics. El PTE
seguirà doncs, de moment, fora del
Consell.
D'altra banda, se sap que grups
de la dreta catalana —Club Catalònia, Lliga Lliberal Catalana— podrien interessar-se en participar al
Consell i que les perspectives de
ser acceptats podrien sar favorables* l
V
Ens hem posat en contacte amb
Josep Anton Sànchez Carraté, dirigent del PTE, per demanar-li una
interpretació d'urgència sobre el fet,
i ens ha dit: "Crec que el motiu fonamental és perquè defensem la
dictadura del proletariat". Li hem
preguntat sobre la importància que
pot haver tingut en l'acord la qüestió de l'obediència catalana, i ha
contestat que creia que això era
una qüestió purament formal, pero
no fonamental. " L a decisió perjudica al Consell", ha afegit
JAUME CARNER COMUNICA L A
SEVA M A R X A DEL C A T A L O N I A
Jaume Carner, president del Consell d'Administració de Banca Catalana ha fet públic el següent comunicat, on dóna a conèixer de manera oficial les motivacions de la
seva marxa del Club Catalònia, ja
avançades en les declaracions que
dijous li vam demanar per al nostre diari:
,
"En la seva darrera reunió, la
Junta de Govern de "Club Catalònia" adoptà l'acord de constituir-se
en partit poltic, una vegada sigui
aprovada la nova Llei d'Associacions Polítiques.
S'exposaren les
línies generals que constituiran la
base ideològica
tàctica del futur
partit.
. ,
Considero imprescindible iniormar ja des d'ara sobre la meva decisió de no ingressar, quan es constitueixi al nou partit polític i, en
conseqüència lògica, dimitir de tots
els meus càrrecs en el "Club Catalònia".
No és convenient ni necessari esperar l'aprovació legislativa mencionada per a manifestar la meva
decisió, a causa de les responsabilitats que des del primer dia vaig
assumir en l'organitzacio i gestió
del "Club Catalònia. Obrar de forma diferent no ho jutjaria correcte.
Les motivacions de la meva decisió són d'ordre fonamental. En
efecte, tinc els meus dubtes respecte a les coincidències en temes tan
essencials per a mi com son Catalunya i la democràcia. A mes, no
comparteixo els criteris d'actuacio
immèdiata del partit polític a constituir No els comparteixo per raons
de principi i per les imprescindibles exigències democràtiques del
nostre present i futur.
La mateixa fidelitat al meu país
que m'impulsà a ingresar al Club
Catalònia m'aconsella avui d adoptar la decisió irrevocable d'abandonar-lo."
UN A L T R E CICLE DE XERRADES
POLÍTIQUES A L'ICESB
Organitzat per l'Institut Catòlic
d'Estudis Socials se celebrara a la
sala d'actes del Col·legi ^Arquitectes un cicle de conferencies poUUquer a oartir del proper dimarts, sota el títol general "Alternatives soeio-econòmiques a Catalunya . Hi
participaran
Jordi
Planasdemunt
(Centre Català). Carles A Gasoliva (Convergència Democràtic» de
Catalunya), Jordi Solé Tura (Partit
Socialista Unificat de Catalunya),
Ernest Lluch (Convergència Socialista del País Valencià), Joan Armet
( Partit Socialista d'Alliberament Nacional del Països Catalans), Amadeu
Cuitó (Reagrupament Socialista i D*mocràtic de Catalunya), Josep C.
Vergés (Esquerra Democràtica de
Catalunya) i Josep Miró i Ardèvoi
(Unió Democràtica de Catalunya).
El cicle que s'inicia ei 4 de maia i
ta desenvoluparà —per l'ordre que
hom citat els conferenciant— els d i « »
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juny, pretén, en síntesi, comptabilitzar'el grau de socialització i el grau
de nacionalisme de l'economia dels
Països Catalans.
INFORME DE FIDEL MIRO

Pot augmentar el volum d'edificabilitat
Continua la confusió entorn del tema de les llicències

La nota de la Comissió Provincial d'Urbanisme publicada
abans-d'ahir i que feia referència al Pla Comarcal, ha estat
qualificada d'ambigua en els medis professionals i ha provocat
polèmica entorn del tema de les
llicències, ja que hi ha qui opina
que s'ha aixecat la suspensió i
d'altres diuen que continuen
bloquejades.

El dirigent anarcosindicalista Fidel
Miró, resident a Mèxic, ha elaborat
un informe sobre la siutació política
i social de l'Estat espanyol arran de
Ahir el senyor Serratosa, "pare"
la seva recent visita a la península.
de la primera revisió del Pla, ens
La CNT ha difós aquest informe, en
deia que "segons la nova Reforma de
el qual a més d'analitzar l'equüibri
la Llei del Sòl, l'aprovació inicial
de forces polítiques i de futur, esbosd'un pla comporta automàticament
sa les línies estratègiques que considera convenient que segueixi la | la suspensió de llicències. Pot passar
que això sigui màl interpretat per
CNT en aquests moments de renovealguns ajuntaments". El que és segur
llament que viu ara.
és que ja ha estat mal interpretat
per alguns mitjans de comunicació
JAUME CASANOVAS, DE
que han anunciat l'aixecament de la
MOMENT INDEPENDENT
suspensió de llicències.
Però la interpretació del senyor
Jaume Casanoves, que fa poc va
Serratosa és una de les diverses pospresentar la seva dimissió com a sesibles traduccions del comunicat de
cretari general d'Esquerra Democràla Comissió Provincial d'Urbanisme,
tica de Catalunya, ha dirigit una caria que Josep Maria Alibes, advocat
ta al Consell de Forces Polítiques sa'de l'Oficina d'Informació Urbanístiludant als qui en formen part en quaca del Col·legi d'Arquitectes i espelitat de "company que ha compartit
cialista en el tema del Pla, ens ha
el procés de constitució d'aquest orcionat una nova versió ben diferent,
ganisme unitari", i posant-se a la sesegons la qual un determinat tipus
va disposició a títol personal, "per a
de llicències estan desbloque jades
lluitar per les llibertats de Cataludes del dia 12 de febrer.
nya".
ELS ESCOLTES, L ' A M N I S T I A
EL DRET D'ASSOCIACIO

I

"Escoltes Catalans", una de les
dues branques no confessionals de
l'escoltisme català —l'altra és el
NINE, i la branca confessional es
"Minyons de muntanya",
abans
DDE— ha fet públic un manifest en
el que diu:
, „
"Solidaris amb les nombrosissimes
peticions populars, provinents dels
sectors més diversos, ens manifestem
públicament a favor de la concessió
d'una veritable amnistia per a tots
els detinguts per delictes d'intencionalitat política, i considerem la seva
concessió com un pas imprescindible
per poder emprendre el camí cap a
la concòrdia entre els membres de
l'Estat espanyol. Així mateix, creiem
necessària una ràpida clarificació legal que faci possible la funció per a
tota persona dels seus drets bàsics i
inalienables: reunió, associació i expressió.
Volem recalcar, especialment, els
problemes que, com a joves, se'ns
plantegen en haver-nos estat negat el
gaudi dels drets esmentats."

cinc o sis anys, ja que les llicències
que ara es demanen poden ser utilitzades d'aquí tres anys o més perquè admet pròrrogues. Que quedi
clar que tot això fa referència als
volums d'edificabilitat i no als solars
afectats com a canvi d'ús, vials o
equipaments. A mi em sembla que
això no és cap oblit. Viola sempre
diu que sap moltes lleis i a més, era
a les Corts quan es va discutir i
aprovar la Reforma de la Llei del
Sòl. Es molt clar que tot aixó és un
pacte a nivell de la Corporació Municipal Metropolitana com a condició
per a aprovar el Pla.

ALIBES: UN TIPUS DE LLICENCIES JA SON DESBLOQUEJADES
—iCom s'interpreta el comunicat
de la Comissió d'Urbanisme?
— L a Comissió neix quan s'aprova
inicialment el Pla el dia 12 de febrer d'enguany. Totes les llicències
que s'han demanat des d'alesnores
fins que s'aprovi definitivament el
Pla seran concedides pel que fa referència al volum d'edificabilitat,
d'acord amb la normativa establerta
..-1 1953. I aquí no es pot al·legar desconeixement per part de la Corporació ja que en lloc d'acollir-se ai paràgraf tercer de l'article 22 de la
Reforma de la Llei del Sòl de 26 de
maig de 1975 que diu que queden
suspeses totes les llicències fins a
i aprovació defintiva del Pla, -'aplica els paràgrafs primer i segon del
mateix article 22, que no diu res de
tot això. Hi ha, a més, la transitòria
sèptima que reforça el criteri segons
el qual es podrà edificar d'acord amb
la normativa dél 53. Dit en altes paraules això significa un indult per
sis constructors que va des del 12 de
febrer fins dintre de tres, quatre.

PLE DE LA DIPUTACIÓ

Augmenten els sous dels funcionaris
Debat sobre el Règim administratiu especial
A la Diputació va reunir-se ahir la
corporació en sessió plenària ordinària i seguidament en sessió extraordinària per aprovar la primera fase
del pressupost extraordinari per a
obres de caràcter urgent en institucions d'assistència sanitària i benèfica.
MARTIN VILLA I MARAGALL
NOBLE, HOMES IL·LUSTRES
Obrí la sessió ordinària el senyor
Samaranch parlant de la diada de
Sant Jordi i fent esp ;cial menció de
les Medallas de Oro de la Província
que van ser imposades al governador Rodolfo Martín Villa i a Joan
Antoni Maragall Noble, i que recompensen l'esforç de dos homes il·lustres en favor de Barcelona i de Catalunya, cadascun en el seu camp
específic, i que demostren que Catalunya és una terra de convivència >
de diàleg".

ciar un discurs en català en què va
dir, entre més coses:
"Com vaig assenyalar el memorable dia en què es constituí la Comissió, hem d'ésser molt conscients
que a Catalunya no pot fer-se tasca
de govern sense que tothom d'una
manera o altra s'hi senti vinculat."
Mitjançant els règims especials
provincials, el Decret permet de plantejar la institucionalització de la regió en un futur immediat, objectiu
clarament prioritari al qual ha d'arribar-se a través d'un procés evolu
tiu."
Tot seguit s'obrí un debat entre
els diputats, en el qual Marcel·lí Moreta es referí a les paraules de Prat
de la Riba: "Doneu-me un segell i
un nom. La resta la posarem nosaltres". El debat fou tancat per Samaranch informant que el text de
l'estudi preliminar seria enviat als
municipis perquè hi fessin esmenes.

INCREMENTADES RETRIBUCIONS
DELS FUNCIONARIS

EL REGIM ESPECIAL

Dcaprés de les habituals comunicacions de tràmit es va passar als
dictàmens de l'ordre del dia, que van
ser aprovats per unanimitat. Cal restacar l e » opinions i suggerències manifestades sobre l'aprovació de l'estudi preliminar de la corporació sobre el Béfimen Administra tivo^ Especial para la provincià. En referir«"hi, el senyor Samaranch va pronun-

També va ser aprovat un dictamen
aplicant increments al règim de retribucions del personal al servei de
la Piputació. El diputat del servei de
règim interior va explicar el criteri
amb què s'han aplicat:- tenint en
compte la situació del personal segons els nivells, amb increments proporcionals, amb una component lineal i una alta de progresiva. El senyor Samaranch manifestà la seva
satisfacció

A R O Z A M E N A : CONTINUA
VIGENT L A SUSPENSIÓ

Després hem parlat amb el senyor
Arozamena, actual gerent del Pla
perquè ens donés el seu parer.
— El 6 de febrer es va aprovar
inicialment la nova revisió del Pla
Comarcal i alhora es va obrir un
nou període d'informació pública i
d'audiència a les corporacions que
va durar un mes. En aquell moment
es van tornar a suspendre le s llicències de les zones qualificades de
sistemes: zones verdes, vials, equipaments...
— i l actualment com queda la
L A DEMAGÒGIA
suspensió de les llicències?
DELS CONSTRUCTORS
— A l meu entendre continua vigent la suspensió, segons l'article 22
Josep Maria Alibes ens va parlar
paràgrafs primer i segon de la Redesprés de la carta que publicàvem
forma de la Llei del Sòl.
ahir firmada per " L a Agrupación
— Però tinc entès que ara en els
Provincial de Constructores y Prosolars edificables es pot demanar
motores de Edificios" en què demamés volum, d'acord amb la normanaven més agilitat per a l'obtencio
tiva del 53.
de llicències.
— Això es podia demanar ara i
abans de febrer. En el que fa refe— El President d'aquesta Agrupació é s Lluís Marsà, home d'una im- rència als solars edificables estem
igual oue abans. El que sí li puc dir
portant immobiliària. La carta crec
és que' la nova revisió de febrer va
que és demagògica. Demana llicènaugmentar en més de 600 ha els escies al·legant que és la manera de
pais destinats a zones verdes i nofer minvar l'atur i parla de "la pau
més es van desafectar dos o tres sosocial"... Però que l'Administració
lars per a adequar-los millor a la
doni llicències no vol dir que es
realitat.
construeixi. Normalment es guarden les llicències i s ' e s p e c u l a .
Cal assenyalar que durant vint-íAquest és el cas dels àtics. A Barcequatre hores hem intentat localitzar
lona des de l'any 69 no es dóna_ cap
el senyor Viola perquè ens donés la
permís per a construir, però hi ha
seva opinió sobre el tema de les lliqui té la llicència des d'aleshores i
cències. L'únic que hem aconseguit
que ha anat demanant pròrrogues
és que una amable secretària ens
i encara avui suposo que es podrien
digués que "no patíssim".
aixecar àtics amb permisos de l'any
MARIA FAVA
69.

BARRIS DE BARCELONA

Can Mariné va a terra
Es una masia del segle XVIIf a Horta
Can Mariné, una de les masies més característiques d'Horta, està en perill. Situada al cor
del barri —carrers Horta, Vent
i Chapí— fou construïda al segle X V I I i és voltada de jardins. Seria un local social perfecte, ja que es conserva en bon
estat per no haver oeixat de ser
habitada.
Segons les nostres notícies, l'actual propietari s'ha venut la masia
i terrenys que la volten a una immobiliària, i n'és imminent l'enderroc, a coberta de la qualificació
d'urbana semiintensiva que dóna al
sector el Pla Comarcal. Els qui l'habitaven fins ara són fills d'un antic
propietari que en vendre's mas i
terres va posar com a condició que
els fills poguessin continuar habintant-hi com a llogaters. Res no va
fixar, però, respecte a la venda.

projecte abans que pugui convertirse en realitat.
FESTES DE M A I G A L G U I N A R D O
Per tercer any consecutiu, l'Associació de Veïns Joan Maragall es disposa a celebrar les Festes de Maig.
A l barri del Guinardó, de fet, se celebren dues festes majors seguides:
la que organitza el grup Torxa, vinculat a la parròquia, els dies anteriors a la festa de la Mare de Déu
de Montserrat, i la que organitza
l'Associació de Veïns a partir de l'I
de maig. Enguany, per primera vegada, hi ha hagut un intent de collaboració, en participar l'associació
de veïns en un acte de la festa organitzat pel grup Torxa. L'Associació
de Veïns Joan Maragall. d'altra banda, està realitzant des de fa uns mesos una activa i positiva tasca de
relació amb les entitats del' barri d e
cara a una major col·laboració.

A l programa de les Festes de Maig
figuren des d'un recital de Pi de la
Serra, al cinema Maragall, eí dia 4
al vespre, fins a una conferència dels
L'Associació de V e ï n s del CoUsociòlegs Raimon Bonal i Joan CosVallcarca ha denunciat en una nota
ta, que dirigeixen d'unes setmanes
pública els intents que existeixen de
ençà un estudi de determinats asfer una zona esportiva privada al
pectes del barri. Les festes s'obriran
parc del Coll. Els terrenys, propietat,
amb un esmorzar de germanor a la
pel que sembla, de Piedras y DeriFont del Cuento, i es tancaran amb
vados, empresa explotadora de l'anun sopar a les escoles parroquials.
tiga pedrera, són qualificats pel Pla
També hi haurà sardanes a la Plaça
Comarcal com a parc urbà, però
Puig i Alfonso, cinema independent,
sembla que els propietaris podrien
un cross infantil al Camp del Sant
arribar a un acord per cedir part
dels terrenys com a parc a canvi, Martí —única zona e s p o r ti v a del
barri, i encara privada—, una expoque els deixessin fer una zona essició de ceràmica popular als locals
portiva privada a la resta. Naturalde l'associació i una actuació de Putment, els veïns no són d'acord amb
aquesta solució i han denunciat el ' xinel·lis Claca.

EL P A R C DEL COLL, EN PERILL

Lliurats els Premis de Natalitat
Ahir, al Saló Carles I I I del
Govern Civü de Barcelona, van
ser lliurats els Premis de Natalitat i els de Promoció Social de
la Província de Barcelona.
EU guardonats són els següents:
Francisco Cabeza Burgos. Reyes
Roncel Ramos, i Juan Fercwndez
Platero, amb quinze, tretze i tretze
fills respectivament i amb àO.OOO,
30.000 i 20.000 pessetes de premi, pel
que fa referència al nombre de fills

tinguts. Els premis de natalitat pels
íills vius han estat concedits a José
Cuchillos Sanmartí, Juan López Martínez i Eduardo Munoz Vico. amb
ouinze. catorce i onze fills respectivament. amb les mateixes quantitats
esmentades més amunt. A la darreria. els premis de Promoció Familiar
foren atorgats a Ana Pérez Ostas,
Francisco Gracia Gonzàlez i Modesto Carrasco Gonàlez, amb tres onze
i dotze fills respectivament i 75.000,
50.000 i 25.000 pessetes de premi.
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Les aigües fecals ja ataquen Vilanova
A Salou, «marea negra» provinent dels voltants de Reus
Les aigües fecals de Vilafranca del Penedès han creat problemes a Sitges 1—on l'alcalde
ha fet aixecar una muralla per
tal d'evitar el pas dels residus,
muralla que perjudica extraordinàriament als habitants de
Rocamar,' urbanització situada
poc abans d'arribar a Sitges,
desde Vilafranca— i ara en
creen a Vilanova i la Geltrú.

dor del 50% de l'aigua potable de
la vila. s'ha contaminat amb bactèries coliformes, nitrits i matèries detergents-.
L'aigua abans d'arribar a la , vila
passa per dues cloracions el que ha
fet que el mal no trascendís a la
població; tot i amb això pel fet que
les cloracions s'efectuen per mitjans
automàtics i davant d'una possible
avaria amb fatals conseqüències per
a la vila. es va deturar el subministre per uns dies. Les mesures d'urgències preses per l'Ajuntament vilanoví han consistit en la instal·lació
d'un aparell superclorador. que asseguri que l'aigua que se subministrarà a la vila serà "bacteriològicament
potable" sense que calgui bullir-la:
això provocarà però un augment en
el gust de clor de l'aigua, i també
s'ha dit que s'observarà una lleugera bromera en l'aigua, difícil d'eliminar.

Mentrestant, l'ajuntament de Vilafranca encara no ha dit res, i
eo-ntempla com s'esbatussen els consisioris de Sitges i Vilanova i la
Geltrú, i com els de Rocamar es
queixen. Tanmateix no deixa de ser
significatiu que la contaminació hagi arribat, ja, a Salou i també a
partir de aigües fecals no controlades aquesta vegada provinents de
Reus.
La contaminació progressiva de la
comarca del Garraf, denunciada àmpliament pels mitjans de difussió, ha
arribat a Vilanova per mitjà d'un
dels més bàsics elements: l'aigua
potable de la xarxa municipal de
distribució s'està contaminant, segons informa Xavier Capdevila, corresponsal a Vilanova i la Geltrú.
De fa uns dies les cues amb galledes a les fonts públiques, tristament quotidianes des de fa uns anys
a Vilanova, tornava a ser actualitat,
ja que el suministre d'aigua potable havia estat tallat en grans nuclis de la població, sense que es conegués el motiu, fins que el batlle
de la vila. senyor Piqué va convocar una urgent conferència de premia per anunciar el motiu d'aquesta
anomalia en el subministre: El pou
"Collado" de Canyellas, subministra-

AIGÜES DE VILAFRANCA
El fet. que ha despertat la natural
preocupació i indignació a tots els
nivells de la població vilanovina, es
temia i es preveia. El motiu si bé es
volen fer estudis mitjançant reactius per certificar aquesta suposició,
és ben clar que té l'origen en les
aigües fecals que, provinents de Vilafranca, discorren lliurement pel jaç
sec de la Riera de Vilafranca, sense
depuració ni tractament de cap mena. fet que ha estat denunciat per
l'opinió pública des de fa tretze anys
i que en els darrers mesos ha anat
sembrant de contaminació i destrucció els pous de la seva vora en els
termes de Canyelles, Sant Pere de
Ribes i Sitges; a Sitges el batlle va
fer aixecar un mur de contenció.
El problema, però, tot just comença, perquè, si bé ha trigat a contaminar-se el pou "Collado", perquè
és situat a la part alta de Canyelles,
molt aviat passarà el mateix amb el
pou "Mare de Déu de La Llum",
amb la qual cosa es farien inservibles les dues captacions més impor-

BREU
BORGES DEL CAMP.— Els Amics
de les Borges del Camp, amb motiu de les passades festes, van organitzar una exposició del treballs presentats al V Concurs local de Dibuix Infantil, per tal de fomentar
la cultura, informa el nostre corresponsal Ferran Jové.

COMA-RUGA

Volen ampliar el
Club Nàutic

CABASSERS.— Després de l'aplec
de la Foia. actuà el grup coral de
Mora d'Ebre; el "Cant de la Senyera"
marcà el punt culminant de la cantada, que fou escoltat dempeus pel públic, segons informa Ramon Aleu.

El "Club Nàutico Coma-ruga" ha presentat un projecte
d'ampliació del local provisional
que actualment ocupa.
L'edifici té una superfície de
542,34 metres quadrats, situat
sobre la platja, i gaudeix d'una
concessió provisional del Ministeri d'Obres Públiques mentre es va construint el port esportiu. amb la característica
de "Pantalan" a 250 metres
dins el mar.

CASTELLDEFELS.— Els Amics dels
cotxes, junt amb altres entitats, han
organitzat el primer Rally de Motos Antigues ae Barcelona - Castelldefels. Hi prengueren part 32 motocicletes d'aquelles que fan història.
ESPARRAGl ERA.— Demà s'e(fectuarà l'última representació de la
Passió,que aquesta temporada ha assolit també un bon èxit, segons informa J. Espinach. L'ultim diumenge d'abril, la Passió tingué com a invitades d'honor les pubilles de Catalunya.
GELIDA.— La Galeria d'art Sol Solet, per commemorar el primer aniversari, presenta fins al 2 de maig
la tradicional Fira de Llibre de Sant
Jordi en col·laboració amb Omnium,
segons informa E. Carafi. Per la seva banda, la revista mensual local
"Cantillepa" presenta aquest mes un
dossier sobre L'ensenyament a Gelida.
IGUALADA.— L'Ateneu local, dintre el cicle "Sobre els aspectes d'una
problemàtica general als Països Catalans", organitzà una xerrada so
bre "Premsa catalana: premsa popular?", amb la participació de periodistes.
MONTBLANC.— Ha estat firmat el
contracte per a la restauració de
l'orgue de Santa Maria, que costarà uns dos milions de pesetes. Segons informe del nostre corresponsal
Joan Olivé, hom confia amb la col·laboració de tots els ciutadans per
aiudar a restaurar aquest orgue monumental, un dels més importants i
antics de Catalunya.
SANT SADURNÍ.— Els Amics de
l'ONU han acordat en Assamblea
felicitar l'Ajuntament per l'acord
pres pel Ple de demanar l'amnistia
i les llibertats democràtiques, així
«om l'adhesió al Congrés. En un comunicat els Amics de l'ONU, mlorma Joan Aguado, conviden l'Ajuna *dh*riï-ie t i'Estakit del

tants d'aigua potable de Vilanova i
amb això se'n anirien a passeig els
quaranta milions de pessetes que en
un^ de les més importants tasques
municipals dels últims anys, va desp e n d r e l'Ajuntament per portar
l'aigua de Canyelles i solucionar
així en gran part un dels més preocupants problemes vilanovins, la
manca d'aigua.
DESTRUCCIÓ ECOLOGICA
L'Ajuntament, i en especial el nou
batlle, han promès de prendre mesures transcendentals davant de la
consumació d'un fet que destrueix
l'ecologia i el medi ambient de la
comarca, i a més atemptant contra
la salut dels comarcans. També l'Ajuntament va dir que "l'armaria"
quan es va fer pública la proposta
dels ajuntaments de Sitges i Vilafranca de desviar les aigües brutes
de la capital de l'Alt Penedès cap
al Pantà de Foix, cosa que destruiria. encara més, una altra zona de
la comarca ja prou castigada i on,
per altra banda. l'Ajuntament vilanoví hi vol invertir cinquanta milions per noves captacions d'aigua
potable.
LES PLATGES DE SALOU

BARCELONA

EN SERVEI D'URGENCIA
Obertes de 9.30 matí
a 10 nit
B O N I Q U E T . — Comte del Asalt, 68 (Sant
Oleguer)
B U R G E L L . — Viladomat, 198 ' M a l l o r c a )
C L A N X E T . — Rvd. Josep Bundo. 26 (Font
Fargas)
C O M A S . — Rosselló. 215 (Balmes)
DUCH. — A v d . Felip II, 186 i 188 (Plaça
Congrés)
E S Q U E R R A . — Llussà- 22 ( A v . M a d r i d )
G A R C I A . — Gral. Mendoza, 20 i 24 (Passeig Vall d'Hebron)
G A S T O . —• Sant Quintí, 20 (Indústria)
L Ó P E Z . — Ciceron. 12 f Zumalacàrregui)
M A S S A N E S . — Rasos de Peguera. 129 .
Ciutat Meridiana)
M A T H E U . — Escorial. 23 (Sant Lluís)
P E D E M O N T E . — Luchana. 6 'Taulat)
SEGUI. .— Plaça Mpssèn Clapés, 9 ( A v i n guda Meridiana i
T O R R A S . — Bertran. 60 (Plaça Figuerola!
T U R E L L . — Pasteur. 1 (Carr. Carmelo)
V E R D U R A . — Plaça del Pi. 6 ( j . Església)
V I L A D O T . — Rbla. Catalunya, 36 (Diputació)
Z A L A C A I N . — Passeig Valldaura. 184
(Mercat Guineueta)
V I L A . — Passeig General Mola, 1 ( A v i n guda Generalíssim)

Obertes tota la nit fins
a les 9.30 del matí
F A R M A C I A CENTRE
i GALUP

Tampoc les platges de Salou no
han restat al marge del procés de
contaminació que afecta bona part
dels pobles de la costa dels voltants
de Tarragona. A partir dels barris
perifèrics de Reus. les "aigües negres" residuals han arribat fins a la
platja d'Andorra i amenacen, també, les de Cambrils. Sembla ser que
l'ajuntament de Vilaseca-Salou ha
presentat denúncia al Govern Civil
de la província i a d'altres organismes.
ELS DE "ROCAMAR
RESIDENCIAL"
En relació a f aixecament, per
part de l'ajuntament de S i t g e s ,
d'una muralla per tal d'impedir l'arribada de les aigües fecals de la riera de Vilafranca al mar_ —i, per
tant, a la pròpia vila— el president
de l'entitat urbanística "Rocamar
residencial" ens envia una llarga
carta en la qual ens explica els notables perjudicis que l'esmentada
muralla suposa per als habitants de
"Rocamar". Es refereix al fet de que
les aigües fecals van poder ser tirades riera avall, mercès a la intensa
pluja que va caure i al forat que hi
van fer els propis habitants de Rocamar. Però, poc després, la muralla tornava a ser aixecada, aquesta
vegada en forma molt més sòlida.
Finalment, afirma haver demanat al
governador civil de Barcelona l'enderrocament de la muralla.

D'ESPECÍFICS

Casp, 23 i V. Laietana, 83. Tl. 317-72-83
CENTRE

D'ESPECÍFICS

FARMACIA

Però, en l'ampliació del local provisional, que es demana, es proposa d'ocupar una parcel·la de 884.15
metres quadrats de superfície total
i, a més a més, d'obtenir la concesió definitiva.
En el projecte d'ampliació, que
agafa uns metres més de platja per
banda, tant pels costats com per la
cara del mar. també se sol·licita
aixecar-hi un pis més d'alçada.
Aquest projecte està a exposició
pública a la Casa de la Vila del
Dins una sèrie de conferènVendrell: i considerant que un tercies de les terceres vies, des de
reny públic podria passar a ser
diferents punts de vista, que es
propietat privada, val la pena que
van pronunciant a Badalona, ortothom en tingui coneixença, i cal
ganitzades per Cine-Club Studio
que sigui objecte d'un meditat es- j
de Badalonés, hi parlà Jordi Putudi. Per això el CIT del Vendrell
jol com a membre de Converestudiarà i discutirà en la reunió
gència Democràtica. Una exsetmanal, la problemàtica d'aquestraordinària assistència de púta qüestió.
blic, que vorejava les set-centes
Amb referència al pis més d'alpersones, moltes d'elles demçada que s'hi vol aixecar, es el cas
peus. omplí la sala del Cercle
que les ordenances de la UrbanitCatòlic, amb un marcadíssim inzació Brisamar dè Coma-ruga no
terès del tema. i sens dubte per
permeten una certa altura, i. per
la personalitat del conferenaixò, un hotel situat a primera líciant, tal vegada el més popular
nia fa més de dos anys que té les
en aquests moments.'
obres paralitzades. El Club Nàutic
hi està davant per davant, però
més endavant de la primera línia
Jordi Pujol plantejà la seva conja que es troba sobre mateix de
ferència amb la necessitat absoluta
la platja.
de la participació de la gent en el medi polític, sigui amb el partit que
Segons es tenia entès, aquest losigui, remarcant que cal que la gent
cal social provisional seria desmandeixi una indiferència que moltes
tellat o retornat a l'Ajuntament
vegades ha semblat característica, i
per a serveis públics, una vegada
que altres vegades l'hem trobada en
construït el local social del Club
associacions de famílies, parroquials,
que en el projecte del Port Esportiu figura sobre la gran "platafor- baris. etc. A continuació, insistí en
això que tots «Is plantejaments poma. dini del mar.
i
REMEI ESTEBAN I lítics seran H»e«®sasM fen» «u» U
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FAR MÀGIES

M.

Pg.

GRACIA

SEGURA

Passeig de Gràcia. 90. Tel. 215-34-27
F A R M A C I A J. V I L A D O T
Rambla Catalunya, 36. Tel, 301-41-75
| F A R M A C I A PI FIGUERAS
A v d a . José Antonio. 748. Tel. 226-10-16
F A R M A C I A M. A L M I R A L L
Girona. 72. Tel. 225-21-81

FUSTÉ

F A R M . DR. F. C A S A N O V A S
A v i n y ó , 32. Tel. 317-91-98

PUIG

F A R M A C I A E. V I L A P I T A R C H
Passeig General Mola, 1. Tel. 257-51-78

L'ATMELLA

F A R M . J. P U J O L B O A D A . T e l 217-98-A»
Septimània, 17 (Mitre-Lesseps)
F A R M A C I A A. A L B E R T SANCHTS
Aríbau, 180. Tel. 218-25-60
F A R M A C I A SANCHO V A L L S
Passeig Maragall. 177. Tel. 235-31-74
F A R M . J. C H A C O N . Tel. 235-92-93
Indústria. 128 (entre Lepant-Padilla)
F A R M . M A N S O . Tels. 251-31-51 i 251-95-98
Mallorca. 621 (junt Meridiana)
FARMACIA LLUBÍ A
Aragó. 207 ( A r i b a u ) . Tel. 253-26-95
F A R M . S I M Ó N D U R A N . Tel. 249-01-69
Collblanc, 66 cant. Travessera Les C o r t i
F A R M A C I A G A S T O . Tel. 236-51-00
Sant Quintí. 20 (Indústria í Còrsega) •
F A R M A C I A DEL PINO
Plaça del Pi, 6. Tel. 318-29-41
F A R M A C I A J. A . T U R E L L C A B R I N E T Y
Pasteur, 1 (Carr. Carmelo). T . 229-66-58
F A R M . M A R Q U E S FERRER. T 349-12-40
Olesa. 65 ( j u n t A v d a . Meridiana entre
Garcilaso y Cardenal Tedeschini
F A R M A C I A R. A L T I M I R A J A N É
Joan de Garay. 59. Tel. 349-93-69
F A R M A C I A R A M B L E S J. M I Q U E L
Rambles. 44. Tel. 302-03-91
F A R M A C I A B A L S E L L S . Tel. 219-79-94
Secretari Coloma, 92,-94 í j u n t camp d «
l'Europa)
F A R M A C I A BUSQUETS
Blasco de Garay. 10. Tel. 241-52-64
F A R M A C I A F. G A L I M O N S A L V A T G E
Passatge Herzegovino. 4. Tel. 248-17-72
F A R M . I. G I R A L T V D A S A U
Tel. 224-31-58. Diputació, 12 (junt P l a ç «
Espanya I
F A R M A C I A M. COMAS. Tel. 227-26-61
Rosselló, 215 (Balmes-Enric Granados}
F A R M A C I A J. B O A D A C A L V E T
Numàncra, 169 ( A v d a . Generalíssim)
F A R M A C I A MERCEDES B A R R A Q U E 7 R
Floridablanca. 119. Tel. 223-17-57
F A R M A C I A R. B R U G U E R A T R A B A L
A v . Infanta Carlota, 153 (Calvo S o t e l » } ,
Tel. 239-26-84
F A R M A C I A C E N T R E D'ESPECIFICS
G. OBIOLS G O N Z A L E Z . Tel 236-77-34
Sardenya. 334 'Rosselló-Sgda. F a m í l i a )
C E N T R E D'ESPECIFICS DR. A N D R E U
Rambla dè Catalunya, 66. Tel. 215-44-33
' Aragó-València)
FARMACIA MATHEU
Escorial. 23. Tel. 213-20-75
METGES

D'URGENCIA

321-21-21

Centre A v . Sarrià, 30

321-21-21

Ambulàncies

321-21-21

METGES

212-85-85

D'URGENCIA

212-S4-84

AMBULANCIES

UNIVERSITAT

Una festa completa Representants obrers
es presenten
i diferent
La Societat Cultural Esportiva i
Recreativa de l'Ametlla de Mar. amb
motiu de les pasades Festes, va organitzar uns actes consistents en ballades de sardanes, concurs de dibuix a l'aire lliure, un concert de
guitarra per un quartet del Conservatori de Tarragona, actes que han
estat possibles, gràcies a la Caixa
d'Estalvis de Catalunya i Balears.
També han estat comentades —ens
explica el nostre comunicant Florenci Font— les paraules, sobre la instal·lació de centrals, del ministre
d'Indústria a Barcelona.

BADALONA

Ahir al matí, al vestibol de la Facultat de Ciències Econòmiques, d
moviment obrer va presentar als estudiants la diada de l'I de maig. Hi
havia representants de la secció obrera del PSAN, de la UGT, del SOC i
de Comissions Obreres. La reunió va
allargar-se més de dues hores i hi
foren abordats els problemes del món
del treball. Les forces d'ordre públic,
que percaçaven les pancartes al·lusives a la diada que els estudiants penjaven a les façanes dels bastiment»
universitaris, no van intervenir.
J. FABRE

NEGROLOGIQUES
Tercer aniversari
l'il·lustríssim senyor

Jordi Pujol: Necessitat de participació
t

(te

JORDI DE MIQUEL

hagi un veritable sufragi universal,
i que només a través seu, es podrà
ALMIRALL
arribar a una veritable democracia.
L'exposició de Jordi Pujol acaba
Doctor Enginyer
amb la presentació del programa de
Convergència Democàtica, i les neQue morí a Barcelona el dia ler de
cessitats més imperioses que. segons
maig de 1973. La seva esposa, filis,
el criteri propi i del partit que refills polítics, néts, i altra família eli
presenta. existeixen per a Catalu- preguen vulguin tenir-lo present en
nya, ja siguin d'ordre polític, social,
les seves oracions.
d'infraestructura, etc., remarcant dins
el programa nacionalista, l'estudi
realitzat del programa socio-econòt En LLUÍS ARMANGUE
mic.
Acabada la conferència que durà
i FERRER
prop d'una hora i mitja, es passà
al col·loqui entre els assistents que,
com ja he assenyalat, fou presidit
Ha mort cristianament amb un»
per un veritable interès. El seu punt
gran pau d'esperit.
de vist personal o el de ConvegènLa seva esposa. Balbina Jiménes,
cia Democàtica sobre l'actual crisi
coriòmica, la Monarquia, les mani- ' fills. M.a Lluïsa. Rosa i Martí, genfestacions polítiques dels últims dies, I dres. néts i família, us ho fan sales relacions entre els diferents par- ber i us preguen el record i la pretits polítics del Consell, les darreres gària.
declaracions del president Arias, etc.,
L'enterrament serà a les 11 dff
foren temes consultats i amplament
«entestats pel popular conferenciant. matí d'avui dia 1 de maig, a la parròquia de la Bonanova.
MASIA TERESA RIBO
No s'admeten oorone».
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COMARQUES DE LA COSTA BRAVA

Cinc espais naturals encara per alliberar
Campanya popular a favor de les Gavarres, Cadiretes, el Montgrí, cap Norfeu i cap de Creus
Si es aimana un parc natural
per a les Gavarres, per què no
. demanar-ne quatre més?
Al
principi fou la campanya en defensa de les Gavarres, promoguda a firmis de l'any passat
des de les comarques del Baix
Empordà, e) Gironès i la Selva.
Ara, fa poques setmanes la
campanya ha pres més volada,
tot incloent en el feix reivindicatiu quatie zones més, relacionades amb la Costa Brava: Cap
de Creus, Cap Norfeu. massís
del Montgrí i Cadiretes. Així,
doncs, ja són cinc els parcs naturals que els promotors de la
campanya creuen urgent i necessari de sol·licitar mal que sigui, si més no, perquè encara
es pugui plrnificar alguna cosa
el dia de demà.
De primer, la campanya fou presentada a Girona. I uns dies després,
a Barcelona. Els promotors, representants de totes les comarques
afectades (geni de Roses, Torroella
de Montgrí, ia Bisbal, Girona, Cassà
de la Selva, e1c.), van fer constar
que la campama unitària, en reclamar els cinc parcs naturals, havia
sorgit com a resultat d'una presa
de contacte entre les diferents persones que en cada comarca s'interessaven i es preocupaven per la degradació del propi medi, i que la
campanya inici;.! a favor de les Gavarres havia actuat com a catalitzador entre elles.

ressò a niveú oficial. La Diputació
de Girona i ICONA s'han pronunciat, però només admeten la necessitat de protegir les Gavarres, sense especificar com. Per la seva banda la Comissió Provincial d'Urbanisme no ha íet sentir la seva veu.
Es cert que la Diputació va nomenar un equip assessor, format per
tres tècnics, perquè informés sobre
ek límits que hauria de tenir el
parc. De Iota manera, sembla que
aquesta decisió només es va prendre per a sortir del pas i, de fet, el
procés d'estudi de? parc natural de
les Gavarres encara és per començar
Per això els promotors creuen que
és arribada l'hora que les entitats i
organismes oficials afectats donin
resposta i Satiríacció autèntica a
l'aspiració popular de salvar, definitivament, "per a la nostra generació i per a les generacions vinents,
aquests cinc espais naturals".
Amb aquesta finalitat, doncs, a
persones i entitats de tot el Principat, els conviden a signar quatre escrits que adrecen: dos a la Diputació
gironina i a ICONA, on se sol·licita
formalment la declaració de Parc
Natural per als cinc espais esmentats, i dos ai governador civil i a
la Comissió piovincial d'Urbanisme,
on denuncien aeterminades actuacions en el territori de les Gavarres
i sol·liciten l'obertura d'una investigació sobre aquesta qüestió.
L A CAMPANYA I L'ENGRANATGE
LEGAL

UNA ESTRATÈGIA GLOBAL
Ja en l'anomenat "Manifest de les
Gavarres", que van signar més d'un
miler de persones de les comarques
dei Baix Empordà el Gironès i la
Selva, i al qu=l es van adherir posteriorment nombroses entitats, es
formulava explícitament: "Afirmen
la nostra convicció que les Gavarres
formen, junterrent amb el Cap de
Creus, el Cap Ncrfeu, el Montgrí i
Cadiretes, ies exigències mínimes de
reserves naturals dins una política
racional d'ordenació territorial de la
Costa Brava"
Aquesta era la perspectiva més
àmplia dins ±a qur,l ja els promotors
de la primera c impanya havien circumscrit la defersa de les Gavarres.
Com sembla lògic, aquesta defensa
d'una zona co-creta afectada directament pels perills d'uns afanys turístics incontrolats, havia de menar
quasi instintivament a plantejar l'estratègia en termes molt més amplis,
és a dir, a la proposta i reivindicació de diverses reserves naturals,
contingués a la costa i també afectades per uns problemes similars.
A hores d'ara, cal dir que la primera campanya no ha tingut massa

El motiu jurídic pel qual es demana la declaració de Parc Natural
rau en el íe f . que aquesta és l'única
figura legal, que contemplada en la
llei d'espais naturals protegits, que
permet fer-ho p e r . decret-llei isancionar-ho, doncs, de la forma més
ràpida. En efecte, l'article cinquè de
l'esmentada llei ciu: "Són Parcs Naturals aquelles àrees que l'Estat, per
raó de llurs qualificats valors naturals, per ell mateix o per iniciativa de Corporacions. Entitats, Societats o particulars, declari tals per
Decret a fi de facilitar els contactes de l'home rmb la natura".
D'altra banda i sobre el règim de
protecció aels paratges declarats
parcs naturals, la llei estableix que
"les muntanyes públiques, qualsevol que en sigui l'entitat titular si
no ho fossin, qi edaran incloses al
Catàleg d'Utilitat Pública, i les de
propietat particular ( . . . ) tindran al
mateix temps la condició de muntanyes protectores"; pel que fa als
aspectes de règim del sòl i ordenació
urbana, serà ICONA l'organisme
competent; també s'estableix que
"qualsevol forma de privació singular d « la propietat privada o dels

drets o interesses patrimonials legítims serà objecte d'indemnització,
d'acord amb allò que estableix la
vigent legislació de l'expropació forçosa".
Aquestes i altres disposicions de
la llei refericia fan absolutament
imprescindible trt un procés de tramitació que va des de les corporacions locals fins ai Ministeri d'Agricultura, que i ha de presentar al Govern.
Es per a endagar aquest complex
engranatge legal que ha començat
la campanya tot confiant que gràcies a les pressions de les organitzacions populars i entitats de tota mena es comencin a moure les primeres peces oficis Is. Malgrat tot, una
seriosa dificullit rau en la manca
d'un organisme amb personalitat jurídica tiue pugui canalitzar la campanya popular.
ESTUDI DEI. C A M P
I DENUNCIES
Pel seu propi compte i risc, els
promotors ja han aportat un molt
valuós estudi tíe; camp realitzat a
la zona de les Gavarres, sobre el
qual basen tant les seves denúncieí com els criteris que suggereixen per a la protecció de la zona.
En el mapa adjunt de les Gavarres. hom especifica la sèrie d'actuacions urbanístiques que poden
constituir infracció greu a la llei
de! sòl. En efecte, en els termes
municipals d'e Santa Cristina, Calonge, Cruïlles. Sant Sadurní, Quart,
Cassà de la Selva i Llagostera, s'estan promovent no menys d'onze urbanitzacions que cal qualificar des
d'un punt de vista jurídic com a
clandestines c il·legals. La consolidació d'aquestes actuacions, en l e s
quals predomina una concepció i
localització detsiminades per un
afany especulatiu i pel menyspreu
absolut del me-H natural, va alterant desfavorablement la utilització pública de les muntanyes, boscos i fonts, així com l'equilibri ecològic. D'altra banda, la substitució
de l'ús del sòl. agrari i forestal,
pei un altre ce residencial, trenca
la tradició secular que feia compatible la propietat privada amb la
utilització
publica.
Darrerament,
fins i tot existeix un projecte, el
més ambiciós, que ja està obrint
pistes fins dl mateix Puig d'Arques,
i destrossa ei nucli més agrest de
la zona.
Aquest estudi del camp que ha
servit de Da^e per a la denúncia,
amb dades concretes i comprovables, del procés de degradació que
sofreixen les Gavarres, només s'ha
realitzat de moment en aquesta
zona; no cal dir que seria del tot
urgent que també s'aconseguissin

CORÇI
GIRONA

LLAMBILLES
MONf·RAS

CASSA de ta

fi
LLAGOSTERA

Sta CRISTINA D\

Zona de les Gavarres: especificació de les nou actuacions presumiblement irregulars.
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Els cinc espais adjacents a la Costa Brava per als quals se sol·licita la
declaració de Pares Naturals
estudis se-ohl ar.ts pel que fa als
altres cinc espais naturals esmentats.
CRITERIS DE FROTECCIO
DE L A ZOA.A
La comissió gestora de la campanya i totes les entitats que s'hi
adhereixen tiameten a la Diputació
i a ICONA un document del màxim interès, que recull un conjunt
de criteris que hom considera essencials en la protecció de la zona.
Assenyalem-ne uns quants:
— La protecció de la natura ha
de partir de 1a consideració del territori com un sistema d'elements
en interacció que exigeix, doncs, ser
estudiat i planificat d'una manera
conjunta.
— La protecció de les Gavarres
s'hauria d'estendre a tot el massís
i als pobles i planes que són sota
la seva influència directa.
— De tota manera, la dita protecció no estaria renyida amb l'autorització d'assentaments de segona
residència i d'ur cert equipament
turístics, segons criteris restrictius i
a manera d'excepció a la norma general, en alguns llocs perifèrics i
íora de basc, i tenint sempre en
compte els interessos dels nuclis de
població preexistents.
— Caldria evitar la proliferació
de camins i li-nitar, almenys en la
part centrai, la circulació motoritzada; i al mateix temps caldria conservar en Don estat els camins públics preexistents i elaborar un programa racional de lluita contra els
Incendis forestals.
-— S'han d'aturar immediatament
les actuacions sobre el territori que
atemptin la protecció que es demana I, en especial, les que no tenen
autorització ae 1-) Comissió Provincial d'Urbanisme (les que s'especifiquen en el mapa). A més, caldrà
revisar els Plens d'Ordenació Urbana que no han tingut en compte
els criteris que justifiquen la declaració de parc natural.
— S'hauran ^'arbitrar compensacions justes per als propietaris de
la zona que vegin limitats d'alguna
manera llurs drets legítims; però
s'està en cojtra de la compra del
territori proteg.it per part de l'Estat o d'altres entitats, cosa justificable només en alguns punts concrets.
— Quant al finançament de les
despeses de manteniment del parc
natural, es proposen dues fonts
principals: contribucions especials
als propietaris de residències secundàries en la zena protegida i ajuts

estatals a través del ministeri d'Agricultura.
— De cara a l'elaboració de criteris i normes per a l'ordenació i
la regulació del parc, caldria un estudi científic realitzat per un equip
pluridisciplinar i independent. En
aquest sentit, l'estudi hauria d'analitzar amb caràcter d'urgència els
limits a la introducció de noves varietats {eucaliptus, etc.).
7n el Patronat que es constitueixi
per administrar el parc natural de
les Gavarres, han de tenir-hi representació, a més de les entitats que
assenyala la llei, les associacions i
entitats culturals i científiques de
les comarques veïnes, els centres
excursionistes, les societats de caçadors, etc. El Patronat ha de garantir
que l'ordenació i l'administració del
parc sigui plenament democràtica.
DEFENSA DE L A

TERRA

El document esmentat acaba tot
maldant perquè la protecció de la
zona de les Gavarres sigui el punt
d'arrencada d'una ambiciosa política de proteccic de la natura a totes
les comarques gironines i el punt
final de l'abanoonament del nostre
patrimoni natural a mans de l'especulació i del caciquisme.
Aquest és l'anhel dels promotors,
anhel compartit per tanta gent que
s'adona de com els indrets i paratges més preua is del territori que
ens sustenta, s'han convertit en cosa
de pocs anys en camp d'operacions,
incontrolades i sovint incontrolables, d'uns grups que s'engreixen a
costa del patr.rr.oni comú.
La campanya, òbviament, no necessita cap justificació. Ha nascut
i ha crescut de la mateixa terra
greument amenaçada. Es un moviment popular de defensa de la terra
per la gent de la terra. I si d'alguna cosa manca la campanya, és
potser d'escassa, és a dir, de no
ampliar el nombre de reserves naturals sol·licitades. Però, cal convenir amb els promotors que aquesta
és una campanya d'urgència, car la
dramàtica situació de la Costa Brava i del territori adjacent no admet
més dilacions. I per això es fa necessari concentrar ara tots els esforços per salvar allò encara recuperable d'aquesta franja única del
nostre litoral Potser més tard, i si
l e j coses no canvien ràpidament,
caldrà desplaçar la campanya, o
millor dit, v-urem arrelar una nova
campanya en a'tres indrets i comarques de l raterior.
JOSEP G i r REU
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Sant Jordi, festa nacional de Catalunya
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Ha estat demanat pel ple extraordinari de la Diputació

El president de la Diputació
de Girona, Antoni Xuclà i Bas,
ha demanat que el dia 23 d'abril sigui reconegut "com a festa nacional de Catalunya", en
el transcurs d'un ple extraordinari de la Diputació que es va
eelebrar ahir al migdia i en el
qual es va presentar Tinforme
de la comissió gironina que estudia el règim especial per a
Catalunya.
La proposta, aprovada per unanimitat. ha estat inclosa en el citat informe: d'aquesta manera es reconeix. per primera vegada després de
molts anys en un àmbit oficial, l'existència de la nacionalitat catalana.
Com ja avançàvem dies enrera,
l'esborrany gironí, que difereix en
molt pocs aspectes de l'elaborat per
la comissió de Barcelona, anuncia a
partir del fet que Catalunya és quelcom més que quatre províncies, la
contradicció del decret de constitució de la comissió mixta per tal
com no contempla globalment la
realitat catalana, i demana la creació d'uns organismes autònoms que
en el termini de dos anys han d'elaborar un estatut.
Tot el que fa referència al règim
especial de la província, pel qual
passarien a dependre de la Diputació pràcticament totes les funcions
que ara té atribuïdes l'administració central llevat de les que pertoquen a la defensa de tot l'estatut,
queda supeditat a les modificacions
que pugui introduir l'estatut, i regiria de moment amb un caràcter
provisional, amb la qual cosa es
dóna prepoderància a les instàncies
del Principat.

LES PROPOSTES
DE LES ENTITATS
En el transcurs de l'acte han estat llegides les propostes que la Diputació ha rebut dels Auntaments,
Cambres de Comerç, Col·legis professionals i altres entitats consultades. i entre aquestes propostes cal
destacar les peticions d'auto-govern,
Estatut del 32, sufragi universal,
cooficialitat de la llengua i derogació dels decrets de llengües regionals, sistema federal de l'estat, referèndum per aprovar l'estatut i potenciació de les finances municipals.
Totes aquestes propostes, segons la
Diputació, han estat recollides en
l'esperit, si bé en la forma s'ha mirat d'evitar les referències històriques. Un diputat ha fet constar el
poc temps que hi ha hagut per a
recollir aquestes propostes tot demanant que. mentre el règim especial romangui en estudi per la comissió mixta, es puguin fer noves
aportacions. El mateix diputat ha
expressat la necessitat de federar el
Principat amb els altres pobles de
l'Estat, però hom ha considerat que
aquest tema no s'ha de plantejar,
pel fet que encara no ha estat redactat l'estatut.
Entre les aportacions que han estat llegides, s'ha de destacar la de
l'Ajuntament de Girona, que s'ha
pronunciat a favor de l'elaboració
de l'estatut a partir d'aquest règim
especial així com de la cooficialitat
de la llengua. Justament en el proper ple s'haurà de discutir una proposta del regidor Paredes per la
qual es demana el restabliment dels

BALAGUER

Comencen les Festes de la Primavera
Demà comencen les Festes de
Primavera a Balaguer, que són
les més importants de la ciutat
i comarca.
Durant aquests dies hi haurà sardanes, partits de futbol, concursos
de pesca i altres esports de diversió.
L'artista balaguerina, Elvira Valls,
de Puigpelat, oferirà una exposició
de pintures dels voltants del poble,
que capta amb un encert singular. •
FIGUERES: LES FIRES
Ahir van començar a Figueres les

AGENDA
BARCELONA. — 18,30: Representació de "Nines i ninots", al
Cassal Claret, Nàpoles, 350.
BEGUES. — En el marc del
Congrés de Cultura, diverses activitats: a les 17,30, xocolatadafesta infantil; a les 19,30, xerrada-col·loqui a càrrec de Francesc
Candel sobre "La immigració a
Catalunya" al Cinema; i a les
22.30, cine-frum amb la projecció de "Queimada" de G. Pontecorvo.
BELLPUIG D'URGELL. — Actuació del cantant Celdoni Fonoll
al Centre Parroquial.
EIVISSA. — 21: Espectacle àudio-visual a la casa de l'església
patrocinat per Cine-club Eivissa
al voltant del "cante hondo". Projecció del curt "Amen Romani",
de Pere Planell i Francesc Juan
i actuació en directe del quadre
artístic de la "tertúlia flamenca
andaluza" d'Eivissa.
PINEDA DE MAR. — 12: Concert sobre polifonia del Renaixement (segles XV, X V I ) pel Cor
Ars Nova de Calella, a la parròquia de St. Joan Baptista (el Poble Nou).
SANTA EULALIA DE RONÇANA. — 22: Representació de "La
lliçó", de Ionesco a càrrec del
grup A-71. al casal parroquial.
TORREDEMBARRA. — Con;ert de música a càrrec de l'Escoania-Coral Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona.

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 9

Fires i Festes de la Santa Creu que
s'allargaran fins al dia 9 de maig
vinent.
Com a actes més destacats, cal esmentar en primer lloc la gran desfilada de carrosses, prevista pér a
avui, amb batalla de flors, confetti
i serpentines, que tindrà lloc a la
Rambla Sara Jordà a dos quarts de
dotze del matí. Hi prendran part,
en aquesta desfilada de carrosses (la
més important que se celebra a Catalunya, segons manifestà el senyor
Giró), la secció muntada de la Policia Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona; la banda de música i les
"majorettes" de Marinhana; la banda i le s "majorettes" de Nimes; les
"majorettes" del Casino Menestral
Figuerenc; el grup folklòric de la
"Casa de Asturias", acompanyada
dels seus gaiters, etc.
Després, cal destacar també la internacional Fira del Dibuix i de la
Pintura, organitzada per l'Agrupació de Cultura del Casino Menestral, que tindrà lloc el diumenge dia
9 de maig. Aquesta manifestació és
considerada, així mateix, com una
de les més importants que, d'aquest
tipus, se celebren a casa nostra. Hi
participaran, aquesta vegada, més
de 120 artistes nacionals i francesos.
I, per últim, hem d'esmentar el
X V Aplec de la Sardana, programat
per al dos de maig, a la Rambla, i
l'exposició filatèlica, amb nombrosa participació estrangera i espànyola. sobre el temà de l'aviació, que
organitza l'Agrupació Filatèlica i
Numismàtica del Casino Menestral
Figuerenc.
EMILI CASADEMONT
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principis configurats a l'Estatut del
32 i del govern de la Generalitat.
Per a tractar d'aquest tema, dijous
a la nit es van reunir els membres
del consistori (a excepció del senyor
Paredes que nò va poder assistir-hi)
i tot fa suposar que en el proper ple
l'alcalde senyor Ribó presentarà una
moció en la qual es demanarà l'Estatut però sense fer referències concretes al restabliment de les instàncies i els organismes que el poble
català reivindica.
En definitiva, els organismes oficials han fet una evolució inesperada, tot i que es nota una clara reticència a plantejar les coses amb la
claredat amb què el poble les està
exigint. La proposta de la comissió
gironina va realment més enllà del
que hom podia esperar: encara que
la part legislativa no hi és present,
l'estudi obre unes perspectives que
obliguen a plantejar-se d'una manera immediata i molt més profunda el tema de l'autonomia.
RAFAEL NADAL
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Les últimes
declaracions
promeses que
arran del gen
Sorprèn
la queixa
deldelpresident
dees feren
la üiputacio
president de la Diputació de
Lleida entorn de l'absentisme
de les entitats lleidatanes davant el projecte del Règim Especial per a Catalunya, han tingut una acollida força dolenta
a les dues comarques del Pallars. .
Segons ens informa el nostre corresponsal a la Pobla de Segur, Joan
Antisc. "ha sorprès el descontent
del president de la Diputació". Afirma també el nostre corresponsal
que, als medis de l'oposició democràtica. "ningú no §'ha assabentat
de la invitació feta pèl senyor president a participar en la redacció de
l'aportació de la Diputació lleidatana".
Precisament, la situació d'abandonament en què es troba el Pallars i
el poc pes que la seva veu té en els
òrgans polítics i administratius oficials de la capital lleidatana, s'han
posat de nou en relleu, arran del cas
" X e r a l l o " , que encara continua.
Com se sap. aquesta fàbrica de ciment de l'Enher o c u p a v a molts
obrers de la comarca i fins i tot
d'altres d'immigrats. M a l g r a t les

tancament, no ha estat presa cap
mesura eficaç per a pal·liar l'atur
forçós que l'esmentat tancament ha
provocat. Potser una de les poques
coses positives que ha fet l'Enher
ha estat de refer cent vint pisos que
hi havia al voltant de la fàbrica i
vendre'ls a bon preu als empleats.
Una bona part del preu de la venda
ha estat destinat a l'embelliment
dels encontorns.
UN LOCAL PUBLIC
Un grup sense cap afany econòmic es proposa de salvar el Cinema
Avinguda que fa poc temps semblava condemnat a convertir-se en magatzem. És l'únic local apte de la
població per la seva capacitat que
permet qualsevol manifestació multitudinària que es faci a la Pobla,
ja sigui artística, ja sigui política
o de divertiment. L'assistència, fins
a més de cinc mil persones, a la primera conferència política després
de quaranta anys —que donà recentment Simeó Miquel— ja palesa l'encert de la seva gestió.

MANRESA

Armet, prohibit; F. Ordónez, tolerat
La Jove Cambra de Manresa
i l'Associació Catòlica de Dirigents. havien programat un cicle de conferències sobre temes
d'ara i que començaren el dia
5 d'abril, amb la dissertació de
Miquel Roca i Junyent.
Però la segona, que havia de pronunciar Joan Armet i Coma. no obtingué la corresponent autorització.
Poc després, el conferenciant anunciat era Lluís Miró i Ardèvol, però
les dues entitats esmentades feren
pública una nota dient que. havent
estat informats pels restants conferenciants de no continuar el cicle en

La "Flama" arriba
a Olot
La jornada d'ahir, en el recorregut de la Caravana de la
Flama de la Sardana, organitzada per l'Obra del Ballet Popular,
comprengué l'etapa Torroella de
Montgri-Olot.
A Torroella, la nit abans, hi hagué unes magnífiques ballades de
sardanes amb motiu de l'encesa de
la Flama de la fins ahir Ciutat Pubilla. Les parades que la Caravana
efectuà foren a Verges, la Bisbal,
Caldes de Malavella i Santa Coloma
de Farners. A la tarda, Anglès i
Amer, Si calgués destacar-ne alguna
cosa, val a dir que hauríem de parlar de la formació a Amer d'una cobla circumstancial per a rebre el pas
de la Caravana, formada per tots
els músics d'aquesta vila empordanesa.
Acompanyen la Caravana, la Pubilla de la Sardana, la senyoreta
M. Teresa Pujol i Senovilla i les cobles infantils i juvenils de Blanes,
que interpreten a cada població la
sardana-himne de la Caravana, que
porta per nom "La Flama de la Sardana", amb música de Tomàs Gil
Membrado i lletra de Pere Elias i
Busqueta. Demà, la Caravana s'acostarà a les portes de Granollers, que
serà nomenada diumenge Ciutat Pubilla.
JOSEP VENTURA

solidaritat amb Joan Armet. es veien
en la necessitat de suspendre momentàniament l'anunciat programa. A
part dels ja dits conferenciants, a la
llista figuraven els noms de Jaume
Sala i Alegre, Joan Raventós i Muntanyà, Jordi Labòria, Lluís Badia i '
Torras i Ramon Trias i Fargas.

L'URBANISME
En el marc del Casino de Manresa se celebra des de ja fa diverses
setmanes un cicle de cultura manresana que coordina un secretariat en
el qual hi ha integrades una hona
colla d'entitats manresanes. Se celebrà fa u.ns pocs dies una en què intervingueren el reverent Josep M.
Gasol, cronista i arxiver de la ciutat, fent una ressenya històrica de
caire arquitectònic, comentant les
alteracions que les sucessives guerres des del segle XIV a 1936 varen
ocasionar en els edificis, i els canvis a conseqüència dels moviments
econòmics.
Fou una intervenció en què apuntà la configuració de la ciutat per
l'art en l'aspecte físic, tema que també trastaren els senyors Barén i
Vilajosana, en pintura i escultura,
el primer destacant que la guerra
del 36 significà la pèrdua d'una possible escola manresana de pintura,
semblant a l'olotina; el segon, en la
seva breu intervenció, digué que
l'escultura és un art pràcticament
inexistent La ponència d'arquitectuc
ra fou explicada pels senyors Baraut,
arquitecte, i Joaquim García, alumne d'aquesta matèria, que parlaren
de com la ciutat s'havia convertit en
lloc de dominació i havia perdut la
seva funció d'humanisme; com, en
definitiva, era un aparell idelògic de
l'estat. Finalment, el doctor Junyent
féu una síntesi de sociologia de l'art
de cara al futur. Aquestes dues ponències se cenyiren més al títol del
tema.
JOAN LLADÓ

P A R L A FERNANDEZ ORDOSEZ
En una sala de la ciutat, el senyor
Fernàndez Ordónez, ex-president de
l'INI, va pronunciar una conferència
emmarcada dintre del cicle que té
projectat l'Asociació per a l'estudi
de Problemes Econòmics, .Empresarials i de Direcció. En féu la presentació el secretari, senyor Celdoni
Sala. que va dir que, amb tot i l'apoliticitat de l'Associació, era difícil en
els moments d'avui de sostreure s del
context polític que serveix de marc
a qualsevol problema econòmic, financier o empresarial.
El senyor Fernàndez Ordófiez féu
l'exposició del tema político-econòmic centrat més en l'economia en un
marc de llibertats. Després d'una explicació de les coordenades de Duverger. establí els paral·lelismes entre les economies americana i soviètica i la situació respecte a aquestes de l'espanyola i l'europea, a què,
en opinió seva, hem d'aprobar-nos.
Aquestes coordenades representen en
un dels seus eixos els factors de llibertat en tots els ordres d'una comunitat, i en l'altre el grau de socialització de l'economia i de l'intervencionisme estatal en els seus mecanismes.
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que els rosta
resta, I ••
als organitzadors, fins als dies de
l'homenatge. Malgrat això, les gestions avancen i la feina augmenta
en progressió geomètrica. Fins ara
A les dotze del migjorn d'ahir
plataforma integrada per organitza- go, per a després adreçar-se a la
han confirmat la seua assitència els
va celebrar-se una tribuna lliu- cions trotskistes, anarquistes i l'"OrGlorieta, on es trobarien amb els
Juglares, Jarcha, Ricard Salvat, Lore de districte a la Facultat de ganización de la'Izquierda Comunis- manifestants del moviment obrer i
la Gaos, el grup de teatre la Murga,
Filosofia i Lletres de València. ta de Espana". havia convocat aques- de barris, encara que no s'ha arribat
Nòmina en la qual hi ha entre i molts d'altres d'una llarga i amEls diversos representants de ta mateixa tribuna una hora abans. a un acord total en aquest punt, ja
molts d'altres: Joan Fuster, Ernest
pla col·laboració que ha sobrepassat
CCOO, USO i altres plataforAquestes darrers grups han acu- que un sector dels reunits pensava
Lluch. Enrique Cerdàn Tato, Vicent
les previsions de fa uns mesos. A
mes informaren els universita- sat per aquest motiu la Junta i el
que, per a no "atomitzar" les maVicent Ventura. Josep-Vicent Marmés d'aixó, s'ha fet públic a Alacant
ris del desenvolupament de la
nifestacions, caldria anar a les torConsell
de
provocar"
confusions
i
diquès, Alfons Cucó, Arcadi Blasco, el cartell anunciador de l'homenatge
vaga de la construcció.
res del Serrans, on havien convovisions per no tenir en compte "tot
Ovidi Montllor, Manuel Sanchis
dels pobles d'Espanya, cartell fet per
ca una manifestació les Comissions
el conjunt de lluitadors", ignorant la
Guarner, Raimon, Rodolí Sirera,
artistes valencians que suposem que
Obreres.
Segons indicaren, a les obres sicrida per fer la tribuna a les onze
Adolf Celdran, Equip Crònica. José
omplirà els carrers d'Alacant i la
tuades al voltant de diversos centres del matí.
Vicente Mateo, Laura Pastor, Franseua comarca durant els dies de universitaris en construcció han torcesc de Paula Burguera. i Vicent
l'Homenatge.
LLIBERTAT PER A JOVES
nat a la normalitat en la major part
Andrés Estellés. Es a dir persones
DETINGUTS
dels casos, solament resten en vaga
Significades dins el món cultural i
PONENCEES
SOBRE
L
l
DE
M
A
I
G
els obrers de la Fonteta de Sant
CONFERENCIA SOBRE
•òcio-polític del País Valencià.
Lluís i la meitat de la plantilla que
Dins els medis universitaris s'ha
UNIVERSITAT VALENCIANA
treballa en talls de la universitat
pogut saber que el grup de joves
A
les
Facultats
d'Econòmiques,
A més de la llista, la comissió reapolitècnica.
que van ésser detinguts a la maDret, Medicina i Ciències s'han cefirma, com ja ho va fer en un priCom- ja vam anunciar, el dilluns, 3
nifestació convocada per l'assemblea
lebrat
altres
tribunes
explicant
el
mer comunicat, els seus pressupost
de maig comença la tercera setmana
democràtica ,de la joventut fa una
significat històric de la data de l'I
des del moment en què va comen- de la nostra cultura a Alacant amb FRACAS DE L A V A G A GENERAL
setmana al carrer Sant Vicent han
de
maig.
S'han
penjat
banderes
anarçar a gestar-se l'homenatge al poeta
la conferència del doctor Manuel
estat posats en llibertat pagant una
quistes
i
falangistes
a
la
facultat
Oriolà. Així manifesta el comunicat: Broseta "Universitat Valenciana i
fiança de tres mil pessetes.
"Aquest homenatge dels pobles d'EsEls membres d'aquestes organitza- de Filosofia. A Dret. s'exhibia una
Societat"'; tema que per la seua imUn dels detinguts ha presentat
gran
pancarta
demanant
"Amnistia".
panya va més lluny que l'exaltació
plicació dintre del context sócio- cions sindicals locals han explicat els
una denúncia per mals tractes, ja
També a Medicina han estat presents
d'una figura, es conforma com un
motius
del
relatiu
fracàs
de
la
vaga
universitari valencià té una vigènque, segons el denunciant, quan es
general: per una banda, els errors els membres del moviment obrer. trobava a terra, en el moment d'éscompromís que assumeix plenament
cia total a la nostra ciutat.
S'han recollit diners per a poder
de
l'avantguarda
obrera
per
a
fer
les seues característiques definitòries •
ser detingut, un policia s'hi va raEl tema en si tractarà de la intecomprendre als seus companys els pagar les fiances dels obrers detin- bejar a guitzes.
1 tracta d'iniciar una nova pràctica gració i no integració dels no uniguts.
Alguns
estudiants
de
diverses
lligams
entre
les
reivindicacions
mecultural en la qual no troben punt
versitaris a l'ambient universitari
rament salarials i les de tipus po- -tendències polítiques han llegit pode partida els sectors marginats dels
valencià així com el paper de ia
nències referents a la jornada d'avui,
països de l'Estat espanyol. L'home- Universitat valenciana dintre el lític; d'altra banda, la intensa i for- a la Taula de Forces Polítiques i
ta vigilància de la força pública,
natge a Miguel Hernàndez serà
nostre éontext social.
Sindicals del País Valencià i la pròamb nombroses detencions, moltes
doncs la proposta d'una alternativa
xima constitupió de l'Assemblea Dedemocràtica en gestió cultural.
JOAN VICENT HERNANDEZ d'aquestes de caràcter preventiu.
mocràtica del PV.
Aquesta tribuna lliure de la FaBORRIANA. — A la darrera rercultat de Filosofia ha estat convoA aquestes assemblees, els estunió de la Comissió Municipal Percada per la Junta i el Consell del
diants decidiren acudir a les 7.30
País Valencià i pel ple de lluitadors, del vespre a la plaça del Bisbe Ami- manent s'ha aprovat la quantitat
de tres-centes quaranta-cinc pessetes
diàries per al personal que treballa
a les ordres de l'Ajuntament, ens diu
Xavier Manzanet. A més, hom va fer
constar que l'aparellador municipal cau dintre de les incompatibilitats
legals reglamentàries quant a l'exerEls veïns de diversos pobles
Creiem que els Ajuntaments de
cici simultani de la seua funció ofide la comarca de l'Horta han
la nostra comarca no s'han de descial i privada, i des d'ara haurà
adreçat un escrit als seus ajun- entendre de tota aquesta situació and'abstenir-se d'incidir en situacions
taments respectius» en el qual
guniosa i desesperant en què es troque comportin aquesta incompatibiba aquesta contrada, estimada semes mostren preocupats per la
Atesa l'enorme aglomeració de
En el terme municipal de Valèn- litat.
pre per la nostra gent com un be
contaminació que pateix l'Albupúblic que es formà ahir macia subsisteixen encara unes centcol·lectiu de gran significació per als
fera.
tí a les dependències municipals seixanta barraques, algunes d'elles
CASTELLÓ! — La sessió municiqui saben gaudir de la natura.
per al pagament de l'import de en condicions ruïnoses, segons reveDarrerament s'ha escoltat alguna
circulació de vehicles, l'alcalde là l'alcalde, d'aquesta ciutat, Miguel pal plenària celebrada a la Casa de
El text del comunicat diu aixi:
d'aquesta capital, Miguel Ramón
Ramón Izquierdo, a la inauguració la Vila ha passat sense pena ni glò"Seguim amb. preocupació totes les veu d'autoritats, en defensa del llac,
Izquierdo, decidí allargar el pe- d'una exposició denominada "La ba- ria, informa Ernest Nabas. Cal fer
vicissituds per les que passa aquest com la del batlle de Massanassa. Cal
notar, no obstant, l'aprovació d'un
ríode de pagament voluntari.
rraca, avui", informa Cifra.
indret nostre, tan vinculat a la vi- que aquesta actitud dels Ajuntapressupost destinat a la construcció
El senyor Ramón Izquierdo suggel·la dels homes dels nostres pobles. ments, com a representants oficials
de dues unitats educatives preeseodels interessos del veïnat, siguin
rí la idea de formar una associa- lars i el prec fet pel conseller senyor
Especialment pel que respecta a la
unànime i decidida, així com iniciar
Ahir finalitzà el terme donat inició per a la defensa de les barra- Quintana demanant aclariment socontaminació, com més va més creiamb urgència les accions munici- cialment, però a causa de l'incre- ques, idea que arrelà immediataxent, que produeixen els desguasbre la quantitat que ha de pagar
pals pertinents, encaminades a de- ment de l'esmentat impost, els conment i ja nombroses persones deci- una indústria situada al Serrallo que
sos de moltes de les poblacions de tenir dràsticament la contaminació
tribuents anaren demorant el paga- diren de constituir-la i . d'adherir- contamina els tarongers dels seus
la nostra comarca, així com les fàproduïa pels desguassos domèstics
ment i, en arribar el darrer dia, s'hi.
briques instal·lades sense els ele- i industrials que van a parar a
voltants.
s'han precipitat a fer el pagament,
ments corresponents depuradors i l'Albufera.
— Coincidint amb la data del priPer
mitjà
d'aquesta
associació
i
i això ha donat origen a l'aglomeraque omplen de porqueria les sèquies
mer de maig, avui se celebra a la
amb suport municipal, es pretén
VICENT ALEEXANDRE
ció.
que van a parar al llac.
d'estimular la conservació de les ba- capital el dia de la rosa, informa
rraques existents i de col·laborar en Ernest Nabas, Aquesta tradició que
llur restauració. L'alcalde anuncià se celebra el primer dissabte de
també el projecte de construir un maig, enguany es veurà acompanpetit grup de barraques, amb les se- yada per l'actuació a la plaça M a j o ï
de quaranta-tres agrupacions corals
ves hortes corresponents, a la zona
d'ampliació dels jardins dels vivers. i rondalles. Després d'aquesta actuació, i fins a la matinada, les ronLa barraca fou durant molts se- dalles s'escamparan per tota la ciugles l'habitatge comú de l'horta va- tat cantant a les xiques amigues a
les quals regalaran una rosa.
lenciana.
La Comissió coordinadora del
riel
País Valencià de l'homenatge a
Miguel Hernandez. a celebrar
del 17 al 27 de maig. despres
d'haver-se reunit ha fet pública
la nòmina definitiva dels integrants d'aquesta coordinadora.

S'han fet tribunes informatives a les diferents facultats

BREU

L'HORTA

Els veïns molt amoïnats per l'Albufera ^ s temps per a l'impost de circulació
L'alcalde defensarà la típica barraca

C. I. CASADESUS, S. A.
Corretges de Transmissió
Politges de Transmissió
Cintes de Transport i
manutenció

Decoracio
Mobles Projectes Tallers d'ebenisteria propis
Regals Llums Sofàs Butaques

Mobles p e r a terrassa i jardí

Via Augusta 292 Tel 204 4 9 9 0 Barcelona 17
Direcció: Carles Calls i Esteruelas

INVERSIÓ

Vendes:

c / Casanova, 75. Tel. 253-88-07
-R ~ I _ „

4 AA

IVICA a n i t

C A D A Q U É S

NBAR.C

rrnu-w

BARCELONA-11

Ctra. Cardona, 0. Tel. 872-34-17
MANRESA
Fàbrica:

CALDES
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EXCEL·LENT
i

COMPRI LA SEGONA V7VENDA EN UN EDIFICI
DE CATEGORIA. INFORMES MOSAFA, S. L.

DE

MALAVELLA

(Girona)

BRUSI, 36. T. 227-64-23. BARCELONA-6

Països catalans
MALLORCA

Ja hi ha esborrany de Règim Especial de les Illes
Dificultats per a la creació d'una mancomunitat de municipis
especial per a les Illes havia acabat
la redacció de l'esborrany d'aquest
règim. Hom no sap encara quin és
el contingut de l'esborrany sobre el
règim que deu haver redactat la comissió oficial, si bé la majoria de
les f o r c e s polítiques de les Illes,
àdhuc algunes que es declaren obertament dretanes, no hi tenen cap mena de confiança, cosa que. com ja se
sap, donà lloc que el Col·legi de Missers acordàs redactar un e s t a t u t
d'autonomia al marge de l'esmentat
règim especial.

Vint-i-set batlles de Mallorca
juraren ahir els càrrecs de delegat de govern de llurs municipis en presència del governador,
duc de Maura, el qual pronuncià unes paraules en què destacà el paper d'aquests batlles,
que foren elegits pels consellers
a les passades eleccions, com a
representants tant del poble dins
l'administració com del govern
dins el poble.
El duc de Maura els comunicà que
«1 secretari de la comissió del règim

Mallorca

A

L

E

Informes

T

S

IMMEDIATA

tel 246-37-39 (de 4.30 a 8.30)

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 11

Ahir al matí també tingué lloc el
ple de la Diputació corresponent al
mes d'abril. La sessió transcorragué
sense incidents destacables, i amb
això. pareix que es posa fi, és un
simple descans, a un llarg enfrontament entre dues faccions ben definides de la corporació. Recordem,
per exemple, que el president, l'exgovernador de Biscaia. Fulgenci Coll

que raó poderosa (apuntem la crisi i l'afluixament
de la corretja de castedat política) a Mallorca li
han sortit líders i moviments obrers. Esglaiats, els
empresaris recorden la sentència popular: sempre plou
damunt banyat. Sobretot ho pensen aquells que tenen les empreses dedicades a l'hoteleria i a la construcció. Els altres empresaris estan més tranquils.
La indústria de la sabata mantindrà el seu ritme de
producció, encara que els seus empresaris tinguin
l'ànim pendent d'un fil. Els parells de sabates es
vendran mentre els Estats Units ho vulguin i mentre els països productors de matèria primera (cal
tenir present que Mallorca no ho és) no s'adonin
que industrialitzant-se poden exportar la sabata a
un preu que rompria els marges comercials establerts per les nostres. Quant als empresaris del moble, quasi han acabat de patir. Construeixen moble
castellà i colonial i venen al preu que poden i al
mercat que troben. Viuen, incapaços d'enfrontar-se
a la indústria valenciana o basca, una lenta però
inexorable agonia. Els fusters, fins fa poc temps,
abandonaven el taller i trobaven refugi a qualque
racó d'un hotel. A posta, al drama que suposava la
mort d'aquesta branca industrial, a penes se li concedí importància. Hi havia una sortida econòmica.
Ara no hi és i per aquesta raó els problemes laborals que té plantejada l'hoteleria couen de debò. De
fet, s'han protagonitzat les darreres setmanes, dos
actes multitudinaris d'induptable importància de cara
a establir uns principis de solidaritat reivindicativa.
A la Sala Magna de l'Auditòrium es va celebrar la
primera assemblea d'obrers d'hoteleria amb asistència de més de dues mil persones, i uns deu dies
després feren una marxa obrera des de la barriada
del Molinar fins 3 la Delegació de Treball per lliurar una carta de protesta al delegat contra els empresaris per la contractació d'obrers peninsulars, possiblement a baix preu, abans d'oferir jornals als
obrers mallorquins i immigrats que viuen a l'illa i
han passat un hivern amb pa dur i aigua fresca.
Tot això demostra que les circumstàncies ens han
canviat Mallorca i per a definir-la no ens serveixen
els tòpics o els vells motlles.
Hi ha una Mallorca nova. Una Mallorca en crisi.
Una Mallorca socialment desequilibrada i convertida en una petita Torre de Babel que, al capdavall
del protagonisme històric que li pertany, es troba
una mica despullada de la pròpia història. Qüestions
tan clares com poden ésser la idiomàtica, encara
hauran d'ésser objecte de llargues discussions abans
de comprendre's. L'anomenada nova burgesia, sorgida amb el turisme i educada dins els postulats
franquistes, no en sap res, de l'idioma. Ni en vol
saber. Ni comprèn els qui en volen saber. No dóna
divises, tammateix. Es clar que, tampoc, ara per ara,
el turisme no en dóna massa. I, a posta, el maiestar és patent. Vejau si no: els obrers d'hoteleria demanen un minim de quinze mil pessetes mensuals,
i els empresaris n'ofereixen un màxim de dotze. Segons paraules del governador Pérez Màura, que sem,bla haver-se fet portaveu de la darrera decisió, es
farà justícia salomònica: catorze mil tres-centes pessetes i tothom a treballar. Cada dia és festa a Mallorca. "Cada dia es fiesta en Mallorca". Potser, de
tota manera, el còctel social d'aquesta Mallorca que
resa i envesteix —traduint i corregint Machado—
però que per primera vegada en molts anys es digna
a emprar el cervell, sigui l'ambigüitat en tots els ordres. Però aquest fet és ben normal i comprensible.
Temps hi haurà per als aclariments. Ara per ara
s'ha trencat el mirall del tòpic i una Mallorca inquieta es desvetlla. Veurem en què para tot.
LLORENÇ CAPELLA

Amb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
i 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA

PLE A L A DIPUTACIÓ

era una festa

Mallorca és una festa. La frase, evidentment calcada del Hemíngway que s'entusiasmava davant París, s'ha repetit molt sovint per l'illa. Fins
i tot, fa uns quants anys, circulà pels mercats del
disc una gravació que es titulava- així. O quasi així.
Es deia: Cada dia é s festa a Mallorca (Cada dia es
fiesta en Mallorca), que tingué una certa acceptació entre el públic de les platges, provinent dels
quatre punts cardinals de l'Europa "lejana y sola",
i entre tots els mallorquins que, malgrat que s'escarrassasin treballant de sol a sol, trobaven que si,
que Mallorca era una festa ben agradable.
Ben fet. Ara, però. Mallorca ha deixat d'ésser
una festa. Ningú no s'atreveix a dir que és una festa
i no es tracta, tampoc, üe dir que tota l'antiga aiegria que ens atribuïen ens hagi desaparegut en un
tancar i obrir d'ulls. Ben cert és que, d'aquestes ràpides transformacions, en tenim una prova definitiva: Espanya es colgà monàrquica i s'aixecà republicana; però, de tota manera, no és aquest el cas
de Mallorca. L'illa no ha deixat d'ésser una festa
en un tancar i obrir d'ulls. L'illa, en tot cas, ha estat la festa de tots aquells que han estat a l'aguait
a l'hora de recollir els beneficis produïts a balquena al llarg de vint anys d'economia inflada. I fixau-vos que no la catalog de sana, perquè, si ho fes
així, correríem el risc d'equivocar «nos de cap a peus.
L'economia illenca s'assembla als tísics d'un temps,
que estaven inflats de greix per tal de parèixer sans
als ulls del veïnat. Després, qualsevol dia els sorprenia la mort. Doncs, com ha quedat escrit, una
cosa semblant passa amb l'economia de l'illa. Ningú no asseguraria que és morta, però tots firmaríem que ha sofert un greu col·lapse que ens ha deixat la rialla glaçada als llavis.
Cada dia és festa a Mallorca. "Cada dia es fiesta en Mallorca". Ho era, senyors, ho era. Ara el
muntatge social està més o menys constituït així:
una classe empresarial hotelera que es mira de cua
d'ull amb l'empresariat industrial. Una amplíssima
classe mitjana extreta dels oficis burocràtics (com
són e's que proporcionen entitats bancàries i oficines estatals) i de les professions liberals que ja
compten amb un nombre d'inscrits prou considerable. Després hi ha el proletariat, i toquem fusta per
no enrampar-nos. Passa que a Mallorca s'ha descobert que hi ha proletariat, i aquesta evidència ha
llevat la son a més d'un i de dos dels altres estaments anomenats. A Ciutat de Mallorca, que és una
població que. malgrat la crisi econòmica, es permet
el luxe de tenir un vehicle motoritzat per cada tres
habitants, semblava no haver-n'hi, d'aquesta gent.
Almanco si hi era no donava creu i, a dir ver, tampoc no tenia massa possibilitats de donar-ne. Era
i és formada per obrers mallorquins que han abandonat el conreu de la seva petita propietat camperola i per peninsular que, també, han fuit del camp
andalús o castellà i que resten a l'illa cinc, sis, set
mesos, el temps que poden treballant a l'hoteleria,
per poder aguantar l'hivern sense massa fam al seu
poble d'origen. Cf-ear, en aquestes circumstàncies,
un proletariat reivindicatiu era quasi impossible. Però, vejau, s'ha creat. Arribà de la mà de la crisi econòmica i a cavall d'aquesta politització que a ritme
de llamp recórrer l'Estat espanyol. Precisament Pilar Franco, interrogada fa uns quants dies, a altes
hores del vespre, pel periodista del diari "Ultima
Hora" Joan Martorell, declara que si el seu germà
fos viu no hi hauria tant de desodre ni tant de trull
i diposita la seva confiança en Girón de Velasco,
perquè, segons diu. quan el poble l'estima és per
qualque raó poderosa.
Bé, punt i ratlla. EI cert és que també per qual-
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de Sant Simón, sols guanyà les eleccions per un vot.
En tot cas, hauríem de destacar
l'aprovació de diversos projectes de
millores de carreteres de les Illes,
una reforma a l'hospitai provincial
i un adob als jardins de Lepanto a
Ciutat, obres que superen totes elles
els cinquanta milions de pessetes.
CAP A UNA MANCOMUNITAT
DE POBLES
Per altra banda, també podem donar compte de la reunió del consell
económico-social-sindical de Balears
que, com vam anunciar, va discutir
sobre el desenvolupament de Mallorca. La reunió durà prop de quatre
hores i sols es pogueren estudiar els
estatuts d'una probable mancomunitat que reuniria set petits Ajuntaments. tasca aquesta que va donar
molta feina puix que, l'equip redactor s'havia basat inicialment en un
model oficial d'estatuts pensat, potser. per a algunes regions peninsulars, però no per a Mallorca, i concretament no per a una zona com la
serra de Tramuntana on ha d'harmonitzar la natura amb l'economia.
Mancaren encara m o l t s dies de
feina per veure d'establir unes condicions que salvin els pobles de la
m u n t a n y a del despoblament. Més
clar. queda la missió i el sacrifici
que els cau damunt, per al bé de la
resta de l'illa. D'aquesta manera, per
exemple, i a indicació d Icona, s'ha
assenyalat com a bon punt per a un
parc natural l'entorn del Puig de Galatzó.
SEBASTIA VERD

E! Consell de
Treballadors per
la Unitat Sindical
Davant la testa del primer
de maig, el Consell Provincial
de Treballadors de Balears ha
fet públic un manifest en el
qual es traça un programa,
amb relació a la reforma sindical i a la problemàtica actual més urgent, informa Europa Press, recollint fonts de
l'Organització Sindical.
Sobre l'actual situació política denuncia les maniobres del capitalisme i dels grups polítics arribistes
per a trencar la unitat dels treballadors, amb el pretext d'una democratització que tots desitgem, però
no pas a costa de perdre la força
aconseguida amb la nostra unitat.
Per això demanen, a curt termini:
imitat sindical qualsevulla que sigui l'adscripció política dels sindicalistes de base: independència de
les organitzacions professionals de
treballadors i tècnics, respecte als
empresaris i a l'administració; reconeixement sense limitacions, de llibertats de reunió, negociació col·lectiva i de vaga.
Pel que fa als propòsits d'acció
sindical, assenyalen com a objectiu
primordial la reforma fiscal, la reforma de l'empresa, amb l'efectiva
participació dels treballadors en la
gestió, resultats i propietat; reforma
agrària paral·lela a la de l'empresa,
i al mateix nivell de participació de
la indústria i dels serveis; participació dels treballadors en els òrgans
de participació política; millora de
pensions fins al nivell dels salaris
vigents en cada moment, etc.

MENORCA

L'Autonomia, tema d'un Cicle de Conferències
El cicle de conferències que
va preparar l'Ateneu de Maó en
col·laboració amb les Joventuts
Musicals de Ciutadella i el Centre Cultural "17 de Gener"
d'aquella ciutat resultà de molt
interès, si bé cal assenyalar la
no excessiva assistència de públic.

—de dretes o d'esquer restenim tant?

no ho

L'EVOLUCIO DEL
CONCEPTE AUTONOMIA

Deixant de banda els grups polítics i entrant en el camp de les persones individuals, avui ens trobam
amb unes postures ben enginyoses
pel que fa a la qüestió politico-administrativa de Menorca. Fa deu
anys, quant tot. Menorca demanava
per mitjà del Consejo Económico
Social Sindical l'establiment dels
Capítols Insulars, uns homes molt
determinats i concrets s'hi oposaren. Avui, quan els qui volien els
Capítols demanen òrgans autonòmics, aquells mateixos homes demanen i reivindiquen els Capítols. No
Dis això perquè es colpidor que les « hi ha res com viure sempre anys endarreres conferències hagin tingut
rera. L'únic consol és que això no és
públic majoritàriament d'esquerres,
privatiu de les nostres terres. "Mal
Joan Prats i Isidre Molas han estat
d'altri rialles són" —és cert—, però
fonamentalment professors universi- també hi ajuda a l'apaivagament
taris, científics experts, que ens han
Isidre Molas ens contava el mateix
parla de Regionalisme i democràcia
de Catalunya. Quan es lluitava per
i de Les experiències autonomistes la Mancomunitat, la tàctica dels imdurant la segona República. Amb- mobilistes era la defensa de la unidues lliçons interessaven força a tot- formitat. Quan él que es tractava
hom que és preocupat pel problema
era l'Estatut d'autonomia, llavors el
autonomista de Menorca o, si més nom plus ultra era la Mancomunino, de les Illes. I segons diuej els
tat. Quan, després del fracàs de
programes polítics que hem llegit
l'aixecament del 1934, el govern del
l'autonomia de Menorca no és una - centre-dreta de Madrid suspengué
cosa que interessi, només les esquer- l'Estatut de Catalunya ,llavors ja
res.
L'autonomia de Menorca és no defensaven la Mancomunitat, llatambé al programa dels homes vors tornaven a defensar l'uniford'ADEME. dels homes d'ideologia
mi sme borbònic.
centrista, però aquests, de moment,
Està passant el mateix entre nosno demostren cap interes per les
altres^
conferències de l'Ateneu ni de les
JOSEP M. QUINTANA
Joventuts Musicals. Es que ho tenen
tot molt clar? I si és així, i no ens
e.i podríem b&neficiar tots els qui
Es veu que estam vivint el xarampió de la política i de moment ens
interessen amb força tots aquells
parlaments agosarats que —dient
molt o molt poc— plantegen qüestions marcadament polítiques. Pero
la política no és, només, una art del
míting ben fet; la política és quelcom seriós que exigeix una dedicació pregona a l'estudi i ha d'ésser
fonamentada damunt plantejaments
rigorosament científics.

RE
M
C
O
ràdio-cassettes
fidelitat portàtil

BREU
EIVISSA. '— El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears ha decidit de retirar la denúncia formulada fa temps al governador civil de
les Balears "contra el responsable de
les infraccions urbanístiques que es
produeixen a Punta na Ribas", dins
el terme municipal de Santa Eulàlia.
EIVISSA. — Avui entrarà en funcionament el servei d'urgència a domicili facilitat per la seguretat social. El nou servei cobrirà solament
el terme municipal de la capital d«
l'illa i tindrà caràcter permanent
diumenges i festius.

Espanya
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RAIS BASC

TOLOSA

Guipúscoa: Vaga no

Capità de la G C separat del càrrec
A conseqüència d'un llastimós afer de maltractes
'El capità de là Guàrdia Civil
de Tolosa ha estat separat del
seu càrrec", hà manifestat el
delegat provincial de Sindicats
en una reunió que ha mantingut a la ciutat de Tudela (Navarra)
amb els presidents i
vice-presidents de les Unions
de Tècnics i Treballadors, informa Logos.
La declaració ve motivada per la
detenció per part de la Guàrdia Civil d'aquella ciutat d'Amparo Arango, membre d e l ' consell provincial
de treballadors, que. en sortir de
les dependències oficials, va haver
d'ingressar a la clínica de la Seguretat Social en un estat deplorable.
També va manifestar que el governador civil de la província havia
promès que s'obrirà una investiga-

ció sobre el íet, els resultats de la
qual seran fets públics.
L A PONÈNCIA MES
ENDARRERIDA
Ahir, els membres que formen
la ponència de la comissió que estudia el règim especial administratiu per a les províncies de Biscaia
i Guipúscoa, es van reunir amb el
vice-president del Govern per als
Afers Econòmics i ministre de Finances, Villar Mir, i li van exposar
les dificultats amb què topen per a
arribar a un total acord sobre la
qüestió. En relació a les altres ponències constituïdes en el si de la
comissió interministerial per
al
país Basc. aquesta és la que va més
endarrerida en el seu treball.

A Pamplona detenció d'un centenar
Per a ahir, a Guipúscoa, hi
" havia organitzada una vaga que
no va tenir gaire acceptació. Els
organismes oficials parlen de
tres
mil
obrers
parats, a
part dels quatre mil que ja feien
vaga per reivindicacions laborals.
A la vigília d'una data tradicionalment conflictiva como l'I de maig, a
Guipúscoa no hi havia massa tensió devers el capvespre. En aquesta
província, lúnic fet que va trencar
la pau fou l'explosió, a les quatre
de la matinada, d'un artefacte posat
contra las vidrieres de la sucursal
del Banc de Santander del carrer
de Sant Joan. de Sant Sebastià.
Tret de la lluna de l'aparador, no
hi hagut massa desperfectes. Les parets. això sí. eren pinta&es amb els

FILQSA
ASPECTES MES DESTACATS DELS INFORMES
PRESENTATS PEL VICEPRESIDENT I CONSELLER
DELEGAT, I DELS ACORDS ADOPTATS
EN LES JUNTES ORDINARIA I EXTRAORDINARIA
EVOLUCIO ECONOMICA

ACTIVITAT FINANCERA

GENERAL

L'any 1975 s'ha caracteritzat per una forta taxa d'inflació,
un descens del ritme productiu —preferentment al sector industrial— un elevat volum d'atur i un elevat dèficit de pagaments
a l'exterior.
El sector financer concretament no ha restat insensible a la
crisi, la qual cosa es reflecteix en l'atonia registrada en diversos
subsectors d'aquest camp d'activitat.

ACTIVITATS

DESENVOLUPADES:

GRUP

FILO:

ACTIVITAT

SOCIETAT

SECTOR

FILO, S A .
F I L O GERONA. S. A.
FILO ZARAGOZA, S A.
F I L O M A T A R Ó . S. A.
F I L O REUS, S. A.
F I L O HUESCA, S. A.
F I L O V A L È N C I A . S A.
F I L O P À R K I N G 1, S A.
F I L O INMUEBLES. S. A.
SALTA, S A.
f
EDIFICIO F I L O M A T A R Ó . S. A.
INREMUN, S A.
ESPAMA, S.A.
TENIS-SET, S.A.

Financer
Financer
Financer
Financer
Financer
Financer
Financer
Immobiliari
Immobiliari
Immobiliari
Immobiliari
Immobiliari
Varis
Varis

RESULTATS
De resoltes del fort increment d'activitat en l'últim exercici,
l'evolució comparativa respecte al precedent ba estat:

COMPARACIO DE RESULTATS
(En milers de pessetes)
PRODUCTES DE L'EXERCICI
RECURSOS GENERATS BRUTS
RECURSOS GENERATS NETS
(Cash Flo-w)
BENEFICI RETINGUT
CASH F L O W PER ACCIÓ

1975

1974

Of
"0
d'increment

126.721
77.810
59.426

71.459
51.775
35.136

77'33
50'28
69'13

7'56
11.748
12.636
78'08 13'89
88,93

ACORDS MES RELLEVANTS DE L A JUNTA GENERAL
— Aprovació de la Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i
Guanys, distribució de beneficis i la gestió del^ Consell d'Administració corresponents a l'exercici de l'any 1975.
— Autorització al Consell d'Administració per a ampliar el
capital fins el límit legal, en base a l'article 96 de la Llei de
Societats Anònimes.
— Facultar al Consell d'Administració per a emetre obligacions, convertibles o no.
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Durant '"exercici. FILO. Societat Anònima ha sobrepassat àmpliament en el seu volum de finançament els 700 milions de pessetes. A més a més, F I L O Z A R A GOZA. F I L O G I R O N A i F I L O
M A T A R Ó han mantingut amb escreix el volnm de creixement
d'activitat.
L'any darrer es constituiïen,
dins là linia d'expansió mantinguda per 1 empresa, F I L O REUS,
F I L O HUESCA i F I L O V A L È N CIA.
IMMOBILIÀRIA

Entre les àilerents promocions
immobiliàries que realitza la societat. cal destacar:
L'inminent culminació de l'obra desmolupada per S A L T A ,
S. A., un edifici per a oficines
de 7.500 m.2 situat al carrer de
Mallorca tocant al Passeig de
Gràcia; F i L O P À R K I N G , S. A .
que construeix un pàrking d'una
superfície aproximada de 9.500
metres quadrats situat a la confluència dels tairers Londres, Calàbria i Infanta Carlota, de Barcelona; i la promoció de vivienel es a Sant Cugat del Vallès de
F I L O IMMOBLES, S. A., que suposa una Minerficia aproximada
de 4.500 metres quadrats. Cal destacar. paraleHament, l'edifici de
despatxos, lorals comercials i
aparcaments, que portarà a terme INREMUN, S. A., en la confluència dels carrers Muntaner Travessera de Gràcia, de Barcelona; constarà d'una superfície
edificable de 10.000 metres quadrats i la Societat tirdrà una participació del 50 per cent.
Les inversions totals arriben a
uns 600 milions de pessetes.
A C T I V I T A T S DIVERSES
Dins la seva estructura de "hol- "
ding", FILO. S. A . ha mantingut
la constant d'observar les societats que, degut a la seva expansió i renta-bilitat, ofereixen una
diversificació de les seves activitats en àrees altament expansives. Dins d'aquest esperit hi encaixa TENIS - SET, S. A., que
compta amb unes Instal·lacions
centrades bàsicament en l'esport
del tenis, a Sant Cugat del Vallès;
en la seva primera fase comprèn tretze pistes il·luminades,
dues piscines, restaurant i aparcament amb una capacitat superior a 301 vfhicles.

eslògans: "Contra l'explotació del
capitalisme" i "Visca 1*1 de maig ',
signats pel Moviment Comunista
d'Euzkadi (MCE).
PAMPLONA, P U N T

NEGRE

Pamplona mateix. A la Comisnegre de la conflictivitat per al País
Basc. Després de la suspensió del
Consell de Treballadors abans-d'ahir
la policia va dissoldre una assemblea
d'organitzacions obreres a Villava,
poble que és com continuació de
Pamplona mateix. A la A la Comissaria de Policia es van negar a donar informació als periodistes.
Es segur, però, que un centenar
dels assembleístes han estat detinguts i que la major part hi continuen. Entre ells, els advocats Compains i Otazu.
La irrupció de forces de la policia
armada, concretament de la Companyia antidisturbis de Logronyo, va
anar acompanyada de trets en l'aire,
cosa que provocà la dispersió a corre-cuita dels assembleístes, tres dels
quals van resultar ferits de consideració i estan & l'hospital provincial
de Navarra.
La policia va detenir també alguns,
membres delConsell de Treballadors
quan eren a cfisa seva. La convocatòria de manifestació del Consell,
malgrat aquestes disposicions policials. ha estat sostinguda per orga| nitzacions sindicals encara clandestines. com Comissions Obreres, UGT
(Unión General de Traba.j adores) i
USO (Unión Siftdical Obrera).
V A G A DE CINEMES
Sense relació directa amb aquests
incidents, demà comencen una vaga
legals els treballadors de l'empresa
SAIDE que controla deu cinemes (la
majoria de Pamplona). La vaga es
fa en demanda de mes salaris i d al| tres millores de treball.
Sense cinemes, en un ambient de
tensió que no convidarà a visitar eis
bars. els veïns de la capital navarre! s a cercaran segurament en aquest
| 1 de maig la televisió, que ha pro; gramat oportunament un partit de
! futbol.

—

I EL MONTEJURRA
A L A V I S T——
A
_
Per si no fossin prou aquestes ciri cumstànciçs. s'ha fet ja pública la
! convocatòria
per al 'Montejurra ,
junta anual i multitudinària dels car-

15.000 obrers
en vaga a Bilbao
Uns 15.000 obrers feien vaga
ahir a Bilbao, dels quals 10.000
amb motiu del primer de maig.
Entre les empreses afectades hi
havia
Babcock Wilcox, General
Elèctrica Espafiola, Astilleros Espanoles, Altos Homos, de Biscaia, i
d'altres. També amb motiu de la
vaga del primer de maig. la policia
va dissoldre una assemblea de 250
treballadors representants de la
Coordinadora de O r g a n i z a c i o nes Sindicales, que agrupa l'UGT.
USO i Comissions Obreres. Els representants s'havien reunit en una
església del barri bilbaí de Santutxo i la policia procedí a disoldre la
reunió - quan es discutia el significat de la festa del treball. Els treballadors foren forçats a abandonar
el temple mentre sis persones, dues
de cada organització present, hagueren d'entregar el document d'identitat.
. ,
El significat de l'I de maig es present en el gran Bilbao en forma de
banderes, pancartes i pintades als
carrers. Durant la nit van ésser collocades dues banderes roges, amb
inscripcions referents a la festa del
treball, sobre uns cables d'alta tensió aue travessen la ria de Bilbao
entre Erandio i Baracaldo. i. una
altra en la barana del moll de la na.
prop d'Altos Hornos. Una tercera
bandera, aquesta nacionalista, fou
col·locada als voltants de la Casa de
la Vila de Bilbao. També hi havia
dues pancartes, una a l'autopista
sud d'aquesta capital, i un altra sobre el Ddht del ferrocarril d'Etxebarri. en~ el barri bilbaí de Bolueta.
Igualment eren abundants les pintades en moltes façanes, principalment de ïa comarca del gran Bübao.

lins en aquesta muntanya, prop d'Estella.
_ '
A més del Viacrucis, els carünfl
han demanat el permís de celebrar
un míting a la plaça de toros d'Estella. Volen que hi sigui present el
príncep Carles Hug. Vingui o no vingui, es té per segura l'assistència de
les seves germanes Maxia Teresa i
Maria Neus, a més de la princesa
Cecília.
D'altres carlins, però. partidaris del
germà de Carles Hug. Sixt, acudiran
també a la convocatòria. I la confrontació de les dues faeeíons podria
resultar accidentada.
ANTONI BLAI
A S A N T SEBASTIA
A part d'aquestes qüestions, cal
ressenyar la vinguda a Sant Sebastià d'Àntoni Blai, un barceloní que
explicarà a un grup de persones un
curset sobre com es poden conèixer
millor a ells mateixos.
ROBERT PETIT

BREU
EXERCIT. — " N o oblidem mai
que l'exèrcit hi és no pas per a manar, sinó per a servir, i que aquest
servei, a les ordres del govern de la
nació, és exclusiu per a Espanya i
per al nostre Rei", ha dit el tinent
general Manuel Gutiérrez Mellado
en l'acte de presa de possessió com
a capità general de la V I I regió
militar.
La presa de possesió fou a las dotze del matí d'ahir, al palau de Capitania General de Valladolid, amb
l'assistència de les primeres autoritats civils, eclesiàstiques i militars
de la província, així cqm una. representació de Ceuta, presidida per Kalcalde, Alfonso Sotelo Azorín.
" H I S T O R I A 16". — Ha estat presentat a Madrid el primer número
d'"Historia 16". revista especialitzada. tant en temes nacionals com internacionals. En el consell assessor
s'hi poden comptar més de vint historiadors dels Estats .Units, França,
Anglaterra i Espanya.
" P U E B L O " . — Carlos Luis Alvarez, "Càndido" del diari "Pueblo",
ha enviat al director una carta de
dimissió. Es la tercera que es produeix en poc dies. " N i com a periodista ni com a simple escriptor no
hi tinc res a fer, en el diari", diu a
la carta.
REI. — El Rei Joan Carles parlarà a l'Organització d'Esta,ts Americans. a Washington, el dia dos de
juny. durant la seva visita als Estats
Units. El butlletí informatiu de
l'OEA publicà abans-d'ahir la informació següent:
"El rei Joan Carles d'Espanya serà rebut formalment pel Consell, Polític de l'Organització d'Estats Americans en la seva pròxima visita a
aquesta capital.
El Consell decidí d'oferir la seva
tribuna per tal que el monarca espanyol. el dia dos de juny. es dirigeixi als pobles que la seva pàtria
contribuí a formar després de la gesta del descobriment.
Es disposà que el president de
l'organisme, ambaixador argentí Julio R. Carasales. li dirigeixi els mots
ce benvinguda."
SANG. — "Sembla que hi ha un
comerç subterrani d'extracció de
plasma a donants retribuïts per companyies estrangeres, que obtenen
plasma per tal d'elaborar-lo a les
seves factories, i així cobreixen les
necessitats d'un mercat amb una demanda mèdica exagerada. Sembla
lògic preguntar-se si s'han fet tots
els esforços per tal d'evitar una tal
exportació fraudulenta i com és possible que s'hagi autoritzat en alguns
casos, atès el dèficit nacional", ha
maifestat a "Tribuna Mèdica" un alt
càrrec de la sanitat espanyola.
V I A T G E . — El dia 4 del maig vinent. el ministre de Comerç, Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo, viatjarà a
Kenva, on assistirà a la I V Conferència de la Unitat, que durarà tot
ei mes de maig.
El senyor Calvo Sotelo romandrà
a Nairobi al començament de la segona setmana de maig. després de
prendre part en les reunions de treball dels primers dies.

Ultima hora
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MADRID

Renovats rumors sobre la consistència del govern
CJ

"Coordinació Democràtica" prepara la seva resposta al discurs d'Arias
del sistema de nomenament o d'elec- blicat' a "Newsweek" fa un parell de
No recordo que mai un diari
ció per a desiguar els membres del
de Barcelona hagi fet un acte de
setmanes. Tothom es pregunta fins
Senat, la relació entre les dues Cam- a quin punt s'ajusta a la veritat aquecondescendència amb el Real
bres, l'alta i la baixa, l'atribució de lla frase que diu: "Joan Carles ha
Madrid com el que ahir va fer
un diari de Madrid amb el Bar- la iniciativa legislativa a l'una o l'al- fet tot el que ha pogut per a influir
celona FC: el diari " A B C " dedi- : tra i l'especificació de com serà la
sobre Arias Navarro, però es troba
cà la coberta sencera a la foto- responsabilitat del govern en aquesamb el fet que el primer ministre
ta mecànica funcional. Com a con- contesta: «Sí, Majestat», i no fa res".
grafia del capità del Barça,
Cruyff. Era una dada constata- clusió, i al marge dels aplaudiments
obligats i de les conegudes confiances
ble unes hores abans d'un parSigui com sigui, ara, amb el calenque els fets poden depassar les pa- dari de reformes establert, els cotit que' no ha aconseguit fites
raules, el balanç és més aviat pesmassa altes d'expectació. En mimentaristes es tornen a interrogar
simista.
rar la fotografia, alguns han dit
sobre la viabilitat de la reforma deque eren coses de l'"'ABC". Almocràtica, que ha de passar forçotres, una mica sorneguerament,
sament pel sedàs d'unes Corts que
han decantat la interpretació
CONTEMPLACIÓ DES
ningú no considera precisament un
del fet cap a l'esfera política: DE Lí'ESTRANGER
model de democràcia. Tot són figues
"Es una mostra que, a Madrid,
del mateix paner.
no som tan enemics de l'Estatut
A
Europa,
per
part
de
les
forces
de Catalunya...".
polítiques dominants, el discurs no
L'OPOSICIO DESPRES
ha tingut una acollida massa càlida, DEL COP DE M A L L
Un cop digerit el discurs televisat
peró
no
s'han
arribat
a
posar
les
del president del govern, i després
mans al cap. "Obertura limitada i
de les impressions improvisades de
L'oposició, abans del cap de setreforma sense traïr l'herència", diuen
la primera hora, s'estan multiplicant
mana i quan tot just comença a rea França. "Els propòsits que conté el
les crítiques al seu contingut. Arias
fer-se del cop de mall del discurs,
discurs podran canviar moltes de les
Navarro, a l'hora del dinar del dia 28
institucions
creades
pel
govern
franamb els directors de diaris de la ciutat, havia dit: "Em lliuro a la prem- quista", subratllen a Itàlia. "El presa sense armes ni bagatges i accep- sident Arias ha mesurat el risc, i no
vol anar massa lluny", constaten els
to els comentaris que pugui fer-me:
no vull dir que sigui un sant fran- belgues. Els alemanys potser afinen
més quan sintetitzen l'efecte produït
ciscà, ni que em plagui la crítica
a Espanya d'aquesta manera. "Aplaudura; no m'agradarà que em piquin
diments de la dreta i decepció de l'ola cresta, però ho acceptaré". La veposició encara il·legal". .
ritat, la crua veritat, és que la hi han

palesa una certa activitat. La Federació de Partits Socialistes acab^ de
demanar el seu ingrés a la "Platajunta", però amb la condició que aquesta canviï la seva estructura actual
per una altra de federal, cosa que
implica una negociació prèvia i un
pacte amb les organitzacions unitàries representatives de les regions i
de les nacionalitats de l'Estat espanyol.
Per altra banda, hem sabut que el
Front
Sindicalista
Revolucionari
(FSR), d'inspiració falangista d'esquerra, no vol integrar-se a Coordinació Democràtica, perquè "els partits i grups que la configuren no volen exercir el poder que tenen en certs
nivells d'una manera mínimament democràtica. A última hora ens arriba la notícia que Coordinació Democràtica està elaborant una declaración a l'entorn del discurs del president del govern.

Primer de maig conflictiu a
les
universitats
madrilenyes.
Els incidents de tots tipus que
des de feia dies es venien registrant a molts centres universitaris, s'estenien ahir a la totalitat de les facultats. Segons
Log'os. es van produir detencions d'estudiants en número
desconegut.

En un vestíbul de Filosofia i Lletres se celebrà una assemblea, que
no pogué durar més de cinc minuts,
en" la qual dos membres de Comissions Obreres del ram de transport
i conducció convocaren els presents
per a les diferents manifestacions
d'aquest primer de maig.
Entre el migdia i primera hora
de la tarda es van registrar nombroses manifestacions al centre i
diferents barris de la ciutat, protagonitzades per estudiants, que van
finalitzar en tots els casos amb la
intervenció de la policia.

JOSEP M.« PUIGJANER

UNIVERSITAT

Increment dels conflictes a Madrid

picada, i la cresta ha assolit una temperatura elevada.

Per a demostrar-ho n'hi ha prou
amb espigolar una mica el camp de
les ppinions aparegudes a la premsa.
"El tipus de referèndum que s'ha exposat em sembla que és un retorn
al punt de partença, és a dir, al règim franquista" (Alvarez de Miranda). "Es una reforma de cirurgia estètica, en comptes de ser una reforma substantiva i en profunditat"
(Díaz Ambrona). "En general, no
ofereix solucions valuoses i refusa
qualsevol relació positiva amb l'oposició" (Tierno Galvàn). "No s'ha dit
res sobre les formes de poder" (Emilio Romero). "S'adreçà a una minoria
cada cop menys silenciosa, però encara dòcil i conservadora" (Garrigues Walker). (Hauria estat oportú decidir l'abast de les autonomies
regionals, sense malmentre el respecte a la unitat i a la sobirania nacional" (Grup Parlamentari Independent).
A més d'aquestes remarques sobre
mancança i imprecisions, diversos
observadors assenyalen una bopa colla d'incògnites del discurs, com la

L A CONSISTÈNCIA DEL
PRIMER GOVERN DEL REI
Davant el panorama que es contempla després del discurs del president del govern, i per bé cue el ministre de la Presidència, Alfonso Osorio, i el mateix Arias Navarro, hagin
asseverat que no hi ha discrepàncies
polítiques fonamentals, no s'ha acabat d'escampar la boira dels rumors
sobre l'existència de diferències importants de criteri a l'executiu. Més
d'un i més de dos pensen que el neguit de reaccions decebudes a què el
president ha estat sotmès per diferents esferes d'opinió, pot debilitar la
consistència del primer govern del
rei, sobretot tenint en compte que
Joan Carles —segons els experts en
relacions públiques del Palau Rial—
no es considera plenament identificat amb tots els punts de l'estratègia
governamental. Malgrat els desmentiments oficials més absoluts, la revista "Cambio 16", que acaba de distribuir-se, encara insisteix en l'autenticitat de les expressions utilitzades per l'autor del famós article pu-

Durant el dia d'ahir, la policia ha
intervingut diverses vegades en tots
els centres d'ensenyament de les
universitats de Madrid per" retirar
banderes i cartells i impedir concentracions i assemblees sobre el
dia del treball.
<
Les forces policials, amb grans
efectius motoritzats, a peu, a cavall
i des d'un helicòpter, prengueren
posicions des de primera hora del
matí als diferents accesos i "campus", tot regirant i demanant l'identificació dels estudiants i impedint, en
alguns casos, l'entrada a facultats.
Les facultats de Dret i Biològiques
van ésser evacuades i regirades per
comprovar un advertiment de collocació de bombes que resultà ésser
fals.

ACTIVITAT POLÍTICA

Contactes entre partits socialistes i el FLN algeri
Diverses activitats polítiques
estan previstes per a la primera
meitat d'aquest mes de maig: la
Federació de Partits Socialistes
( F P S ) ha estat invitada a anar
a Algèria pel Front d'Alliberament Nacional ( F L N ) d'aquest
país. El previst homenatge a
Blas Infante. que havia estat
prohibit, sembla que finalment
es podrà celebrar. El Partit
Carií, organitzador de la trobada de Montejurra, ha invitat
a participar-hi tota l'oposició democràtica de l'Estat espanyol.
Finalment, les amenaçes d'atemptar contra la llibreria madrilenya "Rafael Alberti" s'han
complert.
Una delegació de la Federació de
partits Socialistes anirà' la setmana
vinent a Alger, invitada pel FLN,
segons informa l'agrupació política
espanyola. Durant la visita es parlarà de qüestions d'interès per a ambdós formacions. La FPS ha manifestat que una de les seves línies fonamental en les relacions internacionals
és la d'establir contactes i relacions
amb els moviments progressistes del
tercer món.
B L A S INFANTE
Es molt probable, encara que no
n'hi ha confirmació oficial, que el
pròxim 16 de maig pugui celebrar-se,
per fi. a la localitat de Casares (Màlaga), el previst homenatge pòstum
a l'andalusista Blas Infante. L'acte
havia estat organitzat en principi per
& demà. però va ésser prohibit pel
governador divil de Màlaga. L'home-
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projecte
de reunió

Estudi de!

natge consistirà, entre d'altres coses,
en la col·locació d'un bust d'Infante
s. la plaça major de Casares, el seu'
poble natal, i els parlaments de diversos oradors que glossaran la personalitat de Blas Infante i la seva
aportació a la creació d'una conciència nacional andalusa.
INVITATS A

MONTEJURRA

Tota l'oposició democràtica de
J'Estat espanyol ha estat invitada a
Montejurra. segons ha informat la
junta provincial de Madrid del Partit Carií en una conferència de
premsa. La junta ha afegit que la
trobada de Montejurra pretén ésser
enguany una "explosió democràtica"
També, va negar que hagués estat
enviada una invitació a José Antonio
Girón, president de la "Confederación Nacional de Combatientes".
CULTURA I PEDRES
La llibreria madrilenya "Rafael
Alberti" va ésser objecte abansi'ahir a la nit d'un atemptat que
destruí els vidres i part dels llibres
o'els aparadors, contra el quals van
esser llançades unes pedres de vuit
quilos de pes. L'atemptat ha tingut
lloc quaranta-vuit hores després de
les amenaces que la llibreria va rebre per correu i que va posar en
coneixement de la policia. Els pocs
danys ocasionats, tot i el pes de les
pedres, s'expliquen perquè els vidres
eren especials. Els propietaris de la
llibreria afegiren que un dels vidres
semblava haver rebut un impacte de
bala. "Sigui com sigui —comenta-

ren— la lliberia no la tancaran a
cops. de pedra".
PRIMER DE M A I G
Amb motiu del primer de maig.
el grup Acció Social Popular (A.SP)
ha donat a conèixer una declaració
en la qual afirma l'exigència del
plantejament d'una política laboral i
sindical que satisfagui les reivindicacions dels treballadors. ASP és
una associació en la qual participen,
a títol personal, persones que pertanyen a moviments apostòlics i que
es defineixen com a social-demòcra|es. En la declaració, ASP demana
que el poble sigui el prihcipal protagonista de la democràcia. Fa també una sèrie de peticions entre les
quals figuren la lluita contra la corrupció, l'aplicació de les llibertats
polítiques a l'acció sindical, la modificació de la llei de convenis collectius, la regulació efectiva del dret
<ue vaga l'adequació dels salaris als
augments del cost de la vida.
TORNA L A HISTORIA

de

llei

a ,inals 116 maig

presidència i
La fonamentals
comissió de de
presles Corts
lleis
es reunirà probablement a la
segona quinzena de maig, potser després del dia onze, per
debatre i aprovar el projecte de
. llei reguladpra del dret de reunió, ja que l'informe va ser acabat dijous per la ponència nomenada a l'efecte, informa Europa Press. Ni en els medis pròxims al govern
ni en els cercles de le s Corts no es
creu que, amb aquest projecte,
treni el procediment de tramita- ió
d'urgència, recentment aprovat pel
president de la Cambra.
L E G A L I T Z A C I Ó DEL JOC
Un nombrós grup de procuradors,
en especial representants de les regions més turístiques d'Espar.
van elevar fa unes setmanes un escrit al president de les Corts per tal
que. com a moció de llei. s'abordi le-t
gislativament la despenalització del
joc a Espanya.
Tres departaments ministerials:
Governació, Informació i Turisme i
Finances, estudien actualment el
problema de la despenalització del
joc, des de les perspectives d'ordre
públic, rendiment del turisme i fiscalitat. Segons informen els medis
turístics, el tema és sotmès a estu-

di administrativament, en les s e c " p -

taries generals dels ministres de Finances i Governació, i en la sub-secretaria del Ministeri d'Informació
i Turisme.
NOUS CONSELLERS

NACIONALS

El Boletín Oficial del Estado publica dos reials decrets en els quals
es proclamen consellers nacionals
del Movimiento Gonzalo Fernàndez
de la Mora y Mon i Ramón Palacios
Rubio, el primer per elecció per a
cobrir la vacant produïda entre el
"Grupo de los 40", i el segon en representació de la província de Jaén.

MON DEL TREBALL

Deneguen un acte de propaganda obrera
La Dirección General de Seguridad va denegar l'autorització d'un
acte que era previst per al dijous
a la tarda, al cinema Hogar del carrer Camarena d'Aluche (Madrid),
informa Europa Press. Consistia en
una reunió pública sobre el tema
"La classe obrera davant el primer
de maig". La denegació es basava
en "haver fet difusió de propaganda
de l'acte. abans de tenir-ne la corresponent autorització". En l'acte hi
havia prevista la intervenció de
membres de l'USO. UGT, Comissions Obreres i CNT.
Quan a les quatre de la tarda es
va anunciar que s'havia suspès l'acte, alguns assistents que no n'eren
assabentats, es van concentrar pels
voltants del carrer Camarena. però
es van dissoldre davant les forces de
l'ordre, sense que es produís cap alteració.
SECTOR DE L A CONSTRUCCIO.
VAGUES
Segons dades facilitades pels medis sindicals, la situació laboral del
sector de la construcció a Madrid
va registrar ahir petites anormalitats en la capital i la província,
amb un total de quasi 3.000 treballadors en vaga, xifra lleugerament inferior a la del dia atoans. El cens
de la construcció a Madrid i província és d'uns 150.000 treballadors.
Informa Europa Press que les dades
sindicals donen uns 1.500 aturats a
la capital i una xifra similar per
a la província, quasi tots d'Alcalà
de Henares. >

25.000 A TOT ASTURIAS
Després de quaranta anys d'exili,
tornarà el pròxim dilluns Víctor Salazar, secretari general del Partit
Continua l'atur en el sector de la
Socialista Obrer Espanyol (PSOE),
construcció a la província d'Oviedo,
sector històric. Salazar torna amb la
si bé ha disminuït sensiblement amb
intenció de reanimar aquest sector
relació als dies passats, ja que s'ha
històric del PSOE. El dirigent exiliat,
normalitzat la situació a Gijón, inque ara té seixanta-vuit anys, es pro- ! formen fonts sindicals. L'atur afecposa entrar en contacte amb les orta uns 600 treballadors de la provínganitzacions afiliades al seu sector
cia que pertanyen a vint empreses.
fle cara a la celebració d'un congrés
El cens laboral de la construcció
en què s'intentaria la unificació dels
en aquesta província és de 25.000
històrics i el renovats.
treballadors.

HOMOLOGACIO DELS CONVENIS
El Ministeri del Treball ha homologat, i així apareixia ahir en el
Boletín Oficial del Estado, els nous
convenis col·lectius interprovincials
d'arts gràfiques i indústries auxiliars, editorials i, en tercer Hoc, indústries del manipulat del Sindicat
del paper i arts gràfiques, que afecten un total de 136.000 treballadors
i unes 9.400 empreses.
L'homologació deixa sense efectes el que fa a l'exempció de cotització a la Seguretat Social i mutualisme laboral de l'augment lineal.
Les millores establertes, entre atres,
signifiquen una elevació d'un catorze per cent en els mduls salarials
fixats per les decisions arbitrals
obligatòries d'abril de 1975 i l'augment lineal de 36.000 pessetes l'any
per a totes les categories. Estan pendents els restants convenis del sector: fabricació i indústria del paper
(40.000 treballadors) i comerç (23.000
treballadors).
L'EMPRESA P A G A L A M U L T A
Segons fonts laborals, informa
Europa Press, l'empresa "Manufacturas del Vestido. S. A.", ha pagat
la multa governativa de dues-centes mil pessetes que van imposar a
una de les seves treballadores que
el dijous passat va ser detinguda a
l'entrada d'un despatx laboral, com
a presumpta dirigent de Comissions
Obreres.
PROTESTA CONTRA UN DECRET
DEL BOE
El Comitè executiu de la unió de
treballadors i tècnics de la Federación Sindical Nacional de Comercio
ha expressat la seva protesta per la
publicació, sense prèvia notificació,
en el BOE, del decret que regula
l'aplicació de la llei de relacions laborals en les empreses de comerç.
Segons nota informativa, no s'hi fa
cas. en aquesta llei. de l'aspiració
dels treballadors del comerç de tenir un dia i mig ininterromput da
descans setmanal.

Ultima hora
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Renovada tensió Moscou-Pequín

Kissinger va arribar ahir a Monròvia

Un portaveu oficial xinès va
declarar ahir que l'explosió que
dijous es produí a i'embaixada
soviètica a Pequín fou "un
acte de sabotatge realitzat per
membres d'un moviment contrarevolucionari".
Diplomàtics
residents a Pequín opinen que
és difícil de creure que l'explosió fos deliberada. Preguntat, un diplomàtic, sobre les informacions segons les quals havia estat detingut un xinès després de l'incident, respongué:
"Res d'aixó no és cert".
Segons els soviètics, l'explosió es
produí cap a les 14 hores, hora xinesa, però el primer ministre xinès,
Hua Kuo-feng, no va fer referència
al fet, en pronunciar un discurs antisoviètic algunes hores més tard. El
primer ministre, que es trobava en
tm banquet oficial, es referí a Moscou tot dient que era "la perillosa
font de la guerra".
La notícia de l'explosió fou tramei a per l'agència soviètica Tass i per
dos policies xinesos que feien guàrdia devant el portal de I'embaixada,
Tanjug digué que els dos guàrdies
foren ferits greument, no morts, en
ésser afectats per l'ona expansiva.
Segons Tanjug, a I'embaixada fou
prohibit a tothom, excepte per als
vehicles diplomàtics soviètics, que
acudiren al lloc tan aviat com fo-

ren assabentats del fet. L'agència iugoslava afegia que hi havia moltes
especulacions sobre la "misteriosa"
explosió car. tot just després, el començament del carrer devant l'edifici soviètic havia estat netejat de
les restes de l'explosió, i ja no en
quedaven indicis de les posibles causes.
L'explosió davant I'embaixada soviètica a Pequín, hagi estat obra o
no d'un moviment "contrarevolucionari", ve a agreujar una situació de
tensió entre Pequín i Moscou. Darrerament s'han multiplicat els factors d'enfrontament i hostilitat amb
problemes com el d'Angola i l'Orient
Mitjà, on Pequín ha respost ràpidament al giravolt antisovèitic de la
política egípcia. En aquests darrers
mesos, la Unió Soviètica es veié fins
i tot en el cas de desmentir l'esclat
de nous enfrontaments armats en la
frontera amb Xina.
A questa renovada tensió entre les
dues capitals del món socialista
s'hauria d'afegir les recents acusacions d'Albània, petit país europeu,
aliat fidel de Xina, que ha acusat
als dirigents del Kremlin d'intentar
fer-se amb el control del país. Sembla que han estat detinguts alguns
pro soviètics que, segons versió oficial albanesa, tenien per finalitat
provocar sabotatges i reparar un
cop d'Estat favorable al "revisionisme" de Moscou.

Smith parla de coalició en entrar quatre negres al govern
Mentre el secretari d'Estat
nord-americà, Henry Kissinger,
arribava a la capital de Libèria
. tot prosseguint el seu viatge per
diversos països africans, a Salisbury, Ian Smith, anunciava ahir
triomfalment un Govern de coalicció en incloure diversos ministres negres en el Gabinet.
Kissinger. ha millorat de l'empiocament que patí a Kinshasa, arribà
ahir a Monròvia, procedent del
Zaire. En aquest país, el president,
Mobutu Sese Seko afirma en una
conferència de premsa que havia exposat al polític nord-americà la seva
intranquil·litat per la seguretat del
país. " A Angola tenen tancs pesats
T-34-2 i T-54-S i al Zaire no en tenim cap", digué Mobutu, que assenyalà després que l'ajut xinès continua però és insuficient.
MINORITAT

MARINERA

Mobutu digué també que havia
remarcat a Kissinger la inexistència pràctica al seu país d'una Marina de Guerra, mentre Angola i el
seu enclau Cabinda, al sud i al nord

del Zaire, tenen centenars d'unitats
navals.
Pel altra banda, segons informa
l'agènaia Efe. el primer ministre
rhodesià Ian Smith declarà ahir que
el nomenament de ministres negres
per al seu Gabinet ha creat una coalicció governamental amb la qual
espera obtenir l'adhesió de la població negra del país.
En una conferència de premsa.
Smith digué que arribarà un dia en
què els ministres africans seran responsables dels afers nacionals, oposadament als dirigents tribals.
ELS POLÍTICS NEGRES A L
PODER
Ian Smith no descarta la possibilitat que alguns polítics nacionalistes
negres passin a formar part del seu
govern. En una conferència de premsa televisada de més de tres quarts
d'hora de durada, respongué a les
preguntes dels periodistes sobre ei
nomenament de quatre caps de tribu com a membres del govern ' la
presència d'uns altres tres negres
com a vice-ministres, i al mateix
temps anuncià el futur nomenament
d'uns altres tres negres per al càrrec de ministre.
REACCIONS
Els medis nacionalistes rhodesianes digueren ahir que les gestions
governamentals per aconseguir que
quatre'caps negres passin a formar
part del govern, no canviaran llurs
projectes de constituir una majoria
governamental negra.
Aquests medis, informa Efe, afirmaren que el "Ximurengaas" (lema
africà per a la lluita armada) no
seria desat pel fet que Ian Smith
hagi introduït quatre negres al govern car, afegiren, "aquesta decisió

la.
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significa molt poca cosa i,a més,
arriba tard".
Els quatre caps negres membres
del senat rhodesià no disposen de
cap cartera específica. Això no obstant, un portaveu governamental digué que aquests negres tindran la
responsabilitat del "desenvolupament
regional" de les regions negres del
país, i gaudiran de la mateixa categoria que llurs col·legues blancs.
WALDHEIM I KISSINGER ES
TROBARAN A KENIA
El secretari general de les Nacíon»
Unides. Kurt Waldheïm, i el secretari nord-americà d'Estat, Henri Kissinger. es reuniran a Kènya a la pròxima setmana per tal de parlar dels
problemes africans, segons informa
Efe.
Kissinger també té programat de
fer un parlament sobre el comerç i
el desenvolupament a la conferencia
de l'ONU, a Nairobi el dia seqüent
que Waldheim presideixi la cerimònia d'obertura de la reunió.
TRENCAMENT " I N V O L L N T A R I "
DEL BLOQUEIG
La Corporació britànica del Carbó
s'ha trobat que havia trencat el bloqueig de Rhodèsia sense saber-ho.
Un portaveu de la corporació
anuncià ahir a Londres que s'ha iniciat una investigació per tal d'esbirnar com .arribà a les mines de SudAfrica un carregament de carbó. Segons les primeres indagacions el carregament tenia un certificat de la
Cambra de Comerç sud-africana que
establia un port de Moçambic com
el seu punt d'origen. Segons sembid,
un agent de la corporació anglesa
consignà el carregament procedent
de Rhodesia en un període de manca
de fusta.

ARGENTINA

Atac contra un destacament de policia
Un escamot va atacar ahir
matí amb foc de bazooka un
destacament de policia de la
província de Buenos Aires i ferí
greument dos suboficials, segons
les primeres informacions de
font extraoficial, informa Efe.

p r e p r s temes

* COM ES FAN
UNES ELECCIONS?
« E L S AJUNTAMENTS
PER OWÏRE
* E N S CONVÉ ENTRAR
AL MERCAT COMÚ?
*L'EMPRE3A
COM PARTICIPAR HI?
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Vint membres d'una organització
{guerrillera encara no. identificada,
que anaven en una camioneta i dos
automòbils, atacaren a les vuit d'ahir
(les 13.00 d'hora espanyola) el destacament de la policia a San Justo,
a vint quilòmetres de Buenos Aires.
Segons les primeres informacions,
pel cap baix dos sub-oficials de la
policia de la província de Buenos
Aires resultaren greument ferits pels
dispars de bazooka i armes automàtiques fets pels extremistes.
El destacament fou seriosament
malmès i la façana de l'edifici quedà destruïda.
S'ignora la identitat dels agressors però se suposa que pertanyen
a l'organització d'origen peronista
"Montoneros". Els "Montoneros" desenvolupen una forta activitat guerrillera, que contrasta amb l'actitud
de l'altra gran organització guerrillera argentina, l'Exèrcit Revolucionari del Poble.
L'EXERCIT CONTRA ELS
GUERRILLERS
Tropes de l'exèrcit van matar ahir
s la matinada, en un enfrontament,
dos guerrillers, i van apoderar-se
d'armes i explosius, segons informen
els caps del III Cos d'Exèrcit.
El parte oficial diu que, a les 05.00
hores (10.0 hora espanyola) d'ahir,
quan uns efectius militars efectuaven una patrulla pel barri Ramón J.
Carcano, es van enfrontar amb un
grup d'elements subversius.
"Immediatament —afegeix ei comunicat— els soldats, que pertanyen al batalló 141, van atacar i van
abatre dos delinqüents, mentre els
altres fuguien en un vehicle que, segurament, els estava esperant a les
rodalies. Pels rastres de sang que es
van trobar després en aquell indret,
cal deduir que alguns dels fugitius
anaven ferits." El comunicat oficial
afegeix qus « van recollir duaa pis-

toles metralladores, un fusell automàtic lleuger (Fal), calibre 7,62, i
material explosiu i incendiari.
En el comunicat no es diu si els
guerrillers abatuts pertanyien a
l 'Exèrcit
Revolucionari del Poble
' E R P ) , marxista-leninista, o bé als
"Montoneros" —peronistes—, que
són les dues principals organitzacions
guerrilleres que actuen al país.

FRAU.— Una investigació, en què
estan embolicats alts dirigents del
Banc d'Anglaterra, fou oberta ahir
pel ministeri de Finances davant la
sospita d'haver-se produït un frau
de centenar ae milions de dòlars.
Des de la seva fundació l'any
1694, aquesta és la primera vegada
que es realitza una investigació al
Banc d'Anglaterra i es posa en dubte l'honorabüitat de la institució.
NEUTRALISME.— Els països neutrals d'Europa —Suïssa, Finlàndia,
Àustria i Suècia—
intensificaran
llurs accions conjuntes i cercaran
l'adhesió al neutralisme de nous països. Aquesta és una de les conclusions a què han arribat els representants delo esmentats països en
una reunió que acaba de finir a Hèlsinki.
URSS. — Dimitri Ustinov, menvbre del Comitè Central de la secretaria de Defensa, fou n o m e n a t
abans-d'ahir ministre de Defensa de
la Unió Soviètica, càrrec que ocupava el mariscal A n d r e i Gretxko,
mort fa pocs dies, segons anuncia
l'agència oficial soviètica Tass.
Ustinov, de seixanta-set anys d'edat, és el primer civil que ocupa
aquest càrrec des que Lleó Trotsky
l'exercí l'any 1918.
VIETNAM. — Vietnam va celebrar ahir el primer aniversari de!
seu alliberament —quan les forces
nacionalistes i revolucionàries enderrocaren l'anterior règim— amb
crides a la reunificació, projecció
de pel·lícules i emissions especials
de ràdio que explicaven els quaranta-cinc dies del bloqueig militar de
Saigon abans de la seva rendició.
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FRANÇA

El pals ja viu clima
« l p#e®der» dal Coofieü
italià, Aldo Moro,
és gairebé segur que presentara
la seva renúncia i la dels seu®
ministres al president de la República.

6e SÍSmstfes

Aleshores començarà immediatament Facció del president Leone per
a formar un nou i precari govern
—un monocolor de la Democràcia
Cristiana, semblant al govern Moro—
solament per poder dissoldre les
Cambres, i convocar eleccions.
Les eleccions, anticipades al juny
vinent, són gairebé segures, després
d'un mes d'incertesa. A Roma,
l'Ajuntament ja instal·la als carrers
í places les estructures metàl·liques
per a fixar-hi la propaganda dels
partits polítics.
UN ALTRE MORT
Però la campanya electoral, si es
fa, serà una campanya amarga, dolenta. Ahir vam informar sobre l'assassinat d'un dirigent del partit neofeixista MSI. La policia continua
investigant per a descobrir la identitat dels dos assassins. Avui ha mort
el jove Gaetano Amoroso, un dels
tres joves d'esquerra que van ser
atacats a cops de barra de ferro i
a punyalades per un grup de neo-

electoral

íeixístes, la nit entre dimarts i dimeares passats. Els agressors ja han
confessat i estan arrestats. Amoroso,
un obrer en atur forçós i estudiant
d'una escola tècnica nocturna de
l'Ajuntament de Milà, era membre
d'un comitè anti-feixista de la ciutat.
Mentre fixava cartells, amb alguns
dels seus companys del "Comitato
Antiíascista", el grup va ser atacat
per nou individus pertanyents a un
local del "Fronte delia Gioventú",
Els partits de l'anomenada "esquerra seriosa" (socialistes i comunistes), expressen llur preocupació a les edicions dels respectius
quotidians, "Avanti" i "Unità", per
una campanya electoral sota el signe
de la violència. En aquest panorama,
s'insereix la difícil situació del president de la Republicà, Giovanni
Leone, acusat de complicació amb
l'escàndol "Lockheed". Enfront de
les pressions per a fer que el president renunciï, s'ha aixecat una veu
en defensa seva; l'ex-president de la
República Giuseppe Saragat (socialdemòcrata) ha dit en un debat polític per televisió: ''Si Leone renuncia,
sobre la base d'acusacions tan vagues (com les que es fan), s'obriria
una crisi profunda i traumàtica que
podria àdhuc retardar la consultació
electoral"
A L Í C I A JFAJARDO i

Preocupa el futur de l'Europa del Sud
Portugal, Itàlia i Espanya centren l'atenció política
La manifestació del lr de
maig, des que el 1884 el moviment sindical fou legalitzat a
França, se celebra avui de la
plaça de la Bastilla a la de
l'Opera
convocada
per
les
dues grans organitzacions sindicals.
Tant la CGT (Confederació General del Treball), hereva del primer sindicat francès, com la CFDT
(Confederació Francesa Democràtica
dels
Treballadors), d'origen
cristià i actuament de majoria socialista, han arribat a un acord sobre les tres reivindicacions essencials del moviment obrer francès
d'avui: garantia del poder de compra d'acord amb l'augment del cost
de la vida, salari mínim a 2.000
francs (30.000 pessetes) en comptes dels 1.300 actuals i setmana laboral de quaranta hores de treball.
Aquestes seran les tres consignes
de la Festa del Treball enguany.
PORTUGAL COM A EXEMPLE
Però, més enllà de l'estricta ac-

BRETANYA, UN PAIS MARGINAT (i 6)

Fites del moviment socialista bretó
El gran daltabaix de la
darrera Guerra Mundial, si
algun factor p o s i t i u va
aportar, fou l'aclariment de
les posicions dins el moviment nacionalista bretó. Alguns intel·lectuals de la dreta nacionalista pensaren-pactar amb Hitler, i obrir un
front en la reraguarda francesa, a canvi dei reconeixement de la personalitat bretona per part dels nazis. El
monstre, com és sabut, s'ho
engolí tot i Bretanya fou
terra escollida per a la instal·lació de camps de concentració. Alhora, l e s esquerres es batien al costat
dels Aliats. El, SAV, avui
dia, és un petit partit de
dretes les inclinacions totalitàries del qual han estat
denunciades per aquells que
lluiten p e r una Bretanya
democràtica i per la fita de
l'autodeterminació.

A començament del 1964, com à
resultat d'una escissió del Moviment de l'Organització de la Bretanya, neix la Unió Democràtica
Bretona, d'inspiració socialista. En
dotze anys d'existència el partit
ha tingut una expansió que cal tenir en compte. L'estat centralista
ha de posar-se e n guàrdia davant
el despertar de les ètnies 1 les nacionalitats adormides sota el flabiol encantador del capitalisme El
fet que l'intel·lectual i líder occità Robert Lafont fos rebutjat com a
candidat a les últimes eleccions
presidencials de la República, ha
assenyalat ben clarament els límits
de la llibertat jacobina. Els grans
partits estatals han d'escoltar les
reivindicacions de les nacionalitats
marginades, i bé que amb cautela
han començat a fer-ho. L'avanç
electoral que han experimentat en
les darreres eleccions cantonals els
candidats del programa c o m ú . i
molt significativament els sociaiistes, pot ésser degut en bona mesura —bé que una constatació hauria
d'ésser feta— a una orella més fina
que no pas la dels giscardians davant la problemàtica de què hem
parlat.
EXISTEIX UN POBLE BRETÓ
El 1974, a l'exemplar de juliol

de "Le Peuple Breton", Ronan Leprohon expressava molt clarament
quines són les fites de la Unió Democràtica Bretona: "Per a nosaltres existeix un poble bretó. Aquest
poble bretó, ho diem en els nostres
estatuts, té una "vocació nacional",
i això com tots els pobles de la terra, ni més ni menys. Ni racistes ni
imperialistes, no demanem per al
poble bretó més que el dret de bastir el seu futur dins el marc que
ell mateix ha d'escollir i dins un
sistema econòmic —el socialisme—
que suprimeix l'explotació primera
de l'home per l'home. En analitzar
el problema bretó en termes d'anticolonialisme no caiguem en el parany d'una "nació proletària", creació ideològica de Mussolini, molt
recentment ressuscitada pel partit
bretó SAV. Per nosaltres la nació
bretona que cal fer en la història
(i aquesta història està al davant
i no en el passat), no és pas ramalgama confusa de tots els "bons bretons", sinó una realitat, la dels treballadors bretons. Una realitat en
' la qual la lluita de classes no hi és,
no hi serà pas absent."

I/ESCA QUER POLITÏCt SEGONS
EL MODEL DE DE LtJRSS
De fet la formulació de Ronan
Leprohon desenvolupa alguns punts
que ja havien estat formulats en
el text adoptat el novembre de 1973
pel comitè directiu de la Unió Democràtica Bretona. La UDB rebutja
les aspiracions d'una certa burgesia
bretona que, en condicions d'inferioritat davant la burgesia francesa. aspira ara a col·laborar-hi, ara
a disposar d'una organització estatal pròpia de la qual servir-se. .Fer
a la UDB Irlanda fóra l'exemple de
la via equivocada, ja que la construcció d'un estat capitalista independent no posa fre a les formes
d'explotació, sinó que l'únic que fa
és canviar l'explotació d*unes mans
a d'altres. "Les úniques solucions
acceptables als ulls de la UDB —diu
el document— són aquelles que
permetran al poble bretó d'assolir
la propietat col·lectiva dels mitjans
de producció i d'intercanvi i de
posseir de manera democràtica el
control sobre els seus propis afers,
i de manera molt particular sobre
la planificació e c o n ò m i c a i les

qüestions c u l t u r a l s . " L'escaquer
polític sobre el qual haurà de conviure la nació bretona que els socialistes s'han proposat com a fita
caldrà que sigui determinat arribat
el moment: coordinació amb un
poder central francès o europeu,
regió autònoma dins una França
social&ita, estat f e d e r a l en el si
d'una Europa socialista segons el
model de repúbliques de l'URSS. o
estat bretó socialista independent.
Aquesta és un a qüestió a resoldre
sense que les rutines mentals del
passat hagin cFinfluir-hi.
El document acaba considerant
com a indispensable la solidaritat
entre tots els pobles oprimits, -sobretot entre aquells que per raons
de geografia i d'història poden considerar-se més pròxims. "Aquesta
és la lliçó que encara no han après
nombrosos socialistes (o que pretenen ésser-ho-), els quals ignoren
o voten ignorar que la vella Europa no ha construït solament el sistema imperialista sobre el sistema
colonial d'ultramar, sinó que recolza sobre les seves colònies "internes", sobre aquesta mena de tercer món europeu, sobre aquests
bandejats del pastís que duen els
noms d'Escòcia, Irlanda, País de
Gal·les, Galícia, Bretanya, Països
Catalans. Oceitània, Còrsega, Sardenya, ete." Euzkadi, si més no de
manera expressa, no és esmentada
en el document.
Davant aquesta creixent efervescència política, el p o d e r central
contraataca tot fent ressaltar les
gràcies de Bretanya com a "reserva" turística. Per a l'Estat francès
la península armoricana és un bon
punt per a fer passejades en iot; o
per a practicar l'equitació, i "descobrir paisatges variats i oposats,
de l'interior a l'oceà, guiats i acòlllits per homes de la terra", com
recomana un fulletó que tinc a la
vista. Per a platxèria del turista,
les bretones —rosses i esveltes, o
brunes i massisses, que -els dos tipus es prodiguen per un igual— es
cofaran amb barrets de puntes de
coixí, rèplica en fil de les filigranes gòtiques. Tanmateix Bretanya
viu i sotfe la placidesa del rostre
té uns problemes a resoldre que
França, i en última instància Europa. haurà d'escoltar.

tivitat sindical, aquest lr de nyaig
s'escau en un moment de pro'ftjnda reflexió dels partits
polftics
francesos sobre els canvis esdevinguts o els que han de venir a i'Europa del Sud. Les recents eleccions
portugueses han estat
validades
aquí com un "triomf de la democràcia", en frase del presiderst del
partit giscardià del Republicans
Independents. Aquest triomf, però,
no té per a tots el mateix sentit.
Els giscardians haurien preferit un
triomf més clar del P P D (partit
Popular Democràtic), que els hauria permès de formar una csoalició
amb el CDS (Centre Democràtic i
Social), ambdós de dretes. Dte tota
manera, confien que Soares no es
decidirà per una aliança amb els
comunistes
perquè, entre
altres
raons, així podran continuar dient,
com a argument electoral, qtte "Miterrand és l'únic dirigent Socialista europeu que
ha conclòs una
aliança amb el Partit Con&mista".

EL CAS ESPANYOL
De Portugal a Itàlia, passant
per Espanya, els partits polítics
francesos són atents a les transformacions que en el curt terme de
dos anys han començat a projectar-se als països de l'Europa del
Sud. Una mostra més d'aquest interès és l'article que publicava ahir
el butlletí setmanal del Partit Socialista Francès "L'Unité". Es titulava "L'estratègia del bunker" i
diu que a l'Estat espanyol, només
hi ha dues sortides. L'una és la
marxa enrera: que el govern continuï cedint davant l'extrema dreta "fent de la reforma una simple
declaració d'intencions".
ERNEST UDINA

Els socialistes francesos, en eanvi. pensen que "la democràcia portuguesa s'ha enfortit definitivament gràcies al Partit Socialista",
perdó es dolen —com ha dit Mitterrand— que "la unió de l'esquerra no hagi estat realitzada a Portugal". Hom sap que aquesta diferència estratègica ha creat ja diverses tensions entre Soares i Mitterrand. Però el líder socialista
francès afegeix que "si la unió de
l'esquerra no és encara possible a
Portugal és pels errors del Partit
Comunista, que volgué copiar el Lenin de la Rússia dels anys 17".

61
n e g a !
J o i a
jade

Tant la majoria presidencial com
l'esquerra francesa són però d'aeord que el resultat de les eleccions
portugueses ha estat positiu per a
Espanya, ja que ha llevat al "bunker" l'argument de "portugalitzaeió" a Espanya
ha demostrat que,
després d'una llarga dictadura, la
democràcia pot ésser una sortida
no gens utòpica. Per tant, diuen,
contradient ensems el pensament
d'Arias Navarro, cal que, també a
Espanya, tots èls partits polítics
siguin legalitzats, ja que la democràcia hi sortirà guanyant.

ui! de tigre

ornx

I T A L I A PREOCUPA
\ Però, més que sobre Portugal, la
reflexió dels partits polítics francesos es gira a hores d'ara cap a la
veïna terra italiana. Els partits de
la majoria presidencial de Giscard
creuen que, a les j » inevitables
eleccions italianes, la Democràcia
Cristiana pagarà molts anys d'errors i això serà a favor de l'esquerra, i: especialment dels comunistes. Encara que, als gaullistes,
els agrada de comentar el "caràcter raonable" dels comunistes italians, tenen por que un triomf de
l'esquerra a Itàlia
acceleri els
guanys de P esquerra francesa que,
almenys pel que fa referència als
dirigents socialistes, "es trobarà
ben a prop del poder" quan vinguin les eleccions a començaments
de l',any 78. D'altra banda, els partits de la majoria presidencial
creuen que un triomf de l'esquerra
a Itàlia canviaria de la nit al dia
la posició estratègica de l'Europa
dei Sud en mig de les dues grans
potències mundials.
L'esquerra francesa, al contrari,
té els ulls ben oberts mirant el que
passa» a Itàlia. Un dirigent socialista comentava ahir que "el clima de
violència que s'està provocant a Itàlia, és manejat per serveis d'informació no italians".

pw*y
compíament del s e u

bolígraf

BieRven'Hlos
i l S a l ó n del A u t o m ó v i l

Urucn

• l'aparició del «DímonMdimecres
i divendres al vespre) ei qua"! reptí
el foc.' Espectacle veritablement,
avui dia. tiruc a la terra.
• El •Olmorrt·Maior·, president honorari
dei» Bruixots Catalans amb eia na,ps
dal -Tarot- I la* awilea «ia. te mà dalt
asaiatents, els profetitzarà e) futur.

X A V I E R FABREGAS

PAPELEMfl
F. FARRÉ PARIS

Via Laietana, 109. - Tel. 317-45-93
MATERIALS PER A CLASSIFICACIÓ I ARXIU FITXES
FITXERS, CARPETES, INDEX, etc.
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e! restaurant tipic Empordanès i
C E MÉS AMBIENT • l a NOSTRA
TERRA.
Carrer dHarzesovIno, 3, I M M
ambetteiàta» Gnie Stl M 1 1 .

ESPAfïOLA
Pza. Marques de Camps. rt 7

I

OEftON*

vtvm,

•Ffegfcnq

1 maig 1976

TALUNYA, I f l
GRANS EMPRES
COL·LECTIVES!
FUNDACIÓ I Q Ü EÜRÓ
Centre d'Estudis d'Art Contemporani (CEAC)

Barcelona Centro de Diseno Industrial
Barceiona Centre de Disseny Industrial
Barcelona Industrial Design Centre

Centre d'investigació i d exposició permanent del _
disseny industrial, creat sota el patronatge de la Fundació
BCD, amb participació de Corporacions públiques,
Caixes d'estalvis i Bancs catalans. Aquest centre es
traslladarà des del pavelló provisional de la Diagonal a
un nou edifici del Passeig de Gràcia.

CONGRÉS DE CULTURA
CATALANA
La iniciativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona
pretén d'agrupar totes les entitats i associacions dels
països catalans, per tal de fer prendre consciència de la
cultura i la llengua catalanes a tots els àmbits de la
societat on encara no hi són presents. Alhora, preten de
crear una à m p l i a plataforma d objectius que cal assolir en
el terreny de i'acció cívica. El Congrés es celebrara el
1976 i el 1977. Actualment passen de 1.000 les entitats
que s'hi han adherit, i són mes de 15.000 les adhesions a
títol individual.

AVUI

Creada per Joan Maó el 12'de maig de 197-1, la
Fundació Joan Miró és una fundació cultural privada.1
CEAC no és només el lloc de conservació i d exposicio
de l'obra de Joan Miró, sinó que és, a més, un centre
d'estudi i d'informació sobre 1 art contemporani. La
Fundació es proposa de concedir premis, beques i ajudes
per tal de despertar vocacions i de col·laborar a k
formació de ioves artistes i investigadors. L edifici,
••
' " 1 -1-situat a Montjuïc,

Planteig popular i col·lectiu d'un diari en català, del
primer diari en català des del 1939. Aquesta iniciativa
ha fet que actualment el diaritingui prop de 80.000.000
de pessetes, aportades entre(mes de 30.000 persones.
Autoritzat el mes de gener d enguany, el primer número
ha sortit el 23 dàbril,

*C

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Projecte de construir un gran hospital de 600 llits a
Catalunya, actualment promocionat per quasi 9.000
socis, per tal de resoldre en part el dèficit hospitalari
existent. Es el primer hospital comunitari que es
construieix al nostre país.

#

Grup de participants del Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona els dies 13
al 17 d'octubre de 1906.

0MNIUM CULTURAL
El seu objectiu fonamental és la promoció i la defensi
de la llengua i de la cultura catalanes. En 1 actualitat té
més de 20.000 socis, amb 17 delegacions territorials i 6
grups locals que funcionen amb autonomia. T é al seu
càrrec, com a coordinador de l'ensenyament del català,
360 escoles, amb 456 mestres i professora que ensenyen
a més de 100.000 alumnes.

CATALANA
de
acreditats, que signen llurs articles i se n responsabilitzenels grans corrents mundials del pensament, les descobertes
científiques i tècniques, les lletres i les arts, els homes i
els fets. Inclou també tot allò que cal saber sobre la
historia del poble català, sobre els seus personatges, la
seva geografia i les seves arts.
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BANCA CATALANA
BANC INDUSTRIAL
DE CATALUNYA
BANC MERCANTIL
DE MANRESA
BANC DE GIRONA
Grup bancari català, amb cóoi-J'irbció restratègia
comunes, de les quals és un reflex e! sín •bol 'q iíe 'encapçala
aquest apartat. Si el manteniment dèleS característiques
i peculiaritats específiques de e'idà baiK, yixï epni llur
independència operativa, són una de les constants del'seu
important creixement, també es Veritat que una
esmentat
grup. u r u p , que en c o n j u n t , superava, ei JU-Í j -•1975.
r y o . £els
8.500 milions de pessetes de capit al-més ivservès, a m b ®
8 8 . 2 0 0 milions en dipòsits. 3Q.Q0Q a c í w i g f e s . 230.000
clients, 147 sucursals, i oficines r dç representació a
Londres, Nova York i París.
.: '

Anunci Aprovat pel Banco de Espart*

Ultima hora

AVUI, dfssabte, 1 maig 1976
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Greu situació del sector d'Hoteleria Millors expectatives d'inversió industrial
Ahir. el Comitè executiu del Sindicat Nacional d'Hoteleria i Turisme
va acordar adrecar-se a la Administració per fer-li avinent la greu situació en què es troba aquest sector.
L'esmentat comitè raona les diverses
circumstàncies que ara incideixen negativament en el sector, com són: I elevació dels costos, la revisió profunda
dels convenis col·lectius i la disminució
del turisme estranger els tres primers
mesos d'enguany, disminució que ha
estat quasi d'un cinc per cent en relació
amb I any passat.
Davant d aquests condicionaments, el
grup d'habitatges no pot mantenir els
baixos preus hotelers, puix l'elevació
dels c o s t o s afecta e c o n ò m i c a m e n t
dues-centes mil empreses que, en el
període de la temporada alta. han de pa-

gar els sous de quasi un milió de treballadors.

SIGNATURA D'ACTES DE CONCERT
AMB EMPRESES ELECTRIQUES
Ahir, al ministeri d'Indústria, va tenir
lloc la signatura de tres actes de concert
amb companyies elèctriques per a la
construcció d'una central tèrmica a
Astúries, una central hidràulica a Càceres i una central nuclear a Ascó, Tarragona, en la qual participen les empreses
elèctriques catalanes.
La potencia instal·lada total corresponent a les tres actes que ahir foren signades totalitza 1.330 megavats i les inversions sumen 33.867 milions de pessetes.

Les expectatives dels empresaris
sobre l'evolució de Ja inversió industrial en el primer trimestre de.
l'any en curs ha acusat una millora
•significativa, fet que no s'havia prodúit des del quart trimestre del
1973. segons un informe del Ministeri d'Indústria.
Aquesta impresió respecte a fa evolució de les inversions industrials segons I indicat informe, una recuperació
de cuatre punts sobre el nivell zero,
cosa que permet judicar l'evolució del
sector industrial de manera favorable, si
bé amb ia debilitat pròpia d'una situació
depressiva com la que passa la nostra
economia.
Entre els sectors mes afavorits, per
aquesta recuperació de les expectatives
de la inversió hi ha les indústries extrac-

Borsa

Sessió de tancament ferm en els tres mercats de valors
T anca la setmana borsària amb una alça a les tres Borses promoguda per la
* pressió del diner, de bracet aquesta vegada, tant de particulars, com de les
institucions —societats de cartera i fons d'inversiò—, i d'inversors de barana.
Com dèiem ahir, les ordres acumulades, que al final de la sessió de dijous wan
quedar sense col·locar, van fer reaccionar el mercat.
Tots els grups es van veure afavorits amb la ptija, a excepció dels valors elèctrics i els de serveis, en què es van produir abundoses repeticions de canvi, amb
un balanç pràcticament equilibrat; i per la part positiva, novament es van distingir
els Bancs i les societats d'inversió, que van ser^tls valor que van registrar alces
mes importants en els seus valors, seguits d'alguns sectors industrials com ara
químics, paperers i cimenters.
Al tancament predominava la demanda. El «quid» de la qüestió ara es saber
fins on continuarà la bona orientació del mercat. No es tracta d'unes poques sessions a l'alça, seguides d'altres en baixa, o viceversa, sino que es produeix una
etapa alcista. Esdeveniments a part, sembla que la confiança dels inversqrs particulars vagi renaixent, i que els baixos nivells dels canvis donin esperances. Si
més no, aqui tenim les manifestacions del president de Banesto, José Maria
Aguirre a la Junta general d'ahir dient al contrari de l'any passat, «que la Borsa
ara és infavalorada i que per tant, pujarà.»
j p

tndexs (Base 1-1-76)
Contratació: Pugen
Baixen
Repeteixen

Barcelona

Madrid

95,75 (1.82)
75
14

121

Alena

B

152

-

M

92

+ 4

PESCA
Pebsa

M
M

607
144

+ 7
0,5

—

TÈXTILS
Caitasa
La Seda
Sniace

106D
218P
99

B 385
Bi 183
M 218
Bi 326

+10
+ 3
+ 2
+ 4

PETROLI
Campsa
Cepsa
Petrolíber

M
M
M

296
450.5

+ 3
+ 9,5

—

—

QUÍMIQUES
Cros
Aragonesas
Hidronitro
1Q. Canarias
Nitr. Castilla
Carburos
Explosivos

B
M
M
B
Bi
B
M

158
139
220

+ 3
+ 1
+ 4

101
520
311,5

3
—

+ 8,5

M
B

_
237

»

AIGUA 1 GAS
Aguas València
Catalana Gas
Aguas Barcelona

B
B
B

150
122
136

—15
+ 2
— 1

ELECTRICITAT

Sevillana Elec,
Enher (C)
Fecsa (petites)
Fenosa
HE. Catalunya
H E. Cantàbrico
Hidrola
iberduero
Unión Elèctrica

M
B
B
M
B
M
M
Bi
M

120,5
98
126,5
117,75
109
Í29
131
160
127,25

+ 25

B
B

194
245

6. 275

-21

- 2

MATERIAL I MAQUINARIA
NO ELECTRICA
B 129P
Bi 380
Bi 117

+ 15
+ 2

MATERIAL 1 MAQUINARIA
ELECTRICA
M

181

Fasa Renault
Santa Ana
Motor Ibérica

M
B
B

121
91
255

B
M
B

775
672
287

B
B
B
M
M
M
B
M

232
200
180
209
200
217
160D
228

M. 178

Telefónica

+ 6
+ 1
+ 4

M
M
M

345
340
355

M
B

703
550

23
10
12
31
20

+ 11
+ 8
+ 9

Bamsa
Binca
Cartisa
Ceivasa
Corp. Ind. Catalana
Dobinca
Gral. Invers.
Indacsa
Finsa
Merimsa
Popularinsa
Carfide

B
B
M
M
B
B
M
B
Bi
B
M
B

—
137
—
219
182
203
305...
—
155
—
490
107

—
+ 1
—
+10
=
4- 1
+15
—
=
—
+20
=

Unióny Fènix

M

485

+10

Banc Biscaia
Tubacex
Unión y Fémx

Nuvofondo
Crecinco
Inespa
Eurovalor I
Ahorrofondo
Inrenta
Mediterràneo

+ 2
10
+ 1
+ 1
—
2
+ 6

Suma'

+ 4

Fondiberia
Rentfondo
Fontisa

Eurovalor II
Gesta
Fondonorte
Gesteval

Planinver I
Planinver II

Banserfond

»

+15
+10
+13

+ 23
+ 12

InverfondQ
Plusfondo
Fonbancaya
Fondounión
Profondo
Multifondo

707,96
161,54
647,63
753,81
1505,31
1448,95
451,36
1160,73
1009,63
488.22
881,02
435.51
1042.11
113,55
73,90
99,55
92.28
88,44
94,51
76,42
83,87
77,49
81,22
98,27

+
+
+
+
+
+

1
-

.., +14

(Cotitzacions facilitades
pel Banc Industrial de Catalunya)

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 17

Obsequis
Moble auxiliar

LLISTES de NOCES

CAUSES POSITIVES I NEGATIVES

Quant a les negatives es destaquen,
entre altres, la competència de productes estrangers en el mercat interior, dificultats de finançament extern i manca
de fons propis.

Gom a causes positives que han influït
en les millors pespectives, els empresa-

Informe de l'OCOE sobre polítiques salarials
En el marc d'un programa econòmic antiinflacionista, una política
socialment responsable eixigirà reivindicacions i acords salarials més raonables
que aquells a que conduirien el poder
de negociació dels sindicants o les possibilitats financieres dels empresaris, en
determinades condicions concretes dels
mercats de treball, segons l'informe
«polítiques salarials socialment responsables i inflació» elaborada per I OCDE.
En el segon capítol l'esmenat informe
destaca que l'eficàcia de la regulació de
la demanda, com a mitjà de moderar la
inflació, eliminant-se l'excés ha estat
cada vegada menor. «Amb aquestes circumstàncies —assenyala— s ban elaborat diverses polítiques per moderar els
augments salarials negociats i, en conseqüència, per prevenir la progressiva
formació de pressions inflacionàries per
part de!s costos».

L'esmentat informe estableix les
següents conclusions sobre una política

salarial:
—No pot portar-se endavant de la mateixa manera que els altres tipus de política econòmica si el govern n és rúnie
agent.

—No pot aplicar-se aïlladament.
,
—No por situar-se com un únic objetiu, ei de limitar el creixament dels salaris de manera uniforme, sinó que, al
contrari, ha de tendir a uns efectes redistributius entre els diferents grups
d assalariats.
Més endavant el treball estima que la
«fixació dels salaris és, en bona part,
una prerrogativa dels treballadors i dels
dirigents empresarials». «Les polítiques
de preus, també indica, són les que ara
s'apliquen més freqüentment, com a
complement de la política de rendes.
Son diversos els països on els sindicats
consideren que un control eficaç dels
preus és condició prèvia i inexcusable
perquè es moderin les peticions salarials.

Empreses estrangeres a l'Argentina
El president de l ' A r g e n t i n a ,
Jorge Videla, ha designat u n s C o - mités especials que tractaran de
buscar solucions a les empreses
estrangeres que foren nacionalitzades sense cap compensació per
l'anterior govern peronista.
Un Decret disposa que aquests Comitès han de trobar-hi solucions en un
terme de seixanta dies, dintre el qual, i
amb aquesta finalitat, es reuniran els
seus membres i els representants de les
companyies afectades.
Entre les més importants d'aquestes
companyies afectades s'inclouen Sie-

mens ITTS Unit, Standart Electric, Peugeot, ESSO, Shell, així com alguns
Bancs espanyols i nord-americans
COMERÇ DE L'URSS AMB ELS PAÏSOS
CAPITALISTES
El vohimen del comerç soviètic va totalitzar l'any passat 50.700 milions de rubles, davant els 22.000 de l'any 1970. segons la publicació «L'URSS en xifres»,
que acaba de sortir a Moscu i que ha estat citada per l'Agencia Tass. Da l'indicada xifra, correspongueren als paisos
capitalistes 15.000 milions de rubles.
contra 4.700 milions de l'any passat.

ENQUESTA

Pel que fa a l'evolució dels preus
—diplomàtica definició de l'encariment de la vida— ningú no es fa
gaires il·lusions a Brussel·les. La
majoria dels consumidors interrogats temen, o són •gairebé segurs,
que es produirà una acceleració
dels preus de consum en els mesos
-vinents.

10.34
2,71
3,94
10,38
2,31
La Immensa majoria de persones que
11,02
+ 0,26 han Intervingut en aquesta «Enquesta
harmonitzada de conjetura sobre els
+ 7,05
consumidors de la Comunitat Europea»»,
+ 12,47
a més de veure's venir al damunt un
+ 7,77
augment de preus en fletxa, afirma ro+ 2,05
tundament mirant enrera que en els
+ 6,81
últims mesos els preus han augmentat
+ 1,05
+ 0,03 de manera radical.
Una lleugera majoria no pensa es+ 0.18
tar-se, malgrat la conjetura delicada, de
+ 0,16
+ 0,11 compres importants d'articles per a la
Har (mobles, màquines de rentar, televi+ 1,31
+ 0,84 sors, etc.). Un altre dels diversos punts
+ 0,82 que toca l'estudi fa referència a les pers+ 1.47 pectives d'estalvi: en aquest terreny la
—
1,29
+ 1,32
+ 0,02

a.

PETRIXOL.3

ris asenyalen. en primer Moc. la necessitat de fabricar nous productes, car estimen que actualment cal invertir per reduir costos i assolir reestructuracions
racionals en les plantilles de personal.

Evolució dels preus a la CEE

405
300
605

m,

+ 1,5
— 2
+ 0,25

as

SOCIETATS D INVERSIÓ
MOBILIARIA

+ 8
+20
+ 2

BANCS
López Quesada
Atlàntic

+
+
+
+
+

FONS D'INVERSIÓ MOBILSARÍA

SERVEIS COMERCIALS
Finanzauto
Finanz. y Serv.
Galerias

30
15
18
8
25
29
25
10
11
3

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

INMOBILIARIES I ALTRES
CONSTRUCTORES
Cidesa
Edif. Comerciales
Cevasa
Metropolitana
Simane
Urbis
Leisa
Vallehermoso

719

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ASSEGURANCES I CAPITALITZACIÓ
+ 8

CONSTRUCTORES D'OBRES
PUBLIQUES
Dubiertas y Tej.
Dragados
Fomento

M

+ 20

as

METALLIQUES BÀSIQUES
AQ·fQ·UodiO

- 3

M 850
B 605
Bi 745
M 415
M 600
M 364
M 842
Bi 609
M 585
M 695
M 535
B 423
M 562
M 505
M 751
M 470
M 657
M: 662
B 362
M 819
M 595

+ 0,5
+ 1

TRANSPORTS URBANS
Saba
Urbas

160
159
693
232

TELECOMUNICACIONS

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
Alba
Asland

Bi
Bi
Bi
B

AUTOMOBILS I MAQUINARIA
AGRÍCOLA

PAPER 1 ARTS GRÀFIQUES
Torras Hostench
Pap. Espanola
Sarrió
Pap. Reunidas

Altos Hornos
Echevarría
Olarra
La Farga Casanova

Femsa
B
B
M

93,73 (1,77)
50
6
28

17
46

Harry Walker
Tubacex
Babcock & Wifcoz

ALIMENTACIÓ, BEGUDES
1 TABAC
Ebro
Azucarera

94,26 (- 1,88)

60

AGRÍCOLES 1 FORESTALS

Bilbao

Central
Com. Transatl.
Bilbao
Induban
Foment
Granada
Santander
Biscaia
Espanyol Crèdit
Exterior Espanya
Hispano-Americà
B.l. Catalunya
B.l. León
Bankinter
Mercantil e Ind.
Occidental
Popular
Urquijo
Bankunión
Saragossa
Ibèric
Pastor

tives, alimentació i begudes, vestit i confecció. indústria de la pell, cuir i calçat,
fusta i suro. Els sector de materials per
a la construcció i siderometal.lúrgic preveuen, aixi mateix, una major activitat
inversora, encaraque a nivells reduïts.

divisió d'opinions es força pronunciada.
Car, si per -un cantó un 49 per cent d'alemanys (capdavanters incontestats dei
nivell de rendes), segurs de poder estalviar en els mesos vinents, només un 11
per cent de francesos I un 4'5 per cent
d'italians subscriuen aquesta certesa.
La tria de preguntes í sectors econòmics que afecten són clarament fruit
d'un estudi ben elaborat sobre els indicadors macroeconomies que més poden
interessar les branques comercials directament lligades al consum individual
i familiar.
Cal igualment assenyalar que el darrer
Index Comparat de Preus al Consum
(Escala mòbil) en els «Nou» de la CEE se
situa per al proppassat mes de febrer,
en un 206 per cent a Irlanda (base 100
en 1970), 205 per cent per a Gran Bretanya, 185 per cent per a Itàlia. 160 per
cent per a França i Dinamarca, 155 per
cent al Benelux i 139 per cent per a Alemanya.
F. V,

ASCENSORS APEL
FUNCIONA
APEL, S.A.Avda. Enllaç Vicenç
Martorell, n*3 CORNELLÀ
Tel.3773949
Especialistes en el manteniment
d'ascensors, i montecargues

w
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Testimoni del perdo

ORPRÈN que l'evangeli de demà, diumenge, situat en ple temps
pasqual, posi tant d'èmfasi e »
conversió i el perdó dels pecats, aspectes de la vida cristiana que tradicionalment s'han considerat propis de la Quaresma. Sant Lluc ens conta una de les aparicions del Ressuscitat als deixebles reunits: Jesús se'ls mostra vivent, els convenç de la realitat de la seva presència menjant i bevent amb ells i, finalment, els il·lumina el sentit de les Escriptures,
que ja deien que "el Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer
dia, i calia predicar én nom d'ell a tots els pobles, començant per
Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats '.
L'evangelista sembla voler-nos dir que el fruit directe del misteri pasqual és la remissió dels pecats i que una de les missions
principals dels deixebles és anunciar aquesta amnistia general a fi
que sigüi acceptada i reconeguda per tothom. Aleshores és ben clar
que el tema del perdó dels pecats participa de tota l'alegria de
Pasqua perquè, més que per un esforç penós de superació pròpia,
la remissió , de les culpes s'obté per l'acceptació joijosa d'una gràcia
liberalment atorgada.
L'home té tendència a negar el seu propi 'pecat o, si el reconeix, intenta d'apaivagar la seva' ansietat amb esforços ascètics _ o
ritus purificadors. El cristianisme proposa on altre camí: réconeixer el propi pecat i admetre d'ésser accepta* per algú en aquesta
situació. Convertir-se és confessar-se pecador i «cceptar de dependre no pas de l'autosuficiència ni de cap ritu tranquil·litzant, smó
d'aígú que pugui ajudar a trobar el camí ae superació del pecat.
El missatge nasquai dels apòstols afirma que aquest algú es Crist,
perquè Ell també va acceptar de dependre d'aígú. del seu Pare, per
tal de vèncer el pecat i la mort. Són cristians, doncs, aquells que
acullen amb simplicitat el perdó dels pecats i -joiosament l'anuncien
3lS
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CATEQUESI

L'EVANGELI

S
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Venc part finc forestal a famíia 6 famílies vulguin establir
una petita comunitat de propietaris en un lloc de clima sec i
sellíssim paisatge. Escriviu a
senyor TOMÀS. Travessera de
Dalt. 12, Bareelona-12.

Presenten el document-base del Sínode episcopal
El bisbe polonès Ladislasz
Rubin, secretari general del Sínode episcopal, ha presentat a
la premsa el document-base
per als treballs del pròxim Sínode que se celebrarà a Roma,
a la segona meitat del mes de
setembre de l'any 1977. El tema és "La catequesi en el nostre temps, amb particular referència a la catequesi d'infante i de joves".
El document ha estat enviat a les
conferències episcopals per tal què

BREU
P A L M A R . — Quinze dels disset
bisbes d'El Palmar, han tornat de
França per tal de declarar al Jutjat
d'Utrera (on són processats per ús
indegut de l'hàbit eclesiàstic). Cinc
són espanyols i deu d'altres països.
Han visitat diverses capitals europees i —segons han manifestat—
pensen ara estar-se a la seva Casa
de Sevilla. Han comparegut vestits
de paisà.
PRIMER DE MAIG. — El Full
dominical de l'arquebisbat de Barcelona —utilitzat també per altres
diòcesis catalanes— dedicarà el seu
número dé demà a la festa del primer de maig; especialment, aportant testimoniatges de militants
obrers cristians. "La història del
moviment obrer és el de tota una
classe que ha lluitat decididament
per reconquerir el lloc que li correspon en la societat" —diu Josep M.
Galbanv. delegat diocesà de Pastoral obrera en pres.entar el número.
I hi afegeix: " A vegades, però. s'ha
creat entre els obrers cristians més
compromesos, una tensió profunda
entre la seva fidelitat a l'Església i
la seva fidelitat a la classe obrera".

preparin les seves respostes que
ajudin a l'elaboració del document
de treball per als debats dels bisbes de tot el món que es reuniran
en el Sínode.
El document preparatori presenta, en una primera part. el tema.
En continuïtat amb l'anterior Sínode que parlà de l'anunci de l'Evangeli. S'hi afirmà que la catequesi
passa per un moment de canvi, de
presència de nous ferments, interessants. però que també que susciten interrogants i tensions. Especialment pel que fa a les joves generacions.
En la . segona part s'est/dia la situació de la catequesi en el conjunt de l'acció de l'Església. Tota
l'Església és responsable de la ca. jequesi. Responsabilitat . . peculiar-'
ment important en els camps de la
catequesi dels infants i adolescents.
En un altre apartat es presenten
les relacions entre la catequesi i les
cultures contemporànies, les situacions socials, la llibertat, i l'escola.
Menció especial mereix la relació entre catequesi i compromís social. que en alguns països provoca
tensions i exigeix de tota l'Església un esforç de renovació. Finalment. s'hi parla de la necessitat de
trobar nous models de catequesi
adaptats al nostre temps i de promoure els diversos ministeris que
puguin aportar-hi la seva especial
col·laboració.
En un moment en què l'Església
—concretament, la de bona part de
les nostres diòcesis— experimenta
una renovació de la tasca catequètica, tant pel que fa als infants i
adolescents, com pel que fa a la
catequesi fonamental, que és sempre la dirigida als cristians adults,
la preparació i celebració d'aquest
Sínode pot ser una ocasió per revisar i millorar aquesta feina. Després d'una primera etapa posteonciliar, en la qual l'acció de renovació en l'Església es va centrar en la

reforma litúrgica, en bastants països hi ha hagut una accentuació de
l'interès per la catequesi. No únicament entesa com un ensenyament
per a infants, sinó com una necessitat per a tots els cristians d'aprofundir contínuament la seva fe. Especialment en aquests temps de
canvis.
Per tot això el pròxim Sínode de
l'any 1977 pot aconseguir un arrelament en ïa realitat que els anteriors ntentaren sense gaire èxit.

PAUSA

Primer de maig
Vicens i Vives que, històriDeiacament,
Catalunya és uri gre-

sol, amb una gran capacitat de
fondre invasors i immigrants. El
nacionalisme català és de base
:ultural, 1 » ètnica, i m e n y s racista. Ho recordava tot llegin un
acudit de l'humorista g rta n a d í
Martín Morales: "Parlar de l'índex d'atur forçós a la nostra regió
vol dir parlar dels treballadors
andalusos que són a Barcelona i
no tenen feina" (El Ideal, 4-3-76).
No sóc, normalment, propens a
escollir les lectures litúrgiques,
però en lloc de l'evangeli indicat
per a la festa de sant Josep
Obrer, avui voldria llegir el dels
jornalers que esperaven algú que
els contractés, i l'amo que els anava enviant a la seva vinya, àdhuc
els de l'hora darrera que ja no
li servirien de res. i que els va
pagar generosament a tots fMt.20,
1-16).

H. R.

CAIXA D'ESTALVIS PROVINCIAL
DE GIRONA
Oficines Centrals: Avda. Snt.

al servei de la Provincià
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"VUELTA" (III)

ESPANYOL -ATLETIC0

Guanya un altre esprinter, Theo Smit
La tercera etapa de la "Vuelta" ha vist un nou triomf estranger. L'holandès Theo Smit
n'ha estat el vencedor, un vencedor que, igual que De Cauwer
i Gilson, necessità l'esprint per
imposar la seva llei.
L'etapa es disputà entre Priego de
Còrdova i Jaén, en una longitud de
177 quilòmetres. La primera meta
volant era situada a Baena, als 37
quilmetres i al 113 la segona, concretament a Andújar. Els corredors
van passar per Valenzuela, Lopera.
Arjona, Escanuela, Torredonjimeno,
Torre del Campo i Jaén. L'únic accident muntanyós de certa importància el constitueix una cota de 67.5
metres situada precisament a Priego de Còrdova, és a dir, a la sortida.
Els altres petits colls, Alto del Arroyuelo i el Alto de Casa de Piedra
són molt insignificants, de tercera
categoria.
L'etapa s'ha caracteritzat per una
lluita constant des del començament,
amb molts intents d'escapada per
part de gran quantitat de corredors,
però que no van tenir èxit perquè
en el gran grup, tothom es vigilava
a consciència. Si algú intentava fugir, era ràpidament neutralitzat per
tres o quatre homes. De tota manera, s'ha de fer constar l'escapada
protagonitzada per Pesarrodona, Vallori i Rossiers, que van escapolir-se
de l'escamot en el quilòmetre 39 i
arribaren a tenir un avantatge de
35 segons. Però foren absorbits al
quilòmetre 36.
El millor de la jornada es va produir en arribar a la meta volant de
Baena, als 37 quilòmetres. Allí demarraren Kuipers, Thurau, Elorria-

ga, Perurena i Agostinho. S'imposà
finalment Thurau, però és claríssim
que les ganes d'obtenir el liderat
són palese*-, almenys en aqit~±: homes, perquè no oblidem que els primers llocs tenen segons de bonificació.
Quant a la muntanya, Abilleira
reforça encara més la seva classificació, ja que va ser el primer a l'Alto
del Arroyuelo i segon en el de Casa
Piedra que va ser coronat per Martins.
La meta volant d'Audújar fou passada per aquest ordre: Perurena,
Verplancke i Jacques, habituals en
quasi totes elles. A partir d'aquí,
tothom començà a agafar posicions
de cara a la fita, ja més propera.
En el quilòmetre 119 s'escapà Van
Springel però el cap de fila del
"Velda Flandria" és enganxat dos
quilòmetres més endavant. El vent
en aquests moments és mol fort, bufant. quasi totalment en contra. Tot
i així, el tren de marxa quasi bé
no decreix. S'arriba a Jaén.
Perurena ataca a la vista de la
meta, i el segueix Elorriaga, però
l'holandès Smit, en un esprint extraordinari els supera i entra guanyador, encara que a 500 metres ha
semblat que se li n'anaven les forces.
El temps del guanyador fou de 5
hores, 9 min. 27 seg. Després d'ell
entraren Nistal, Reybroeck, Elorriaga, Cuylle. Perurena, etc., amb el
mateix temps.
CLASSIFICACIÓ
1.
2.
3.

BREU
AUTOMOBILISME. — La Penya
Motorista Barcelona organitza novament la cursa en pujada al castell
de Montjuïc. Aquest any serà l'edició número 6.
La cursa s'iniciarà el dia 26 de
maig a les 0,01 hores amb entrenaments oficials per seguir després amb
dos escalades al castell pel circuit
que de la carretera de Morrot puja
fins al cim de la muntanya.
La cursa admet els següents grups
automobilístics: Turismes de sèrie,
Turismes, Gran Turisme de sèrie,
Gran Turisme i Producció especial.
Això pel que fa a la categoria A.
La B és per a biplaçes.
La inscripció es pot fer firis al dia
12 de maig a les 22 hore s a Travesera de les Corts, 63, ler. Telefons:
250 01 27 i 321 68 97.
BÀSQUET. — Dimecres que vé, a
un quart de deu de la nit se celebrarà a l'escola deportiva "Brafa" un
col·loqui sobre "Bàsquet a EUA i
Europa" a càrrec de Lluís. Banko
Zeravika i Vicenç San Juan.
BOXA. — Poques hores abans del
combat pel títol mundial dels pesos
màxims, els protagonistes obtingueren aquests pesos a la balança:
104,2 Kgs. Muhammad Alí, i Jimmy
CICLISME. — El " K a s " participarà a ia Volta a Itàlia i a la de
Komandia. A l " G i r o " participaràn
Galdós, Gonzàlez Linares, Martos.
Menéndez. Nazàbal, Nistal, Ocana
(Carlos), Oliva, Pozo i Pujol. A l'altra cursa els participans seran Galdós. Martos, Menéndez, Ocana. Pozo
í Pujol.
FUTBOL. — L'entrenador del Màlaga, Pavic, ha desrnentit la informació que, la propera temporada,
aniria a l'Ajax holandès, encara que
ha admès que havia mantingut converses en aquest sentit.
— El defensa de la Real Sociedad,
Elcoro, que va patir de fractura de
tíbia i peroné, ha tornat a ser intervingut quirúrgicament. Se li ha collocat una placa metàlica i cinc cargols de compressió. El temps que Elcoro romandrà inactiu es xifra en sis
mesos.
HANDBOL. — Del 19 al 23 de
maig, al Palau dels Esports de Barcelona, es celebrarà el II Torneig
Internacional d'Espanya amb la participació dels equips de Suïssa. Polònia, Espanya. Romania i URSS.
MOTO-CROSS. — Pilots de França, Bèlgica, R.F.A. i Espanya prendran part en el I X Moto-cross Internacional de Fires que e s disputarà demà a Figueres en la categoria de 500 c.c.
TENNIS. — Iugoslàvia s'ha classificat per a la següent volta de la
Copa Davis en superar Grècia per
S—0, a Belgrad.

Pàgina 19-

José de Cauwver
Dieter Thurau
Javier Elorriaga

CLASSIFICACIÓ
MUNTANYA
1.
2.
3.
4.

GENERAL
15 11.55
15.11.57
15.11.59

PREMI

Abilleira, 17 punts
Agostinho, 9
Oliva,
9
"
Martins,
9
"

Un partit important per a Guruceta
Aquesta tarda (18,30 hores,
amb ràdio i TV presents), tothom tindrà l'ocasió de reveure
un home que, aquí a Barcelona
si bé no a Sarrià, ha fet història: Emilio Guruçeta Muro. Un
home que, pel que fa a l'Espanyol, pot sortir tranquil·lament
a trepitjar l'escassa gespa del
camp espanyolista. El que ja no
es pot dir amb seguretat és si
l'entrada als vestuaris serà tan
pacífica. Perquè, avui, Espanyol
i Atlético de Madrid es juguen
una basa transcendental
L'equip de casa cerca un lloc a
Europa fins la relativa modèstia de
la Copa de la UEFA i l'equip foraster té esperances de fer cap al continent a través d'un títol de Lliga que
encara té a l'abast.
Però si ha de dir que per a l'Espanyol l'enfrontament es presenta
bon xic més que difícil; i no tant
per l'evident categoria del equip
roig-i-blanc, com per un sistema de
joc que ha proporcionat molts maldecaps fora del "Vicente Calderón".
Es evident, en aquest partit, que els
èxits més importants de l'Atlético
han estat aconseguits en camp contrari, mercès al perillosissim contraatac que tan bé saben desplegar
els homes de Luis. I si, a aquesta
capacitat,
afegim la
remarcable
tècnica individual de cada un dels
jugadors, es fàcil d'explicar-se la potencialitat atlètica.
L'equip més probable avui serà
aquest: Reina, Capón, Eusebio. Heredia. Panadero, Marcelino, Alberto,
Leivinha, Leal, Gàrate i Ayala.
ESPANYOL
A l'equip de casa, no hi h.a massa
problemes, excepte els estrictament
esportius d'aquest partit. Volem dir
que la temporada s'està esgotant sense novetats de categoria. Sols els rumors d'un possible cessament de Santamaría han con torbat el plàcid caminar d'un club que, aquest any, és a

un pas d'assolir tots els seus objectius. Avui, una "Victòria representaria per a l'Espanyol aquest pas decisiu que li manca per assolir les fites que s'havia prefixat per a enguany.
Es clar, per altra banda, que els
de Sarrià no tenen tant a perdre

VALÈNCIA-GRANADA

Els andalusos en situació perillosa
Manquen tres jornades per
acabar la Lliga, i el València
es disposa a rebre un dels equips
més en perilli el Granada.
Diumenge passat, l'equip andalús
fou passat per la pedra al seu propi
camp per l'Espanyol, cosa que demostra que els homes que entrena
Miguel Munoz travessen un moment
de forma baixíssim.
iQui ho havia de dir, que l'ex entrenador del Real Madrid hagués de
passar vertaderes trifulgues en finalitzar el campionat de la regularitat!
Aquest és el conjunt que saltarà
al terreny del "Luis Casanova" per
enfrontar-se a l'equip local.
Un equip que ha donat, durant tota la Lliga, més disgustos que satisfaccions als seus i que és situat en
un lloc que no podem dir que sigui
compromès, però que no li permet

Avui es juga el títol
A manca encara d un partit
avui és pot ja decidir el títol de
Lliga d'hoiquei herba en enfrontar-se els dos primers: Terrassa
i Polo al camp d'aquest darrer.

lames Hunt, el millor al Jarama

De les tres incògnites que, a priori es plantegen per a la cursa del
diumenge —el comportament de Lauda després de l'accident, la presentació dels nous ' Tyrrell" de sis rode? i l'adaptació de les noves normes sobre preses d'aire i estructura de l'aleró porterior—, l'estat de
salut de Laud". sembla que ha passat del camp esçeculatiu al de la
certesa, o sia que ha
superat el
tràngol sofert.

Però tornant als possibles ensenyaments d'aqt estes dues primeres
sessions d'assaigs, el primer lloc establert pel britànic Hunt confirma
un perill evident per a una temporada que s'anunciava — i de moment encara és així— excel·lent per
a "Ferrari". James Hunt, en tres
curses disputades fins ara, solament s'ha classificat segon en una,
encara que en cues ha pogut sortir
al cap del reixat Però ha ensenyat
l'orella, i això és important de cara
a la continuïtat o no de l'hegemonia
"Ferrari".

ELS MILLORS D'AHIR
Tots els pilots inscrits al Gran
Premi sortiren pbií a provar Uürs
màquines, inclosos els
espanyols,
Zapico, que ocupà el lloc 23, i Villota, al final el 28.

GIMNASTICA

Un torneig pre- olímpic d'última hora
La Federació Internacional de
Gimnàstica havia decidit qualificar les darreres sis seleccions
femenines amb vista a Montréal
a través d'encontres entre dos
o tres països on paguessin obtenir el nombre mínim de punts
per a qualificar-se.
Però. ara, quan ja s'havien produït alguns d'aquests enfrontaments,
la F I G s'ha fet enrera i ha decidit
muntar dos torneigs preo-limpies,
un de masculí i un de femení, per
assolir un fï idèntic.
I avui, doncs, a Hamburg catorze
equips femenins competiran
per
classificar-se per als Jocs Olímpics.
Espanya, representada per Gomariz.
Vernetta. Marcos, Tello, Machuca,
Aristu i Cabello, competirà amb Corea del" Nord. Suïssa. Cuba, Gran
Bretanya, Noruega i Holanda.
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A l'altre grup, hi participaran les
representacions d'Estats Units, italià, R. F. Alemanya, Canadà, Bulgaria, Polònia i França.

de cometre cap error més, com aixi
ho ha entòs amb e l seu empat al
camp del Barcelona.
Respecte a la qüestió entrenador,
sembla que Mestre deixarà el club al
final de la temporada. Es diu que
Rinus Michels, ex entrenador blaugrana, deixarà d'altra banda l ' A j a x
i vindrà a la ciutat del Túria.
Però de moment, l'única cosa segura és que de cara al partit de demà (a les 22.30 hores) hi haurà la
victòria sense problemes de l'equip
blanc.
Les alineacions probables són les
següents:
V A L È N C I A . — Balaguer; Tirapu,
Cordero, Ct ' veró; Martínez, Saura;
Rep. Eloy, Keita. Ferrer i Valdéz.
G R A N A D A . — Puente; Calera.
Ederra, Fajito; Fernàndez, Angulo;
Benítez, Santi. Megido, Oruezàbal i
Milar.

HOQUEI HERBA

AUTOMOBILISME F . 1

Les dues primeres sessions d'entrenaments al Jarama per al
Gran premi C'Espanya de Fórmula 1 que es disputarà diumenge, han donat un resultat
pràctimení idèntic i, en certa
manera, conforme a les previsions establertes: James Hunt
( " M a c L w s " ) ha establert el
millor temps en totes dues proves, precedint els dos "Ferrari" de, Lauaa i Regazzoni, en
aquest ordre.

com llurs perillosos visitants; cosa
que no vol dir, per altra banda, que
tinguin menys interès a guanyar.
I, finalment, pel que fa a l'equip,
cap novetat: Borja, Ramos, Ferrer,
Verdugo. Ortiz Aquíno, Osorio, Cuesta. Solsona, Mararión, Fernàndez
Amado i Caszely.

Els millors temps correspongueren a:
1. Hunt (G. F.). McLaren, 1-18-42.
2. Lauda (A.), Ferrari, 1-18-84
3. Regazzoni( S.) Ferrari, 1-19-15
4. Brambilli (I.V, March, 1-19-15
5 Mass (R. F. A.>. McLaren, 1-19-30
6. Depailler (F.i, Tyrrell, 1-19-32
7. Nilsson (S ), Lotus, 1-19-35
8. L a f f i t e (F.1, Ligier, 1-19-39
9. Pace (B ) Brobham, 1-19-93
10 Amon (N. Z.) Ensign, 1-20-06
11 Andretti i K. U.). Lotus, 1-20-35
12 Scheckter (S.), Tyrrell, 1-20-40

La classificació general és encapçalada pel Terrasa amb 28 punts, seguit pel Polo amb 27 i Egara 21. Això vol dir que el títol ha de =o-tidel partit d'avui. Recordem que en el
partit d'anada el Poio guauva
rz rasa (1—3). L'average afavoreix ais
barcelonins, tot i que ara són els segons en la classificació. En la darrera jornada' el Polo viatjarà a Madrid
per jugar-hi contra el Club de Campo, mentre que el Terrasa rebrà a
casa seva l'EHC.
En enfrontar-se a casa, el Polo es
presenta com a màxim favorit. Amb
la victòria d'avui i un empat el proper partit, el Polo pot revalidar el
títol de Lliga que conquerí per primera i única vegada justament quan
es posà en marxa la Lliga. Les altres cinc edicions restants han estat
guanyades per l'Egara, que enguany
ha realitzat la pitjor temporada de
la història.
També el Terrassa tindrà una gran
oportunitat: per primera vegada pot
proclamar-se campió de Lliga. El partit d'avui, doncs, és ple d'al·licients.

ALPINISME

La UEC de l'Hospitalet a Grenlàndia
La secció d'Alta Muntanva i
Escalada de la UEC de l'Hospitalet de Llobregat, té en projecte per als vinents mesos de
juny i juliol l'"Operació L'Hos, pitalet-Groenland 76".
L'expedició, persegueix fonamentalment els objectius alpinístics de
la regió, però no oblidarà l'aspecte
cultural i humà que comporta el fet
de prendre contacte durant quasi
trenta dies amb una civilització de
costums i característiques completament diferents de les nostres.
La zona escollida pels expedicionaris és situada a la costa nord* entre Terrassefjeld i el glaciar Nakarajok on s'eleva un important sis-

tema muntanyós amb cims superiors als 2.000 metres.
Qualsevol ascensió té un desnivell
total, real i efectiu perquè es parteix de 0, o sigui del nivell del mar.
Per tant, pujar a un pic de 2.000 metres representa més problemes que
no qualsevol ascensió d'un quatre
mil als Alps per les seves vies normals.
Els joves components de l'expedició "L'Hospitalet-Groenland 76" tenen un pressupost de 876.000 pessetes, però els costa vertaders proble-.
mes arribar-les a reunir. Nosaltres
creiem que una expedició d'aquesta
mena és prou important com per
fer-li costat, en aquest sentit, més
que no se li'n fa.

comercia! balmes
Balmes. 254-Barcelona (6)
Tels. 2 2 S 1 9 7 6 - 2 2 8 2 8 1 8 - 2 2 8 2 3 7 3
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a dqs^quarts de set de l a tarda.
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"El
aïllada (literalment). Ibànez Serrador no agafa el nen com un perill
per mirar d'entendre'l. L'agafa perquè fa estrany que sigui perillós,
perquè no sabíem que pot ser un
perill, i les coses que no sabem ens
fan por. Ibànez Serrador vol fer por
i agafa un factor inhabitual per fernos-la. Es el truc de sempre. Un
monstre (d'aquells grossos i Uenguts) ens fa basarda, perquè els
nosí es instruments
d'aclimatació
social (fins i tot biològica) no el
tenen previst. A nosaltres no ens fa
feredat un camió a cent vint per
hora. perquè hem après a no témerlo. Un dinosaure o un nen criminal
sí que ens fa, perquè no els tenim
previstos com a perill. A Barcelona,
o a València, difícilment trobarem
un dinosaure pels carrers. Passa
igual amb els nens criminal. Hi ha
la idea que no existeixen. Ibànez
Serrador agafa criatures assassines
de la mateixa manera que podria
haver agafat selvatgines del paleolític. Es una altra d'aquelles Historias para no dormir de ia TVE. amb
IÓ: diferència que. aquesta vegada.
òQuién puede matar a un nino?, ens
sdorm. L'única varietat del film és
la galeria de víctimes. . Que si un
vell amb bastó, que si el pare atabalat i pobre Iranzo!).
un ob'ecte molt estrambòtic per a
la indústria del cinema de l'estat
espanyol (La residencia: up film que
va donar diners), vol repetir l'operació econòmica i internacionalista
T O M À S DELCLOS

Aquest text té tres segles i encara ens esvera. I és que la mainada arrossega l'estigma literari de la
tendresa i la bonhomia. Sempre és
innocent, bíblicament innocent (Herodes). Les iaies petoneres i els petits riallers tenen bona premsa Qui
diu el contrari "demostra" tenir males entranyes, ser un home incapaç
de sentiments.
Ara bé. no hem de creure per ^ixò
íjue portar la contra ens enlairi
—automàticament— als altars de la
valentia "literària" o cinematogràfica. D'ensorrar mites, també n'hem
de saber, car no es fa a la baligabalaga. sense formalitat. Narciso
Ibànez Serrador ha errat en aquest
pi.nt. No n'hi ha prou amb dir oue
els nens són subjectes perillosos. Cal
filar més prim. Ibànez Serrador,
potser sense saber-ho. encara es refia dels minyons. Els seus criminals
infantils són una excepció rústica.

<c
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què el personatge que reparteix m é l
mastegots és un capellà de barriada.
El "violento" del títol és un sacerdot venjatiu. Tota la resta és com
tot el piló de pel·lículès d'aquesta
colla. Només hi ha aquest capellà,
però aixó —tanmateix— fa poca diferència. I aixó que Lino Ventura
(l'actor que interpreta al protagonista és un bon i clàssic dur, habitual en aquests personatges. Però
mai no és igual treballar amb un
Melville, per exemple, que fer-ho de
pressa i a corre-cuita amb Ducio
Tessari.
"»'
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Avui dissabte, 1r de maig, tarda 5.30
Los Icaros, Tiempo i Grup Jònic
Diumenge, 2, tarda, 5.30
Tropical Pop, Santafe i MARK
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ILES SEVES CANÇONS
T E A T R E R O M E A dilluns 3 -10,45 nit
Ü N C RECITAL . snda anticipada

S0RTE0 DEL DIA
30 DE ABRIL DE 1976
LOTERIA NACIONAL

terns. "El policia, el gaàngster y el
violento" es. diguem-ho així
un
spaghetti-gàngster. La crítica més
fàcil que podem fer és de tipus comparatiu. Mirar com ho feien els mestres, els "bons" i veure com ho fan
aquests. La decadència progressiva
dels trucs genèrics, la mala sort
creixent. Això és una feina una mica
entretinguda, i no la farem ara. Ací.
solament, ens aturarem en un tret
particular. Perquè aquestes pel·lícules tenen —encara— el punt de ser
distingides, cerquen la nota original.
A "El policia...", aquesta nota original resulta que és postconciliar. Per-

el

'

CAPSA

P A L O S

y

[
j
•

PRIMER V A SER «QUEJIO-. A R A . . .

L O S

el g à n g s t e r

Calderón (Barcelona). — El
. cinema de lladres i serenos. ha
donat pel·lícules excepcionals,
però també arrossega una llarga cua d'oportunismes cinematògraf ico-i deológics.
No tots els qui fan aquest cinema
són John Huston. De la mateixa manera que no tots els qui han fet
"westerns" són John Ford. Això dels
Johns hi va haver una temporada
que eren noms imprescindibles. Després van venir els italians i amb
molta barra (però fent pela llarga)
aprengueren de mala manera com es
feia. i llançaren els spaghetti-wes-

i O u i é n puede m a t a r a un nino?"
Vistarama
(Barcelona),
—
"Un nen tendre, saludable i
ben criat, quan fa i'any. és la
vianda més deliciosa, nutritiva
i sana, tant li fa que sigui estofat, rostit, al forn o bullit;
tampoc no dubto que acompanya molt bé qualsevol «fricasé» o guisat." Això ho deia
Jonathan Swift. mig de broma
mig de debò, per evitar "eue
els nens pobres d'Irlanda fossin una càrrega per a llurs pares o llur país i fer-los objecte
de servei públic.

policia,

Pesetas

63001 . . , .5.OCO
6 3 0 ! 1 . . , .5.000
%3021 . . ,.5.000
63031.. ,.5.000
53041.. . .5.000
63051.. . .5.000
63051.. .5.000
63071 . . .5.000
63081•• 27.750
S3C91.. .5.000
73301. . .5.000
733!1 . . .5.000
7332' . . .5.000
73331 . . .5.000
73341 . . .5.000
73351 . . .5.000
73361 . . .5.000
73371 . . .5 OCO
73381.. . 5 .000'
7 3 3 9 ! . . .5.000
74101.. .5.000
74111... .5.000
741 21 . . ..5.000 |
74131 . . . .5.000 I
74!4! . . ,
000
74'! 51 . . .
000
74161...
000
74171 . . . . 5 . 0 0 0
74181 . . .
000 !
74191..
coo I

Terminacions*

2 1 1 . . . 5.COO
501 . . . . 5.000
531 . . . ,5.000
671
.5.000

!

Nurr.eros

Pesetas

63002. . . 5 . 0 0 0
630!2.. ..5.000
63022. . . . 5 . 0 0 0
63032.. ..5,0CC
63042.. . . 5 . 0 0 0
63052.. . . 5 , 0 0 0
63062.. ..5.000
63072.. . . 5 . 0 0 0
63082.. . . 5 . 0 0 0
63992.. . . 5 . 0 0 0
73302.. . . 5 . 0 0 0
7335 2 . . . . 5 . 0 0 0
73322.. . . 5 . 0 0 0
73332.. . . 5 . 0 0 0
73342.. . . 5 . 0 0 0 I
73352.. ..5.000
73362.. ..5.000 I
73372. . . . 5 . 0 0 0 |
73382.. ..5.000 i
73392.. ..5.000 |
7 4 ! 02 . ... 5 . 0 0 0 j
7 4 ! 1 2 . . ..5.OCO
74122.. ..5.000 j
74132.. ..5.000 |
7 4 ! 4 2 . . ..5.OCO
74152,. . . 5 . 0 0 0 !
74:62.. ..5.000 :
74!72.. ..5.000 j
74182.. . 5 000 j
7 4 ! 9 2 . . .5 000 1

Termtnac tones
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50 000
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Números

Pesetas

63003. . . 5 . 0 0 0
63013. . .5. 000
.
63023. . . 5 000
63033., . . 5.000
63043.. . ,5. 000
63053 . . . .5. 000
63063.. . . 5 . 0 0 0
63073.. .10.000
63083 . . . . 5 . 0 0 0
63093.. . . 5 . 0 0 0
73303.. . . 5 . 0 0 0
73313.. . . 5 . 0 0 0
73323. . .10.000
73333. . . . 5 . 0 0 0
73343.. . . 5 . 0 0 0
73353.. . . 5 000
.
000
73363. .
73373..
5. 000
73383.. .5. 000
73393. . .5. 000
74103.. . . 5 . 0 0 0
74113.. . . 5 000
74123... . . 5 . 0 0 0
741.33. . . . 5 . 0 0 0
74143.. . . 5 . 0 0 0
74153.. . . 5 . 0 0 0
74163.. . . 5 . 0 0 0
74173. . . , 5 . 0 0 0
74183. . . 5 000
74193. . . . 5 0 0 0

Terminaeione*

073.
323.
523.
643.
773,

.5.000
,5,000
.5 000
.5.000
,5.000

Numero*

63004,
63014.
63024.
63034.
63044,
63054.,
63064..
63074.
63084..
63094..
73304..
73314..
73324
73334 . .
73344..
73354 . .
73364..
73374..
73384..
73394..
74104.
74114..
74124..
74134. .
74144..
74154..
74164..
74174..
74184..
74194

Pesetas

..5.000
. 5.000
..5.000
.5.000
..5.000
..5.000
..5.000
..5.000
..5.000
..5.000
. . 5.000
. 5 000
. .5 000
42 500
.5.000
.5.000
.5.000 i
.5.000 i
.5.000
.5.000 i
.5.000
.5.000
.5. 000
.5. 000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5,000
.5.000

Vwmmaetone*
234, . . , 5 .000
584,...S.000
594....5,000
934
5 000

Numero*

Pesetas

Numero*

Pesotas

Números

Pesetas

.5.000
63006. . . .5 .000 ; 63007. . , .5.500
.5.000
63016. . . .5 .000 | 63017. . . .5.500
.5.000
63026. . . .5 .000 j 63027, . . .5.500
. ,5 000
63036. . . . 5.000 ; 63037. . . . 5 . 5 0 0
. .5 000
63046. . . .5,.000 : 63047. . . . 5 . 5 0 0
. .5 000
63056. , . 5..000 ; 63057. . . . 5 . 5 0 0
. 5•000 63066. , . 5,000 | 63067. . . . 5 . 5 0 0
.5.0CC • 63076. . .5. 000 | 63077. . . . 5 . 5 0 0
.5.000
63086. . .5. 000 j 63037. ..10.500
000
63096. . .5. 000 63097. . . . 5 . 5 0 0
000
73306. . .5. 000 i 73307. . . . 5 . 5 0 0
000
73316. . . 5.000 I 73317. . . . 5 . 5 0 0
73327. . . . 5 . 5 0 0
000
73325. . .5. 000
73336. . 42 .500 I 73337. . . . 5 . 5 0 0
7 3 3 3 5 . . 1.500.000
. c o : 73347. . . . 5 . 5 0 0
73346. . . 5 o
73357. . . 1 0 . 5 0 0
t)00
73345.
73356. . .5. 000
73367. . . . 5 . 5 0 0
73355.
000
73366. . .5. 000
73365.
000
733/6. . .5. 000 I 73377. . . . 5 . 5 0 0
000
73375
73386. . .5. 000 • 73387. . . 1 0 . 5 0 0
00J i 73396.. . .5. 000 ! 73397. . . . 5 . 5 0 0
73385.
000 i 74106.. . .5. 000 1 74107. . . . 5 . 5 0 0
73395.
OCO
74105.
74116.. . .5. 0 0 0 ; 74117.
.5.. 500
74127.
000 1 74126.. . .5. 000
74115.
.5..500
! 74137.
000 i 7 4 ) 3 6 . . . . 5 000
74125.
.
.5.. 500
74147.
7.4135. ... .5 000
74146.. . . 5.000
. 5..500
74157. . . 1 0 . 5 0 0
.5.000 ! 74156.. . .5. 000
74145.
74167. , , .5.500
.5.000 I 74166.. . .5. 000
74155.
000 ; 74176.. . .5. 000 | 74177, . . . 5 . 5 0 0
74165.
000 i 74186., 105. 000 |
74175.
000
74185.
74196.. . .5. 000 ' 7 4 1 8 7 . 3.000.000
000
74195.
74197. . . 5 . 5 0 0
63005.,
63015..
63025..
63035. .
63045..
63055..
63065..
63075..
63085..
63095..
73305..
73315..
73325..

ïerminacione*
971 5. .50.OOO
255. . . 5 . 0 0 0
295,
,5.000
435.
.5 OOO
575. , . 5 . 0 0 0

Terminacions*

546 . . . . 5,000

fcrminac ionc*
157..,.5.500
287...10.500
357
5,500 j
667....5.500.
727
5 500
7 5 7 . . , 5.500
87
5,500
7
500

Numero*
63008.
63018.
63028.
63038.
63048.
63058.
63068.
63078.
63088.
63098.
73308.
73318.
73328.
73338.
73348
73358.
73368.
73378,
73388.
7339d.
74108.
74118.
74128.
74138.
74148.
74158.
74168.
74178.
74188.
74198.

Pesetas ! Numero*
. . .5 000
. . .5 .000
. , ,5 .000
. . .5 .000
. . ,5 .000
. . .5 .000
. . .5 .000
. . ,5 .000
. . .5 .000
, . .5 .000
. . .5 .000
. .5 .000
. .5 . 0 0 0
. .5 .000
. .5 .000
. .5 .000
. . 5.000
. .5 .000
. .5 000
. .5 .000
. .5 .000
. .5 .000
. .5 000
\ . 5.000
. .5 OCO
. .5 .000
. .5 .000
. .5 .000
105 .000
. .5 000

lermïnacione*
278..,.5.000
658....5.000

63009.
63019.
63029.
63039.
63049.
63059.
63069.
63079.
63089.
63099.
73309.
73319.
73329.
73339.
73349.
73359.
73369.
73379.
73389.
73399.
74109.
74119.
74129.
74139.
74149.
74159.
74169.
74179.
74189.
74199.

Pesetas

.000
.000
.000

..,5.000
. .5..000
. .5..000
..5.000
.27.750
..5.000
..5.000
..5.000
;.5.000
..5.000
..5.000
..5.000
..5.000
. .5 000
. .5 000
. . .5 000
,..5.000
. ..5.000
,..5.000
....5.000
..5.000
..5.000
..5.000
. .10 .000
, ..5.000
, . . 5 ,000
..5.000

Terminacione*
169
5. 000
639
5.000
939,..,5,000

Número*

63010.
63020.
63030.
63040.
63050.
63060.
63070.

PesetM
, . 5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.'000
.5.000

6 3 0 8 0 . . . 500.000
63090.
63100.
73310.
73320.
73330.
73340.
73350.
73360.
73370.
73380.
73390.
73400.
74110.
74120.
74130.
74140.
74150.
74160.
74170.
74180.
74190.
74200.

.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
. .5 000
, .5 000
. .5 000
..5.000
.5.000
.5.000
.5.000
.5.000
, . 5 . 000
, .5. 000
.5. 000
, .5. 000
.5. 000
.5.OOO

.5.000

T«tmtnaciones
240..,.5,000
540
5,000

Compieparúcips fundadors (XV)— avui, dissabte, i maig is?6
V. R E L A C I Ó (1)
NOGUER MENSION, B.
NOGUER PROIETTI, JOAN
NOGUER PUJOL, CATI
NOGUERA BARTOLL, S.
NOGUERA COLILLAS, J.
NOGUERA FERRES, MERCE
NOGUERA FONT, JOAN
NOGUERA GARCIA, JOSEP
NOGUERA GELABERT, A.
NOGUERA LLANERA, L.
NOGUERA MATEU, M.
NOGUERA MUNOZ. JUAN D.
NOGUERA PUIG. JOAN
NOGUERA RIEROLA. JOAN
NOGUERA SUBIRA, RAMON
NOGUERA URGELLES, E.
NOGUERAS C„ GERMANS
NOGUERAS COLOMINA. E.
NOGUERAS COLOMINAS, G.
NOGUERAS COMAS, F.
NOGUERAS DE PRATS. P
NOGUERAS JOAN
NOGUERAS RAIG. JOSEP
NOGUERAS TEIS. JOSEP
NOGUERO CAMPO. JOSEP
NOGUÉS AST ALS. F.
NOGUÉS BARRUFAU. J.
NOGUÉS BORRÀS, PERE
NOGUÉS CARULLA. J.M.
NOGUÉS CARULLA, J.O.
NOGUÉS CIURANA. M.
NOGUÉS FARRÉ. ENRIC
NOGUÉS FLORICOURT, J.
NOGUÉS MIR, JOSEP
NOGUÉS NARSAL, JOSEP
NOGUÉS PÀMIES. A.
NOGUÉS PINILLA. J.
NOGUÉS SALVADOR, G.
NOGUEZ ESCODA. J.M.
NOGZ BIARMES, PERE
NOHERAS PAGÈS, JOSEP
NOLIS BRUGUERA, M.
NOLIS SUNOL. SALVADOR
NOLLA CAMBRA. EMILI
NOLLA FURRIOL. ARTEMI
NOLLA FURRIOL, F.
NOLLA PANADES, J.M.
NOLLA PUJALS, MIQUEL
NONELL BRUNES, JOSEP
NORAIG RAMON
NOSAS SISQUELLA, E.
NOT MONGE, FRANCESC
NOVELL BEL. ANTQNI
NOVELL CAMDABAL, M.
NOVELL CESTER. J.
NOVELL PiCO, ENRIC
NOVELL REVETLLAT. J.
NOVELLA BELLVER. S.
NOVIALS PEIRIS, J.M.
NOYA COSTA. SALVADOR
NOYA FABREGAT. M.T.
NTRA. SRA. CARME COL
NUNEZ CARRERAS, M.R. -:
NUNEZ MARTÍNEZ, RAÜL
NUNEZ MONTBLANCH, A.
NUNEZ RIBERA, MARTA
NUNEZ ROIG, JOAQUIM
NUNO JARIOD, JAUME'
NUALART COSTA, JOSEP
NUALART LLUÍS
NUALART MAINY, JAUME
NUALART, RAMON
NUALART SANS, JOAN
NUALART SANS, JOSEP
NUALART VERDAGUER, F.
NUBIOLA ARMANGUE, J.
NUBiOLA ARMANQUE. J.
NUBIOLA HERDA. JOSEP
NUET BADIA, JOSEP
NURI ALEGRI, F
NYSSEN VICENTE, C

O. FARRER SORIANO M.P.
O. CARDONER BLANCH, B.
ONATEYIA GUZMAN, A.
OBACH BENACH. JORDI
OBACH PLANAS-DORIA, V.
OBIOL PONS, JOAN
OBIOLS AVELLANA, A M.
OBIOLS FRANQUESA. A
OBIOLS LLANDRICH, C.
OBIOLS MULLERAS, J.
OBIOLS NAVARRO, A.
OBIOLS QUINTO, JORDI
OBIOLS VIE, JOAN
OBIS GASCÓN, SALVADOR
OBRADOR CALSINA, JOAN
OBRADOR SOLA, ENRIC
OBRADOR TUDURI, J.
OBRADOR VENTURA, J.
OBRADORS C., SEJIMON
OBRADORS CARRERAS, M.
OBRADORS MOLET, JOSEP
OCANA CAMPOS, MANUEL
OCANA ORCAJO, JOSEP
OCHOA DE ECHAGUEN.J.
ODENA ABELLA, MARTA
ODENA BISA, CARLES
ODENA MAS, SALVADOR
ODENA ROCA, ENRIC
ODENA ROCA. ENRIC
ODENA ROCA, TERESA
ODENA SA VE, JOSEFA
ODENA TORRES, A.
ODINA ROIG. MANEL
ODRI IBARZ
ODRIOZOLA MALUQUER, J.
OGG. LLUÍS
OHIVA ALEPUZ, HERMINt
OJEDA POCH, RAFEL
OJEDA ROGERS, JULI
OJEDA SERRA. MIQUEL
OLAVE MARSILLACH, L
OLAYA VIZCAINO, 6.
OLCtNA, EMILI
OLCINA GARCIA, F
OLEART FONT, LLEONARD
OLEART PLADEVALL, R.
OLEART PLADEVALL, R.
OtEGARIO ROSET, M.
T C S C A F I D a JORDI

i

OLESTI LLEONART, M.
OLESTI MERCADE, A.
OLEZA CHALA, MANUEL D.
OLIACH GÜELL, ANTONI
OLIACH MADOR, MARIA
OLIANA RECTORET, J.
OLIEO ALFARO, ANTONI
OLIETE CALZADA, JESÚS
OLIU CAPOLS, JOAQUIM
OLIU CAROL, JOSEPINA
OLIU CAROL, MONTSE
OLIU CASELLAS, CARME
OLIU PICH JOAN
OLIVA BOIX, ALBERT
OLIVA BOSCH, PILAR
OLIVA CREUS. JAUME
OLIVA DE BONELLS, S.
OLIVA FARRÉ, DOLORS
OLIVA GÈNOVA, JOAN
OLIVA, JAUME
OLIVA LLAGOSTERA. J.
OLIVA MALET. JORDI
OLIVA MORENO. JOAQUIM
OLIVA MORENO. S.
OLIVA PLANA, ISIDRE
OLIVA RAPIOL, ENRIC
OLIVA ROIG. JORDI
OLIVA ROVIRA, JOSEP
OLIVA SERRAT, JOAN
OLIVA TOLDRÀ, ÀNGEL
OLIVAN GAJU
OLIVAR BADOSA. JAUME
OLIVAR DARDI. ARNAU.
OLIVARES GARCIA, R.
OLIVÉ ALEU, XAVIER
OLIVÉ ANGUERA. JAUME
OLIVÉ CALMET, F.
OLIVÉ CALMET, J. M.
OLIVÉ CANALS, ADOLF
OLIVÉ CARBONELL. J.
OLIVÉ CAROL, M. DOLORS
OLIVÉ CORTADELLA. J.
OLIVÉ FERRER, JOSEP
OLIVÉ GUILERA. F.
OLIVÉ GUILERA, JAUME
OLIVÉ LLAURADÓ. PERE
OLIVÉ LLAURADÓ, RAMON
OLIVÉ MALLOFRE, A.
OLIVÉ MALLOFRE, JOSEP'
OLIVÉ MARQUES, B.
OLIVÉ MUNICH, JORDI
OLIVÉ RAMON ANTONI
OLIVÇ RAMON, JAUME
OLIVÉ RIU, RAMON
OLIVELLA BATALLER. R.
OLIVELLA CABEZAS, J.
OLIVELLA CASTANE
OLIVELLA CUNILL, A.
OLIVELLA CUNILL. M.
OLIVELLA CURRIU. R
OLIVELLA FARRÉ, C'.
OLIVELLA FERRET, J.
OLIVELLA FUSTER, JOAN
OLIVELLA JUNQUE. P.
OLIVELLA M. TERESA
OLIVELLA MATEU. JOSEP
OLIVELLA NADAL. M.
OLIVELLA NELLO, JORDI
OLIVELLA ORTOLL. A.
OLIVELLA REYNES, J. I.
OLIVELLA RICART, E.
OLIVELLA SOLE, A. M
OLIVELLA SOLE, M. T.
OLIVELLA SOLE, X.
OLIVELLA SURINAC, F.'
OLIVELLA TORNÉ, JOAN
OLIVELLA, VDA. P.M.A.
OLIVELLE MASDÉU, G.
OLIVER BARRERA. JOSEP
OLIVER CONTI, C. E.
OLIVER CORNET, CARLES
OLIVER DIVIO JOSEP
OLIVER ESTRADA, MARIO
OLIVER MAURICIO, M.
OLIVER NADAL, MIQUEL
OLIVER NADAL, RAMON
OLIVER NEBOT. MARTI
OLIVER NOGUERA, A.
OLIVER OLIVER. G.
OLIVER ORDINAS, J.
OLIVER ORDINAS- M.
OLIVER PERELLÓ. MC
OLIVER RODRfGUEZ, G.
OLIVER RODRÍGUEZ. J
OLIVER RODRÍGUEZ. M.
OLIVER SALLORES, JOAN
OLIVER SANCHEZ, F.
OLIVER VIDAL, JOAN
OLIVERAS AYATS, S.
OLIVERAS BADIA, C.
OLIVERAS BAGUES. JOAN
OLIVERAS BRUFAU, E.
OLIVERAS BRUGUES, M
OLIVERAS CALCERAN J.
OLIVERAS CAMA. JOSEP
OLIVERAS CAMPS. F.
OLIVERAS CAMPS, JOSEP
OLIVERAS CEAMURI. J.
OLIVERAS FAYED. J.M.
OLIVERAS FERER, J
OLIVERAS FONT. JOSEP
OLIVERAS GRILLO. JOSÉ
OLIVERAS, JOAN
OLIVERAS MONTBLANC, R.
OLIVERAS PLANELLAS, J.
OLIVERAS SANTALO, D
OLIVERAS TERRADAS N.
OLIVERAS VIDAL, ANNA
OLIVERES ALTRACHS, J.
OLIVERES CASANOVAS. J.
OLIVERES CASES, M
OLIVERES FERRERONS, J
OLIVERES LLOPIS. J. C.
OLIVERO CAPELLADES
OLIVEROS CANCELOS. G.
OLIVEROS LLOPIS, G.
OLIVEROS LLOPIS, G
OLIVES GAMES. LLORENS
OLIVES SARDA SADURNÍ
OLIVET CORS, DANIEL
OLIVS MAS. JORDI
OLLE BARDAJE, ANTONI
OLLE BAYGET, RAMON
OLLE CALAFELL, JOAN
OLLE COMPANY, V
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OLLE ESCORSA, JOSEP
OLLE GRU, M. ÀNGELS
OLLE I SENAL, JOSEP
OLLE MALUENDA. M. A.
OLLE MONTE, CARLES
OLLE MONTES, JOSEP M.
OLLE PR!0 JOSEP M.
OLLE ROMEN, JOSEP
OLLER CAMPANY, RAMON
OLLER DE CAPELL, R.
OLLER ESCAVIOL, JOSEP
OLLER JOAN
OLLER LÓPEZ, MIQUEL
OLLER PASSERISA. R.
OLLER PUIGGRÒS, NÚRIA
OLLER ROIG, VICENS
OLLER ROVIRA, DOLORS
OLLES CAHBANAL. RAMON
OLMO ANTON, G. DEL
OLO GARCIA, RAMON
OLONA ANTONI
OLTRA COSTA, JOSEP
OLTRA FERRER. JOSEP M.
OLTRA VILAPLANA, E.
OLUCHA CASTELLVÍ, F.
OLVERA GARCIA, G.
OvBERT PAYTUAI, D.
OMEDES ESPANOL, ROSA
OMEDES ROGES. M.
OMEDES TORRAMBA. A.
OMNIUM CULTURAL
OMNIUM CULQURAL
OMS BUITRAGO. PERE
OMS I PLANDIURA. R.
OMS PONS. PERE
OMS SOLER, LLUÍS,
ONCINS MANONELLES. J.
ONIOLY PUIG. J .
ONYOS SERRABOU, J
OPTIMUS, S.A.
ORBANAMOS. M.I.J.
ORCAJO PUJOL. CARME
ORDAX BADENES, MARIA
ORDEIX GCNZALBO. A.
ORDINAS MARTiN C.
ORDOX ROS, JOSEP
ORFEO CATALOMA
ORFEO GRACIENC
ORFEO PAU CASALS
ORFEO REUSENC
ORFILA GARCÍA. F
ORFILA JUAN ANTONIO
ORFILA SOLSONA. JORDI
ORFINA SOLSONA. JORDI
ORGA ESPLUGAS, MNTONI
ORGA FERRER, JOSEP
ORGA JAUME, JOSEP
ORGUE SOLE, ANTONI
ORIACA CUESTA, JAUME
ORIHUELA REIG. JOSEP
ORIOL BOCH. ALBERT AV.
ORíOL BOHIGAS. JOSEP
ORiOL BOSCH, JOSEP
OR[OL CARLES
O&IÒL COSTA. DANIEL
ÓRÍÜL DÀ'JDER. JOAN A.
ORIOL FÀBREGUES, fi.
ORíOL FAÍNE. ARTUR
ORIOL GUARDIOLA. J.
ORIOL PIGEM, JOSEFINA
ORIOL RADIGALES, N
ORIOL TARRATS, F
ORiOLA JANOT, JOAN
ORIOLA SOLER, JOSEP
ORIOLS SERRA, CARME
ORIOZI NOVELLAS, J.A.
ORISTRELL FABREGAS, P.
ORISTRELL JOAN
ORNOSA CASELLES, JOAN
ORO ALTISENT, CARLES
ORO CASAPONCE R
OROLA PONS. FRANCESC
OROM! MULET, JAUME
OROSMO PORTILLO. H.
OROVAL PLANAS, ESTEVE
OROZCO DOMINGO, J.A.
ORPELLA PARDELL. JOAN
ORPI FREIXAS. JAUME
ORPINELL MERCADE. G.
ORPINELL MERCADE. P
ORPINELL SEGALA, J.
ORRI ADELL, ISABEL
ORRI PUIGDEMONT, J.
ORRIOLE FERRET, MANEL
ORRiOLS ALSINA. JACINT
ORRIOLS ARUMI, MIQUEL
ORRiOLS CARBONELL, J.
ORRiOLS CARBONELL, M.
ORRIOLS FERRET. B.
ORRIOLS FERRET, J.
ORRIOLS FERRET, J.
ORRiOLS FERRET. LLUÍS
ORRIOLS M. TERESA
ORRiOLS MAS, MIQUEL
ORRiOLS ORRiOLS. J.
ORRiOLS SANTAMARÍA. F.
ORRIOLS SENDRA. B
ORRiOLS SOLER, M.T
ORRIBES MORROS, J.M.
ORS JOAN

PALACIOS B . FRANCESC
PALACIOS CHILLON. P
PALACIOS FA. JORDI
PALACIOS LÓPEZ. A.
PALACIOS ROQUETA. S.
PALADIO DÍAZ, LLUÍS
PALAHI SOLA, M.
PALANQUES SAFONTS. B.
PALARICH B.. M. DOLORS
PALAT PLA. FELIO
PALAU AMELL. JAUME
PALAU BERENGUER. J.
PALAU CABALLÉ. EMILI
PALAU CARRERAS. JOANA
PALAU CIURANA.ALBERT
PALAU DE C., J.M.
PALAU DÍAZ. JOAN
PALAU DURANY F
PALAU ESTER. MARIA A.
PALAU FABRE. JOSEP
PALAU FRACAS, FRANCESC
PANELLA ALDOFREU. F.A.
PALAU GASOL. FRANCESC
PANELLA ALDROFEU. J.M.
PALAU GUDIOL. ANTONI
PENELLA CAPDAIGUA. A.
PALAU GUDIOL. PERE
PANELLA CASAS. MARIA
PALAU I XANDRI F
PANELLA RICHOU V.
PALAU JANE. BENET
PABI GRACIA. ENRtC
PALAU JANE. JOSEP
PABLO SANCHO. JOAN
PALAU MARTORELL. JOAN
PABLO VICENS. VICENS
PABLQS BARRABES. C.
PALAU MASSOT. PERE
PACANINS OLIVERAS, R.
PALAU MORROS RAMON
.PACH BUIRA. ANTONI
PALAU NOVAS. MiQUEL
PACHES SERRA, ENRIC
PALAU ORANIAS. M.A
PADEMONTE DACHS. M.
PALAU PERELLÓ. J.M
PADENES VEA. MANUEL
PALAU PUIG. JOAN
PADRÓ BAQUES, GABRIEL
PALAU REIG. JOSEPA
PADRÓ BAQUES, ISABEL
PALAU ROCA. JOAQUIM
PADRÓ CANALS. ÀNGEL
PALAU SANS. CARME
PADRÓ DOMENECH. F.
PALAU SAUMELL. JOAN
PADRÓ FONOLL, SALVADÓ
PALAU SEGARRA. JOSEP
PADRÓ HERNANDEZ. PERE PALAU SEGE JOSEP
PADRÓ, JOAN
PALAU SERVIA. JAUME
PADRÓ LAURA
PALAU SITGES. JOSEP
PADRÓ LLORT, GABRIEL
PALAU VALLESPINOS. M L.
PADRÓ MASAGUER. JOAN
PALAU VILES. XAVIER
PADRÓ PATAU, F.
PALAU VILLER. RAMON
PADRÓ PATAU. JOAN
PALAU-RIBES M A,
PADRÓ SERRABOGUNA..J.
PALAUS NINOU, F.
PADRÓ UMBERT, JOSEP
PALAY ESCARDO ALBERT
PADRÓ VALLS. J. RAMON
PALAY VALLESPINOS M.
PADRÓ VENDRELL. J.
PALAZON BERTRAN, B
PADRÓ VENDRELL. X.
PALÈNCIA SOLANÍCH. S
PADRÓ VIVES. MIQUEL
PALES BORRÀS. LLUÍS
PADROL CLUOTTl. J.M
PALETARARA JOAN
PADROL PRATS, F.
PALET BATISTE J
PADRÓS ARCHS. JOAN
PALET CALAF jOSEP
PADRÓS BIGORRA, F.
PALLARÈS BERENGUER T
PADRÓS BOU, JOAN
PALLARÈS CofiTO CINTA
PADRÓS BUSQUETS. JOS
PALLARÈS LLEC AMADEU
PADRÓS CAMPO. PERE
PALLARÈS MARCEL LI
PADRÓS CARBONELL. A
PALLARES MARTI A
PADRÓS CUYAS. JOSEP M.
PALLARES NEBOT JOAN
PADRÓS DE PALACIOS. R.
PALLARÈS PALLARES J
PADRÓS FORNS. AGUSTÍ
PADRÓS FORNS. JOSEP
PALLARES SERRA JOAN
PADRÓS FRADERA.E.
PALLARES TRULLS J
'PADRÓS FRADERA. F. '
PALLARES VENTURA
PADRÓS GALERA, JOAN A
PALLARÈS:VltAPLANA J
PADRÓS, JAUME
PALLAROLES CAüREL J
PADRÓS MORELL. ESTEVE
PAL·LAROLS RUSCA J
PADRÓS OLIVÉ. M.T.
PALLASARISÀ ViCTOfl
PADRÓS RIERA. ISIDRE
PALLAS GUIVERNAU R
PADRÓS ROSELL. JAUME
PALLAS MIQUEL ui_uiS
PADRÓS SIMÓN. PERE
PALLAS UCEDO ROSER
PADRÓS TOMÀS, JOAQUIM
PALLEJA AMIGO jOSEP
PADRÓS VILARNAU, PERE
PALLEJA ANDREU JOAN
PADROSAROS JOAN
PALLEJA BALA. MANUEL
PADULLES SÀNTACREU, J.
PALLEJA CASANAS. P
PAGANS BARRACHINA. P.
PALLEJA LAGRESA J
PAGEROLS SANTACREU, J.
PALLEROLA MUNOZ F
PAGÈS AMIGO JAUME
PALLl COSTART JOAN
PAGÈS BARBA, JOAN
PALLI HORTAL. JOAQUIM
PAGÈS BARBA, ROSA
PALLI MILÀ. JOAQUIM
PAGÈS BARBANY, ENRIC
PALLl SELGA JOAQUIM
PAGÈS BARRIGA. JOAN
PALMA BENE/TO iGNASl
PAGÈS BASET, MARIA
PALMA CASALS JUST .
PAGÈS BOLDU, JOAN
PALMADA BEL MANEL
PAGÈS BOSCH. MARIA
PALMADA SACEROLS F
PAGÈS BUSQUETS. J
PALMADA TEIXIDOR. ROS
PAGÈS CARBÓ, ALBERT
PALMER MARTI. GUILLEM
PAGÈS CASALS, PERE
PALMES BERTRAN A
PAGÈS CASANOVAS, LL.
PALMES COSIDO JOSEP
PAGÈS COLL. JOAN
PALMES GER. JAUME
PAGÈS FARRENY, RAMON
PALMES JOSEP
PAGÈS FORCADA. JOAN
PALMES LLIRO. EDUARD
PAGÈS FORCADA. JOSEP
PALMES MARÍ. PERE
PAGÈS GILI. FRANCESC
PALMES SERRA. FERRAN
PAGÈS GILIBERTS. M.T
PALMES SUNE JAUME
PAGÈS IBANEZ. N
PAGÈS LÓPEZ. ENRIC
PALMiTJAV.LA M.D
PAGÈS MALLOL. M A
PALOL PERRAMON PERE
PAGÈS MARTI, JOAN
PALOMA JOAN ANTON!
PAGÈS PALAU. FRAIMCESC
PALOMA PALAU FELIU
PAGÈS PASCUAL. F.
PALOMA SELLARES PERE
PAGÈS PIGUILLEM, M.
PALOMA TRIAS, PERE
PAGÈS POU,, SANTIAGO
PALOMARES PUIG JOSEP
PAGÈS PRESAS, ANTON
PALOMAS ROSA
PAGÈS PUIGDEMONT P,
PALOME AMADO JOSEP M
PAGÈS PUIGDEVALL J.
PALOMEQUE PERELLÓ, J.M
PAGÈS PUJOL, CARLES
PALOMER PONS. JORDI
PAGÈS QUER, MIQUEL
PALOMER PUIGMAL. JOAN
PAGÈS RAURICH. ANDREU
PALOMERA SERRE1NAT R.
PAGÈS RIERA. PERE
PALOMO TRAVER, XAVIER
PAGÈS ROIG. MIQUEL
ORSOLA GRAN, IGNASI
PALOP BAS, JOSEFINA
ORTADO MAYMO, JOSEP M. PAGÈS SAFONT, PERE
PALOU ADROHER. NARCÍS
PAGÈS SOLE. JOSEP
ORTE MARTÍNEZ, RAFEL
PALOU CATALA. ANTON
PAGÈS SOLER PERE
ORTEGA ALONSO, S.
PALOU COMAS. ISABEL
PAGÈS
VILA.
PILAR
ORTEGA COSTA, LLUÏSA
PALOU DES, MOISÈS
PAGUES
MOGAS
MANUEL
ORTEGAESCANDON J. A.
PALOU SEGU, MIGUET
PAG
UI
NA
ROS.
CANDELIT
ORTEGA LLOCH. JOSEP
PALOU VINALLONGA, A.
PAHISA
SALANAS,
J.
ORTEGA, NICOLAS
PALTRE MALLOL, ANTONI
PAHiSSA
CAPELL.
JOAN
ORTELLS FERRANDO, I.
PALUZIE MIR, JOSEP M.
PAHISSA
CASTELLS,
P
ORTELLS SIRERA, H.
PALUZIE MlR, LLUÍS
PAHISSA
MARINE
D.
ORTl CENTELLAS, PERE
PAMEU TARRÉS, LLORENÇ
MAHISSA
MATAS,
F.
ORTIGA BALAGUE, EMILI
PÀMIES ANTONI
PAIRO ALABAN, MIQUEL
ORTINEZ BIOSCA. JOAN
PÀMIES BALCELLS, A.
PAIRO CAMPS. ÀNGEL
ORTINEZ GODO. JOSEP M.
PÀMIES BARBERA, JORDI
PAiRO MORERA, DOMENEC
ORTINEZ MURT, ANTONI
PÀMIES BERTRAN, JORDI
PAIROT GÜELL, MARTI
ORTINEZ MURT JOAN-J.
PÀMIES CASALS. MARIA
PAITUVI SALA. JOAN
ORTINEZ MURT JOSEP
PÀMIES CAVALLE, JOAN
PALA RECASENS, D
ORTiNEZ VIVES JAUME
PÀMIES DE SUANA. R.
PALA CIURO, JOAN
ORTIZ GROS, JAUME
PÀMIES FELIP, ENRIC
PALA CONILL, FELIP
ORTIZ GROS. JOSEP
PÀMIES FELIP, JORDI
ORTIZ HERREROS, CARLES PALA GARCIA, RAMON
PALA ZAFONT, JOSEP
PÀMIES FELIP, ROSER
ORTIZ PASTOR, ANTONI
PALACÍN ARTIGAG,
PÀMIES GATELL MARE
ORTIZ RODRÍGUEZ, F.
PÀMIES GRAU. JORDI
ORTOLL MASSANA, PERE
PÀMIES LLAVERIA..J.
ORTOLL TETAS, M. CARME
PÀMIES MASCARENAS. E.
ORTOLLI TETAS, ANDREU
ORTONEDA SANJURJO. S.
ORTS MORALES. R,
OR.TUNO ALBADALEJO. J.
ORUS AGUILAR. ENRIC
OSACAR ESCRIG, DANIEL
OSETE MENDOZA, ALFONS
OSSO MATHEU, PASCUAL
OTEO PABLO, JULIANA
OTERO LOSADA. JOSEP
OTERO VIL'LARES. G.
OTIS EMBRY, JOE
OTZETCASACUBERTA, LL
OUIG MESTRE, JOAN
OUZIEL CANALS, LEON
OVADRADA LLAVIRA. J.
OVEJAS CANDEL, JORDI
OYA JIMENEZ. ALFONSO
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PARRAMON DALMAU. A.
PÀMIES MOLINS, MIQUEL
PARRAMON, JAUME
PÀMIES ROVIRA, IGNASI
PARRAMON JULIAN, J.
PÀMIES TRUNO. JOAN
PARRAMON MAYOL, ÀNGEL
PÀMIES VICENÇ
PARRAMON PELLICER, J.
PAMIOLA MURITANE
PARRAMON SUBIRANA, E.
PAMISSA CANAL. JOSEP
PAMOS MONFORTE. OSCAR PARRAMON SUBIRANA, E.
PARRAMON SUBIRANA, J.
PAMPILLO VALERO. D.
PARRAMON SUBIRANA- J
PÀMPOLS MATRAS. H.
PARRAMON V„ JOSEP M
PANADES FREIXANET. J.
PARRI NEBRA, DOMENEC
PANADES FREIXANET. J.
PARRÒQUIA
PANADES HERRERA
PARRÒQUIA STA.EULALIA
PANADES JORDI
PARRÒQUIA STA. MARIA
PANADES LLUÍS
PARROT MARCET. DOLORS
PANADES PADILLA. E.
PART TORRES. JOAN
PANADES SASSA. RAIMON
PARTEGAS LLADOS, J.
PANADES SORIANO. A.
PARTEGAS SABATES. P.
PANADES VINYETA. P.
PARTS VIDAL, JOSEP
PANE SANS. JOSEP M.
PARULL GUIU, XAVIER
PANELL VALLÈS. JOAN
PARUNELLA EULALIA, J.
PANES V1NEIS. CARME
PARUNELLA. MAGDALENA
PANIELLA GRAU. PERE A.
PASARIN, M. SOLETAT
PANIELI O fiRAll A.
PASARIN RUA, SERGI
PANISELLO CANTO. J. M.
PASCAL MASSANA. JORDI
PANOSA DOMINGO, S.
PASCUAL ALBORS. F.
PANOSA GASULL. REMIGI
PASCUAL, ANDREU
PANOSA MORALES. LLUÍS
PASCUAL, ANNA
PANS GALI, ENRIC
PASCUAL ARNAT. JACOBO
PANSAS M. DE RIVAS. P.
PASCUAL ARNELLA, J.
PAPARAS VERGARA. J,
í PASCUAL BARTOLOMÉ. J
PAPERERIA TUSET
PASCUAL BERGA. S.
PAPIOL AUSIO, EDUARD
PASCUAL BROS. ANTONI
PAPIOL FUERN. JOAN
PASCUAL BUSQUETS, P.
PAPIOL LLADÓ. M. ROSA
PASCUAL CASAESTEVA, A
PAPIOL M. ANGLES
PASCUAL CASTELLA. A.
PAPIOL SÚRIA, EDUARD
PASCUAL CID, JOAQUIM
PAQUIRS GARRIGA, C.
PARADERA CAROL. JAUME PASCUAL CLAPES RAMON
PASCUAL COMAS, JOAN
PARADÍS ROVIRA. J.
PASCUAL CONSTANS, D.
PARALS ELÍAS, JOSEP
PASCUAL CORSERO. E.
PARCERISA ANGLES. J.
PASCUAL CORIS. P.
PARCERISA FONTANET. E.
PASCUAL FERRANDO. J. M
PARCERISA, JOAN
PASCUAL FIGUEREDO. D.
PARCERISA MONTANA, J.
PASCUAL GARCE. ANTON
PARCERISA VILA, V.
PASCUAL GIL. E.
PARCERISAS CORBERO, J.
PASCUAL GISBERT. J.
PARCERISAS DURAN. J.
PASCUAL GUARDIOLA. R
PARCERISAS FERRER, J.
PASCUAL JORBA. JOSEP
PARCERiSAS VAZQUEZ. S.
PARDAS CARDUS, DOLORS PASCUAL LAGUNA, M.
PASCUAL LEON. MARIA
PARDELL LAGUNAS, R.
PASCUAL LLURIA, RAMON
PARDELL VILELLA, J.
PASCUAL LLUVIA. A.
PARDINES GRAS, JOSEPA
PASCUAL MAGRET. PERE
PARDINES GRAS. PERE
PASCUAL MARTI. ARMAND
PARDO BORRELL. S.
PASCUAL MAZAS. CARME
PARDO ESTEPA, EMÍLIA
PASCUAL MESTRE. M.
PARDO FELIP. CARLES
PASCUAL, PACO
PARDO FERNANDEZ, JOAN
PASCUAL. PERE
PARDO OTERO. JOSEP
PASCUAL PERICH. S
PARDO PERETi PERE
PASCUAL PONS. MANUEL
PARDO SANAHUJA, EM!U
PASCUAL PORCAR. ELISA
PARDO SERRA. MARIA D.
PASCUAL PUIG. RAMON
PARDO SISTERE, VICENÇ
PASCUAL PUJADAS J.
PARE MAJORDOM
PASCUAL QUINTANA, J
PARE PARERA. XAVIER
PASCUAL RAMON. JOAN '"""
PARCDA GUARDIA. J.
PASCUAL RIGAU, JOAN
PAREDES ARBOS, PAU •
PASCUAL ROCA, LLUÍS M.
PAREDES BENET, M.
PASCUAL ROCA. M.
PAREDES HERNANDEZ, J.
PASCUAL ROIG. NÚRIA
PAREDES PAREDES. F.
PASCUAL SANCHEZ. A.
PAREDES VIVANCOS, A.
PASCUAL SERRANO. J.
PAREJA GABARRO, A.
PASCUAL SOLE, NÚRIA
PARELLA CASTELLA, J.
PASCUAL SOLER. RAÜL
PARELLA MAS, JOAN
J
PASCUAL VENTOSA
PARELLADAC., LLUÍS
PASCUAL VENTOSA. ABEL
PARELLADA C., TERESA
PASCUAL VENTOSA. LL. M
PARELLADA DÍAZ, J. J.
PASCUAL VIDAL, JOSEP
PARELLADA SABATA, M.
PASCUAL VIDAL, M. E.
PARERA ANFRUNS, PERE
PASCUAL VIDAL. NEMESI
PARERA BUCH, GUILLEM
PASCUET VIDAL. CARME
PARERA CANALS. B,
PASENET MARRA, EMILI
PARERA CANUT, JOSEPA
PASIES VIENEIS, CARME
PARERA CANUT. ROSA
PASQÜES, ANTONI
PARERA CIVIT, M. CARME
PASSARISA CASTELLS, E.
PARERA CREIXELL, M.
PASSARULL COSTA, M,
PARERA FONS, ANTONI
PASSOLA TORRENT, M.
PARERA LLACUNA, LLUÍS
PASSOLASI ALEMANY, R
PARERA MARCH, ALBERT
PASTALLE RIBOT. V.
PARERA MASSACHS, J.
PASTELLS CLOTA, JAUME
PARERA MONTSERRAT, J.
PASTELLS GAROLERA, J.
PARERA PEDRÓ, MARIA
PASTO GRI, JACINT
PARERA PUJOL, FRANCÉS
PASTO GRI, SIMEO
PARERA ROSELL, ANTONI
PARERA SAMPERE, ELENA PASTO RAMÍREZ JOAN
PASTOR BERNADES, F.
PARERAS JONYENT. JOAN
PASTOR DE SALAT, V.
PARES ALVAREZ, JOAN
PASTOR MASO, ÇUILLEM
PARES BAUSA, LLUÍS
PASTOR MOLINS, PERE
PARES CASAS, VICENÇ
PASTOR PASTOR, A.
PARES CASTILLO, JOSEP
PASTOR PITARCH, M.
PARES CLADERS, J.
PARES CODINACH, PERE
PASTRANA ICART. C.
PARES DOMINICS
PATAU FELIP, MARIA T.
PARES FARRAS, RAMON
PATAU IGLESIAS, R,
PARES FARRÉ. ALBERT
PATINO DE MINGO, M.A.
PARES GRAHIT, JORDI
PATRONAT S, PREMIANEN
PARES HILL, ANNA
PATUEL PUIG, JAUME
PARES JORDANA, JOSEP
PATXOT CANALS, M. ROSA
PARES JORDANA, S.
PAU FERRAN, LLUÍS
PARES MAICAS, MANUEL
PAU FERRERONS, ENRIC
PARES MANADE, MAGI
PAU VILA, LLUÍS
PARES MESTRES LLUÍS
PAULI LLARGUES, M.
PARES MORETA. M.
PAULI VIVES, JOSEP
PARES OLIVÉ, JOSEP M.
PAÜLS MAYORAL JOAN
PARES PARES, JOAN
PAÜLS MAYORAL, RAMON
PARES PAÜLS
PAVER1A BAYANTE, T.
PARES PEDRET, JOAN
PAVERN FAIG, JOAN
PARES PRAU, JOSEP
PAVIA QUEROL. A
PARES SERRA, JOAN M.
PAVTUBI APARICIO, C.
PARES SUBIETAS. A.
PAXERAS MASANES, J:
PARES TEGIDO, M. B.
PAYATOS JORBA, JOAN M
PARES VENTURA, JOSEP
PAYES NADAL, PERE
PARES VILAHUR, JOAN
PAYES PARES. JOSEP M
PARETAS GATERRI, R.
PAYOL BOSQUETS, JOAN
PARETO MARTI, LLUÍS
PAYTUBI OJEA, MIQUEL
PARICIO FONTS, G,
PAYTUBI TORELLO, M
PARIS BRAU, ASSUMPTA
PAZ ARIAS, FRANCESC
PARIS FONT, XAVIER
PAZ LISO HUMBERT, DE
PARIS MORATO ANTONI
PC. NICKY'S iGNIS
PARIS TERRE, MIQUEL
PENA BUENO, ALBERT
PARIS TORRES, MODEST
PENAIBEAS A DE LA
PARISI. ROSITA
PARIS! VILARROYA, J.
(1) Comptes de particiPARRA ESCUDER. PERE
pació processats fins al
PARRA ESTEVEZ, JORDI
27/3/76. Seguiran altres rePARRA TERUEL, JOAN
lacions.

Cornpteparúcips fundadors (XVI)
PEMA MUNOZ. ANDREU
PENA SOLER. JOSEP
PENAFIEL LÓPEZ, M.T.
PENARANDA RICOU, P.
PENARROJA PALASI, E.
PECES BARBA, GREGORI
PEDEMONTE ALMIRALL. F.
PEDEMONTE ALMIRALL. I
PEDEMONTE DACHS, ANNA
PEDEMONTE DACHS. E.
PEDEMONTE DACHS," J.
PEDEMONTE DACHS, M.
PEDEMONTE DACHS, M.
PEDEMONTE PAGÈS, J.
PEDEMONTE PEGES, V.
PEDEMONTE PUIG. LLUÍS
PEDRA SAGRISTA. JORDI
PEDRA VILACLOT, J.
PEDRAGOSA BAS, ALBERT
PEDRAGOSA GUITART, J.
PEDRAGOSA RADUA, A.
PÉDRALS BLANXART, J.
PEDRALS PUJOL. PERE
PEDREROL JARDÍ. ROMA
PEDRET CABRE, RAMON
PEDREY MIRO..M. ROSA
PEDRÓ BERTRAN, A DE
PEDRÓ CASANOVA, JOSEP
PEDRÓ CUBELLS, MARIA
PEDRÓ CUBELLS, MARIA
PEDRÓ GUARDIA, DALMAU
PEDRÓ VALENTÍ, MODEST
PEDROLA FONT, ANTONI
PEDROLA GARDE, J.
PEDROLA NOGUER, LLUÍS
PEDROLA RAFEL, JAUME
PEDROLO MANUEL, DE
PEDROLS CONESA. ENRIC
PEDRÓS ALEXANDRE
PECROS ALEXANDRE
PEDRÓS PUIG. ANTONI
PEDRÓS PUIGARNAU, M.
PEDRÓS RAMON
PEDROSA MACIA
PEGUERA MARVA. JOAN. M.
PEGUERO MONFORTE. G.
PEIDRO ISO. LLUÍS
PEIDRO LÓPEZ. JOSEP
PEIRÓ BADIA. LL.
PEIRÓ COLLADO, JOAN
PEIRÓ HERRERA. M.
PEIRÓ HERRERA. M.
PEIRÓ HERRERA. M. J
PEIRÓ HERRERA. MANUEL
PEIRÓ RIUS. VÍCTOR
PEiRO VALL VE. JOSEP
PEITX FONT. JOAN R.
PEITX GATELL. JOAQUIM
PEITX GATELL. M. T.
PEIRO LLABRES. F.
PEJO EDO, ÀNGEL
PEJO EDO. RAMON
PELEGRÍ ESQUERDA. LL.
PELEGRÍ PARTEGAS. J
PELEGRÍ ROSSELLO. R
PELEJERO CAHUJA. C.
PELFORT DOLORS
PELFORT MITJANA. ROS
PELFORT PUJOL, ONOFRE
PELIGERO FRANCO, R.
PELLICER CANAL, PERE
PELLICER DOMENECH, A.
PELLICER ESTEBAN. M.
PELLICER FABRA. A.
PELLICER GARCIA, J.M.
PELLICER GÜELL. M.T.
PELLICER MERIN. M.B.
PELLICER NERIN, P.R.
PELLICER PUIG, LLUÍS
PELLICER SABATER,-M.
PELLICER SALA, JOAN S.
PELLISA RIGUÉ, MIQUEL
PELLISE BARTRES, A.
PELLISE CLEMENTE, F
PELLISE ESQUERDA, S
PELLISE PRATS, B.
PENA CASALS, MARIA
PENA FERRER, FREDERIC
PENA GAIRIN, JOSEP
PENA GAIRIN. JOSEP
PENA GARCIA, E.
PENA MARGARIT, JOAN
PENA PONT. M. DOLORS
PENA PUIG, FREDERIC
PENA ROSELL, JOSEP M
PENA RUMIA. PERE
PENA TOMÀS. JOSEP
PENADO SERRA. EMILI
'
PENAL VA CASES, JOSEP
PENAS PUIG. PERAFINA
PENAS TRIBERRI, JORDI
PENELLA PETIT, J.
PENELLA SALA, JOSEP
PENNA I ANTONI
PENYA BARC DE S. CEL
PENYARROYA ILLA, A
PEPIO PERADEJORDI, J.
PEPPINA AULI, ERNEST
PEPPINA PAGÈS, JOAN
PERA BALDA, JOSEP M.
PERA BOREU, JOSEP
PERA IRESANO, FELIP
PERA MARTÍNEZ. MIOUEL
PERA PEDEMONTE. JOSEP
PERA RAFART. JOAN
PERA REMENDO. JOAN
PERA SITJA, ANDREU
PERACAULA PtCART, F
PERADEJORDI, GLÒRIA
PERAL GIL. LLÀTZER
PERALBA CIRERA. M.
PERALBA RIERA, JAUME
PERALTA ESQUERDO, J.
PERAMON FONTANELLES
PERARNAU, JOSEP
PERARNAU ANOTO A
PERAS GUEUSE. JOSEP M.
PERASA BOIX. JOSEP
PERDIGÓ ARISO, M. T.
PERDIGÓ. ESTEBANELL
PERDIGÓ GRIMAU, D
PERDIGÓ JAUME. ALEIX
PERENA PEREZ, MARCEL

PEREARNAU BORRÀS, J.
PFF.REARNAU S. LLUÍS
PEREGORT MARTI, C.
PEREGRINA PEREZ. M.
PEREJUAN BORRÀS
PERELLÓ DE S., CARME
PERELLÓ DOMINGO, M.
PERELLÓ I. CUATRECASA
PERELLÓ JUNCA, JOSEP .
PERELLÓ MASLLORENS. J.
PERELLÓ MASLLORENS. J.PERELLO MIN. LLUÍS
PERELLÓ PONS, JOSEP
PERELLÓ PONS, PERE
PERELLÓ SALVADÓ, J
PERELLÓ TITTOLI. A.
PERELLÓ VILA. ANGELA
PERELLON,ESTRELLA
PERERA I RUE. RAMON
PERERA SANS, ANTONI
PERERA SENRA. ANTÒNIA
PEDREROLS VALLÈS. M.
PERETO RIBERA, JOSEP
PEREZ AGUIRRE. C.
PEREZ ALUM, JOSEP
PEREZ BARBERA, AMPAR
PEREZ BASTARDES. A.
PEREZ BORRÀS. MARIA
PEREZ BROTONS
PEREZ CALVO, PAULI
PEREZ CAMPS, JOAN
PEREZ CAPDEVILA. M. LL.
PEREZ CASADESUS. A.
PEREZ CASAS. CASSIA
PEREZ CESPEDES. M.
PEREZ COLOMERA, M
PEREZ COSTA. JAUME
PEREZ COSTA. LL.
PEREZ DE L. M.. PERE
PEREZ DE TUDELA. A.
PEREZ DOLZ. M. PILAR
PEREZ GARCIA. NÚRIA
PEREZ GARCIA. TOMÀS
PEREZ GINER. JOSEPA.
PEREZ GRACIA. ÀNGEL
PEREZ GRANEL. CELESTÍ
PEREZ HEREDIA, S. A.
PEREZ IVORRA. JOAN A.
PEREZ JEREZ. BERTOMEU
PEREZ JIMENEZ, JOAN
PEREZJORDAN, PERE
PEREZ LÓPEZ, ANDREU
PEREZ MAGALLON, F.
PEREZ MARTÍNEZ, J. M.
PEREZ MAYNAR, DAVID
PEREZ MENGOD. JOAQUIM
PEREZ MILA, RAFEL
PEREZ MORA, JOAN
PEREZ MORATO. XAVIER
PEREZ MORENO, PATRICI
PEREZ MUNTANE,JOSEP
PEREZ NAVARRO. S.
PEREZ ORTIZ, PILAR
PEREZ POBLACION. JULI
PEREZ PUEYO. ANTONI
PEREZ RAFAEL
PEREZ REIG, LEOPOLD
PEREZ RIBA. MARIA
PEREZ ROIGET. MARIA
PEREZ SAEZ. DÍDAC
PEREZ SALDANA, ARMAND
PEREZ SANCHIS, JOSEP
PEREZ SAZARO, ARMAND
PEREZ T. FRANCISCO
PEREZ TORRECILLA. J. A.
PEREZ TORRES, JOAN
PEREZ VALLEJO, JOSÉ A.
PEREZ VARA. ANDREU
PEREZ VERDÚ. JOSEP L L
PEREZ VILALTA. GENIS
PEREZ-ANGLADA, JORDI
PEREZ-IBORRA, ALFRED
PERICA HOSTA, JOAN
PERICAS BIADA, J. D.
PERICAS FONT, JOSEP
PERICAS HOMAR, JOAN
PERICAS IBARRA. LLUÍS
PERICAS LUIS. JOSEP
PERICAS PAGÈS, I
PERICAS PAGÈS, MERCE
PERICAS TORRELLA, M.
PERICAY CARRERAS, M. G.
PERICH NAVARRO, F.
PERICH RODO. JOSEP
PERICOT BARTOMEU, N.
PERIEL BENET, JOSEP M.
PERIES NAVAU, F.
PERIS GIRONS. RAMON
PERIS RUBIO. JOSEP
PERIS SALVADÓ, EMILi
PERIS VELLVE, JAUME
PERLANEZ RUIZ, JESÚS
PERMANYER I ROCA. J. M.
PERMANYER ISART. R.
PERMANYER M. JOSEP
PERMANYER MON, JORDI
PERMANYER PUIGJ, PERE
PERMANYER PUIGJANER
PERMANYER SERT, E.
PERNAS SUANA, JORDI
PERNAS SUANA, MANEL
PERNAU MARIMON. E.
PERNIAL FUSTER. SERGI
PERO SOLA. EMMA
PEROL FABRA, SALVADOR
PERONA GABIN, LLUÍS
PERPINYÀ OLLER. A.
PERRAMON BARTRA. A.
PERRAMON CARRIO, I
PERRAMON CASADESUS, P.
PERRAMON E. ANTONI
PERRAMON FONT, IGNASI
PERRAMON FONT, M.
PERRAMON ROS. JAUME
PERRAMON ROURA M.
PERRAMON T, JORDI
PERRAMON T. XAVIER
PERRAMON VIVET, JOSEP
PERRAMON XARAU, JOAN
PERSIVA J. JOAN
PERSON SANJUAN, MANEL
PERXAS DALFO. S.
PES PUIG, RAMON
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PESA RIELLO, JOAQUIM
PESCULI GOMLA, CARME
PETANAS VILA. JAUME
PETERS VILALTA. MARIA
PETIT BISCARRi. BRUNO
PETIT DOMENECH
PETITI HERRERO. SERGI
PETIT MASSANA, JAUME
PETIT MONTSERRAT, R.
PET!T SERRA, JOSEF
PETIT TORNER. LEONCI
PETIT VILA. .JAUME
PETITBO TUNEU. JOSEP
PETiTPIERRE VALL. A.
PETITPIERRE VALL. J. O.
PETITPIERRE VDA. A. N.
PEY DUCH, RAFEL
PEY ESTRANY. SANTIAGO
PEY TORRUELLA. ALEXIS
PEYA LLACH. CARLES
PEYA LLACH. JOSEP
PEYPODI FOCHS. JOAN
PEZUELA PINTO. J.M.
PFEIFFER LEON. N.
PI BERNAT. LLEIXA J.
PI BOHER, PERE
PI CLAHORRA. VICENSÇ
PI DAUNER. GABRIEL
PI DE CABANYES. ORIOL
PI DE LA SERRA. JORDI
PI DE LA SERRA, P.
PI DE SOTO. JOSEFIMÍ
PI DIETRICH, ALFRED
PI FIGUERAS. F.
PI FIGUERAS. JAUME
PI GIRALT. JOSEP M.
PI JANE, PERFECTO
PI MAÇANA. JOAQUIM
PI MAS. EUDALD
Pi MOYA. F. XAVIER
PI PETCHAME. JOSEP
PI RÀFOLS, JOAN
PI RÀFOLS. MARIA
PI RAVENTÓS. JOSEP
PI ROCA. JORDI
PI ROCA. JOSEP MARIA
PI ROMAGOSA, M.
PI SUNYER. FRANCESC
PI TOLRA. FRANCESC
PI TORRAS. DOLORS
Pi TRAMUNT. DANIEL
PI TRAMUNT, JOSEP M.
PI-FIGUERAS. BADIA J.
PI-SUNYER BAYO. PERE
PI-SUNYER CUBERTA, J.
PI-SUNYER DIAZ. J.M.
PI-SUNYER DIAZ, C.
PINA JESÚS
PINA VAQUERO, JOSEP
PINERO ROVIRA, RAMON
PINOL AIGUADE, AGUSTÍ
PINOL ANDRÉS. G.
PINOL. ANTÒNIA
PINOL ARDERIU. G.
PINOL BALRD, JOAN
PINOL BARGALLO, ELOí
PINOL BATALLA, MIQUEL
PINOL CORTES. MIQUEL
PINOL BLANCAFORT. J.
PINOL CORTES. MIQUEL
PINOL. COS: LLUÍS
PINOL COSTA, SALVADOR
PINOL KOREL, MERCE
PINOL MARQUES. JAUME
PINOL PALAU. JAUME
PINOL PALLARÈS. F.
PINOL PUJOL. JORDI
PINOL RIBERA. JOSEP
PINOL RIBERA RAIMON
PINOL SANAHUJA, A.
PINOL SANAHUJA, JOSEP
PINOL SANLLEHI, E.
PINOL SANS, JOAN
PINOL SEGARRA. ANTONI
PINOL SELLARES. J.
PINOL SERRA, JOSEP, M.
PINOL TORRENS, RAMON
PINOL VILLEGAS, M.D.
PINOL VIVES, RAMON
PINOT BUSQUET, JOSEP
PIBERNAT CARCERENY, J.
PIBERNAT LLEYXA, J.
PICA SANTOTOMAS. F.
PICANOL CASAJUANA, J.
PICANOL. JOAN
PICANO GOMARA. J.
GICANYOL ZANES, J.
PICARDI JOAN, ANTON
PICART

PICAS CENTELLAS, R.
PICAS ESCRIGAS. S.
PICAS GUIU, FRANCESC
PICAS, JAUME
PICAS MARTÍNEZ. A.
PICAS PONS. FRANCESC
PICAS PURSALS, F.
PICAS VILA, JOSEP N.
PICAZO ALCAHUD, J.A.
PICAZO GARCIA, ANTONI
PICERT COT. CARMEN
PICH BRUPTS. JOAN
PICH LOYO. JORDI
PICO ELFA CARLES
PICO JUNDY. HIPÒLIT
PICOLA, FONT, JORDI
FICOLA PUJOL, AMOR
PIDELASERRA LLACH. J.
PIDELASERRA SIGALES
PIE BARRUFET, NÚRIA
PIE BOADA, MARTI
PIE BUSQUETS. JOAN
PI ELLA HOM. RAMON
PIELLA MASSES. PERE
PIERA ALIAGA, ANNA
PIERA ARBAT, JOAQUIM
PIERA ARDAT, JOAN.
PIERA BORRÀS, JAUME
PIERA FABREGAT. JOAN
PIERA FLO MANEL
PIERA NOGUERA, PERE M.
PIERA QUERALT. JOSEP
PIERA QUERALT. M.
PIERA RECASENS, A.
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PIERA SALVADÓ, ANTONI
PIERA SALVADÓ, J. M.
PIERA SERIS. JOAN
PíERA SERRAMIA, JAUME
PIERA VALIENTE. G.
PIERAU MUSTEROS. A.
PIERES BIGAS. RAMON
PIERNAS PARRA. JOSEP
PIERRETE Z. KiRCHNER
PIFARRÉ BARQUE. JOSEP
PIFERRER. ANTONI
PIFERRER, ENRIC
PIFERRER ROBERT. S
PIGEM NOGUER, JOAN
PIGRAU NOGUER. JORDI
PIGUILLEM. JOAN
PIJOAN BERISTAIN. C.
PIJOAN CANADELL, M-AS
PIJOAN ESTANY, J. M.
PIJOAN ORTIZ. ANTONI
PIJOAN PARELLADA, J.
PIJOAN PERALBA, JORDI
PIJOAN VILA. LLUÍS
PIJOAN XIFRE, JOSEP
PIJUAN BENACH, ENRIC
PIJUAN PALOU JOSEP
PILLAO COMAMALA. JM
PINART PONS. JORDI
PINEDA FONTSERE, F.
PINEDA FORTUNY, A.
PINEDA FORTUNY. F.
PINEDA FORTUNY. JORDI
PINEDA GABALDA. A.
PINEDA LLAONA, JOAN
PINEDA MARFA, J. 3 0 S C 0
PINEDA MASFA. LLUÍS
PINEDA RECAS. ALBERT
fINEDA SANTACANA, M.
PINENT GRANERO. JOSEP
PINENT MORE. FLORENCI
PINET PÀMIES, F.
PINIES AMETLLÓ. J. M.
PINÓS CP SES. S.
PINÓS CARDONER. CARME
PINÓS FARRERONS, A.
PINTALUBA ESPORRIN. A.
PINTO FABREGAS. ROSER
PINTO RUBIO. RAMON
PINTO RUIZ. JOSEP
PINTO XANDRI, JOSEP
PINTOR BELDA. JOAQUIM
PiNYOL AGUILA. JORDI
PINYOL ANGLES. C.
PINYOL BALASC. RAMON
PINYOL BORI, FRANCESC
PINYOL MARGALEF, F.
PINYOL POLL, JOSEP
PIQUÉ BATLLE.'RAMON
PIQUÉ BATLLE. RICARD
PIQUÉ ESTADES. LAUREAPIQUE ISARi, ALFRED
PIQUÉ MAS, ESTHER
PIQUÉ PADRÓ, JORDI
PIQUÉ PLAJA, JOAN
PIQUÉ RABELL, MIQUEL
PIQUÉ SABADELL. PERE
PIQUÉ SELGA. SIMO
PIQUÉ SELLARES, F.
PIQUÉ SOLER. JAUME
PIQUÉ TORRES. JOSEP
PIQUÉ TORRES, S.
PIQUÉ VILALTE. PERE
PIQUEMA SERRET. RENE
PIQUER BIARNES. M. T.
PIQUER. MÒNICA
PIQUERES OMINO. F.
PIQUERES SALANOVA. J.
PIQUET MIQUEL. JORDI
PIRO POU, JOSEP M.
PIROL MONTANES. JOAN
PISA COSTA. M. GRACIA
PISA COSTA. MARIA G.
PITA REYES. ANTONI
PITARCH ALMELA, V.
PITARQUE PALLAROL, P.
PIULACHS CLAPERA, X.
PIULACHS PETIT. RAMON
PIULATS, HERMÍNIA
PIZCUETA ALFONSO. A.
PLA AGULLÓ, XAVIER
PLA ANGOSTA, PILAR
PLA ARRE. RAMON
PLA BALAGUERO. ESTEVE
PLA BERNALDEZ, CARLES
PLA BORRÀS. JOSEP
PLA BUYE, JOAQUIMA
PLA CAMPANA. ENRIC
PLA CASADEVALL, JOSEP
PLA CLAVELL, FRANCESC
PLA DE BALCELLO, A. J.
PLA FRANCH. LLUÍS
PLAGUARRO, CAMILA
PLA GUARRO, JOAQUIM
PLA GUARRO. JORDI
PLA LAZARO, JOSEP M.
PLA LLUC. FELIP
PLA MACIA, MARRIAN
PLA MADRENYS. LLORENÇ
PLA MARFULL, CARME
PLA MARTI, JORDI
PLA MARTI, JORDI
PLA MARTI, MONTSERRAT
PLA MASIP, ROSA
PLA MASMIQUEL, ARCADI
PLA MASMIQUEL. LLUÍS
PLA MASSANET. JOAQUIM
PLA MIR, MANUEL
PLA MIRALPEIX, JORDI
PLA MOMPART. S
PLA PALLEJA, JAUME
PLA PARCET, LLUÍS
PLA PARES, BALDOMER
PLA PORTA, MARIA
PLA RIBAS. JOSEP M.
PLA ROS, JORDI
PLA RUIZ, FRANCESC S.
PLA SANGENIS, JOSEP
PLA SIMO, FRANCESC, S
PLA SUBIRANS, A.
PLA TOMÀS. ÀNGEL
PLA TOMÀS, PERE
PLA TORNÉ, ANTONI |
PLA TORRAS, JOSEP M,

PLA VERDAGUER. JOSEP
PLA VERDAGUER. S.
PLA-GIRIBERT. CARLES
PLADEVALL GRIERA. E.
PLADEVILLA BRENCHAT
PLAIXATS TORRAS. J.
PLAJA COLL. B
PLAJA M. CARME
PLAJA MATEU. ANTONI
PLAJA MATEU. JOSEP
PLAJA MORET, PERE
PLAJA XIFRE. RAMON
PLANA AGUARDE. MAG.
PLANA AURORA
PLANA AUSTRICH. JORDI
PLANA AUSTRICH, JOSEP
PLANA BARBERA. J.
PLANA BERGA. JOAN
PLANA BERGA. SANTIAGO
PLANA BRIQUETS. JAUME,
PLANA CINCA. RAMON
PLANA DALMAU. JOSEP
PLANA FERAN. JORDI
PLANA FERRAN. PAU
PLANA GALOBARDES. E.
PLANA GÜELL. JOAN S.
PLANA IGLESIAS. J.
PLANA PÀMIES. PERE
PLANA TORRAS. ANTONI
PLANA TRENCH, F.
PLANATURCH. PERE
PLANA VERGUES. ROSA
PLANAGUNA GÜELL. M.
PLANAGUNA PARAROLS. J.
PLANAGUMA SERRAT. LL
PLANAGUMA SOLER. E.
PLANAS ALLER. JORDI
PLANAS ALSINA. JOAN
PLANAS ANDINACH. J. M.
PLANAS AYATS. BENET
PLANAS BAGES. CONRAD
PLANAS BAMUNDI. JOSEP
PLANAS BUESA. RAMON
PLANAS BUESA. ROSER
PLANAS CANYELLES. J.
PLANAS CAROS. MARIA
PLANAS CASALS. ANNA J.
PLANAS CLADELLORENS
PLANAS COLL, JOAN
PLANAS COMÈS. F.
PLANAS DOMINGO. J.
PLANAS FERRER. ENRIC
PLANAS FONT. JOSEP
PLANAS FONTOVA. A.
PLANAS GAJO, FRANCESC
PLANAS GRAELLS, J. M.
PLANAS GUASCH, FERRAN
PLANAS HOMS. JORDI
PLANAS JUANOLA. JOSEP
PLANAS LLAGOSTERA, J.
PLANAS LLOP PERE
PLANAS LLOPART. LL
PLANAS LLORENS, JOAN
PLANAS M. LLUÏSA
PLANAS MIRALPEIX. A.
PLANAS OBRADORS. JOAN
PLANAS OLIVA, JOSEP
PLANAS P. ANTONI
PLANAS PAIRO, ARMAND
PLANAS PAIRO. ARMAND
PLANAS PARERA, A.
PLANAS PEREZ. ALBERT
PLANAS PICAS, PERE
PLANAS PONT, FRANCESC
PLANAS PUJOL, ENRIC
PLANAS PUJOL. JOAN
PLANAS, RAMON
PLANAS RIGAU, S.
PLANAS ROMAGUERA, MC.
PLANAS SALA. JOSEP
PLANAS SARDA, JOAN
PLANAS SOLEY, PERE
PLANAS SUBIRANA, LL.
PLANAS VILELLA, J. M.
PLANAS ZARAGOZA, J.
PLANCHADELL ROIG. J.
PLANCHAT BELLES, M.
PLANCHAT BELLES. M.
PLANCHAT, V. MANEL
PLANELL SOLER.EUSEBI
PLANELLA DENCANSSE, J.
PLANELLA ESPANOL, J-0
PLANELLA JUVENTENY
PLANELLA MORGALL. F.
PLANELLA TURA. JOAN
PLANELLES VELLUE, J.
PLANELLS HERTA. JAUME
PLANELLS LLANELLS. J.
PLANELLS B., JOAN B.
PLANELLS QUERALTO, J.
PLANES CASALS, JORDI
PLANES MIQUEL, JAUME
PLANES PLANES PERE
PLANES VALLÈS, MIQUEL
PLANES VILASECA. C.
PLANES VILELLA LL.
PLANGUMA RUBIO JOAN
PLANS COMADRAN, JOAN
PLANS FERRER, M. M.
PLANS GIRVENT, JOSEP
PLANS GIRVENT. LLUÍS
PLANS HUMET. ANTONI
PLANS MUNNER. F
PLANS PEDRÓ, XAVIER
PLANS PORTABELLA B.
PLANS ROSES, JOSEP M.
PLANS SIMÓN, ANGELA
PLANTADA FRANSI. J. M.
PLANTAS B., JAUME
PLANTES BADOSA, PERE
PLANXART MARTORI, J.
PLAPEL ALVARAZ, M.
PLASAT DOMÍNGUEZ, A. E.
PLASÈNCIA. ANTONI
PLASSA GIRALT, PERE
PLATARD DE Q. OLLER, J.
BLAYA, A.
PLAZA FONT, T.
PLAZA MONNET, JOAN
PLAZA VILACLARAFA
PLIUS HERRERO, MONTSE
PLIUS HERRERO, PILAR
PLOMS C. DE NATACIÓ R.

PLOU VELEZ, M. ANTÒNIA
PLUBINS G., MARIA
PLUBINS G., MIQUEL
PLUBINS G„ ROSA
POBLADOR ALEGRE, PERE
POBLE TURA, JOAN
POBLET GUARRO. J. M.
POBLER IGLESIAS, PERE
POBLET PRAT, JOAN
POCH COLOMÉ, M. DOLORS
POCH DAT ELIES
POCH DURAN. MARIA D
POCH GARRIGA, JOSEP
POCH LLENAS. M. ELENA
POCH MARTI. JOSEP M.
POCH MONTSERRAT. JOSEP
POCH PUJADAS, JOSEP
POCH RUESTER, JOSEP
POCH SAUMELL. CLAUDI
POCH SAUMELL. JOAN
POCH SAURET, DANIEL
POCH TARRAGÓ, JAVIER
POCH TERRASSA, JOAN
POCH VIDAL, LLUÍS
POCIELLO FARRÉ. J. A.
POGGIOLI SANCHEZ. M. G.
POGGIOLI SANCHEZ. P.
POIS ESTEVE, JOAN
POl FERRER, ANTONI
POL ROVIRA, FRANCESC
POLA FARRAS, FRANCESC
POLL BARBARA. PERE
POLL BARBERA. RAMON
POLL PLANELLS, C.
POLLS PLANELLS. ÀNGEL
POLLS ROSELLO. JOAN
POLO CASAS. T.
POMAR LLADÓ, AMADEO
POMAR MASELL, RAMON
P.OMARES BUSQUETS. F.
POMARES. JOAQUIN
POMAROL, MANUEL
POMAROL RIO. RAMON
POMBO MARCOS, JOSEP
POMBO MARCOS. JOSEP A.
POMES BONASTRE, A.
POMES CASTELLVÍ. E.
POMES TOMÀS. LÍDIA
PON MONASTRE, AGUSTÍ
PONA BARO. XAVIER
PONCE DE LEON, M. C.
?ONCELL MARTI, ANTONI
PONCELL PUIG, M. ROSA
PONEDON PUIG, JOAN
PONGILUPPI PUIG. C.
PONS ALVAREZ, JOAN
PONS BADELLINO, JOSEP
PONS BADIA, JAUME
PONS BALLESTER. S
PONS BATALLE, JOAQUIM
PONS BOIXADERES, J.
PONS BUSQUET, JOAQUIM
PONS CAPELLA, LLORENÇ
PONS CARBÓ, RAMON
PONS CARBÓ. VÍCTOR
PONS COS. JOSEP
PONS DE VALL, M. DELFI
PONS DE VALL, MARTI
PONS DOMENECH VILA, M.
PONS ESCRIG, JOSEP
PONS FARGAS, JOSEP
PONS GALLEN, ANTONI
PONS GALLOSTRA. B.
PONS GÓMEZ, JOSEP M.
PONS JULI, JOAQUIM
PONS LAX, PILAR
PONS LLUCH, RAMON
PONS MANUEL, DOLORS-C.
PONS MARIA, ANTÒNIA
PONS MARTI, JORDI
PONS MERCADER, ROSA
PONS MOLL, GONÇAL
PONS MOLL, JOAN
PONS MUNTE, PEPITA
PONS PALLARÈS, JORDI
PONS PERERNAU, J. M.
PONS PEREZ, FRANCESC
PONS PONS, FERMI
PONS PROST, JOSEP
PONS, RAMON
PONS REXACAS, O.
PONS RIVIERE, JOSEP A.
PONS ROCA, JOSEP
PONS SABUTA, JOSEP
PONS SANGINES, JORDI
PONS SANS, LLUÍS
PONS S€LVA, F.
PÒNS SERRE, AMADEU
PONS SERRA, RAMON
PONS TOLL, JOAQUIM
PONS VALLÈS. RICARD
PONS VISA, JOSEP M.
PONSA COLLBONI, JOSEP
PONSA GORINA. JOAN A.
PONSA OLIVERAS, JOAN
PONSA SALA, JAIME
PONSA VIDAL, IGNASI
PONSA VILATARSANA, J.
PONSAS MONTANER, F.
PONSATI CAPDEVILA, J.
PONSATI CARBONELL. S.
PONSATI DALEMUS, LL.
PONSATI PRUJA, NARCÍS
PONSIRENES. ANDREU
PONT BEL, JOAN
PONT BEL, JOAN M.
PONT BONFILL, CARME
PONT COGUL, JULIO
PONT ESTEVE, JOAN
PONT GENER, TERESA
PONT GUIRADO, RAMON
PONT LLOVERAS, MARIA
PONT LLOVERAS, MARIA
PONT MANE. JOSEP
PONT MAS. MATILDE
PONT MINGUELL, RAMON
PONT MORA, JOAN
PONT NET, JOSEP
PONT PASCUAL, ANTONI
PONT PUNTIGAM, FERRAN
PONT PUNTIGAM, M. R.
PONT-LLOVERES, FAMIL
PONTFARRE, MIQUEL

PONTI ARASA, ANTONI
PONTI CALVET, PEDRÓ
PONTI GRAU, IGNASI
POQUET TRIGUO, JOSEP
POQUI BRACONS. ESTHER
PORA BAELLA, M. T.
PORCADELL GARCIA
PORCAR GIBERT. ANTONI
PORCAR QUIXAL. JOSÉ
PORCAR RIBA. DEMETRI
PORCEL, BALTASAR
PORCEL OMAR, LLUÍS
PORCELL JULIÀ, F.
PORQUERAS CARRATE, J.
PORQUERAD SAROBE, S.
PORRAS MANAUT, S.
PORREDON PUIG. ANICET
PORREDON, RAMON
PORRET MAS. ANTONI
PORRINI BADIA. JULI
PORT MUNTE. JOAN
PORTA AGULLÓ. COSME
PORTA, ANTONI
PORTA BACHS. JAUME
PORTA BIOSCA. ANTONI
PORTA BOSCH, F.
PORTA BOSCH, MIQUEL
PORTA CARRE, JORDI
PORTA ESCAYOLA M I C
PORTA GOU, BALDOMER
PORTA GRAU. JOSEP
PORTA GUAL, CASIMIRO
PORTA LLAURADÓ. ARTUR
PORTA PINO, LEONOR
PORTA PLANA, AGUSTÍ
PORTA RIBA. FRANCESC
PORTA RIBALTA, JORDI
PORTA ROCA. ELÍAS
PORTA ROSES. VENTURA
PORTA SABURIT, J. M.
PORTA VIDAL, JORDI
PORTA VIDAL. JOSEP M.
PORTA VILA. JOSEP
PORTA VILALTA, F.
PORTABELLA ALOS. G.
PORTABELLA DE P. J.
PORTABELLA GARCIA. A.
PORTAL SERRET, JOSEP
PORTAL SERRET, MIQUEL
PORTALLE RIBAS. AGUSTÍ
PORTAS BABOT. JOSEP M.
PORTE CARDONA. iGNASI
PORTELL ALBAREDA. A.
PORTELL CASNY, JOAN
PORTELL FORCADA, LL.
PORTELL GOETZ. ENRIC
PORTELL GRACIA, JOSEP
PORTELL PIGRAU. A.
PORTELL PUIG, EDUALD
PORTELLA, MAGDA.
• PORTELLA OLAYA, A.
PORTER NAYA. ENRIC
PORTET DIUME. LLUÍS
PORTILLA SOTO. JOSEP
PORTILLO ORTELL. J. »
PORTOLA AZORIN. MT
PORTOLA AZORIN, T
PORTOLLE COMELLAS. LL.
PORTULASGRAU JrfMJME
PORXAS COMAS, LLORENÇ
POSA, MARTI
POSA MOLNE, JOAN
POSADA MASO JOAN
POSES CLOT FRANCESC
POSTILS GARRIGA. J.
POSTIUS M. LOURDES
POTAU TORRES. MERCE
POTAU VILALTA, NEUS
POTRONY INSA. LLUÍS M.
POTRONY LL.. RAMON
POTRONY LLOVERA, R.
POU. ÀNGELS
POU BIGORRA, JOSEP
POU CAMI. JOSEP
POU D ABADAL, IGNASI
POU DALMAU, ANTONI
POU PLETX, MONTSERRAT
POU PRADELL, DOLORS
POU ROMEU, ANTONI
POU ROVIRA. DAMIA
POU SERRADELL. RAMON
POU SERRADELL, VÍCTOR
POU SERRAPINARA, J.
POU SERRAPINARA, FL
POUPLANA SOLE, ANNA M.
POUS BALLBE, JOSEP
POUS GIRONELLA, B.
POUS GIRONELLA. J.
POUS GÓMEZ, ROSA
POUS PADRÓS, JOAN
POUS PUIGMACIA, LLUÍS
POUS RIUS. RAMON
POUS VIDAL. ENRIC
POUS VIDAL, FRANCESC
POUS ZANOTTI, JOAQUIM
POUS UBACH, M. I.
POUSATI TERRADAS, R.
POVEDA FARRERO. J. LL.
POZO OROZCO, MIQUEL
PRADAS FILLOL. EDUARD
PRADES, ANTONI
PRADES BATALLA, F.
PRADES MARTI, ENRIC
PRADES MIQUEL, ÀNGEL
PRADO CIVIT, ARTUR
PRADO ROMA, JOAN
PRADOS PASCUAL, ENRIC
PRAS LAFEIRE, EMILI
PRAT ALEGRE, PILAR
PRAT AMADEU, JOAN
PRAT ARMENGOL, S.
PRAT BADIA, JOAN
PRAT BADIA, JOSEP
PRAT BALAGUER, D.
PRAT BARNIOL, FERMI
PRAT BARNIOL, MIQUEL
F5RAT BLANC, VALENTÍ
PRAT BLANCO, JOSEP
PRAT BUSQUETS, S.
PRAT CAMES, JAUME
PRAT CAMPA, JOAN
PRAT CAMPINS, RAMON
PRAT CASTELLAR, M.D.

-Espectacles

Bergman, nova versió de « L a viuda alegre»

AL VENT

(da nova cançó», autoritzada íntegrament
Ja hi ha llum verda definitiva per a
l'exhibició p ú b l i c a de La n o v a c a n ç ó , el
film de llarg-metratge realitzat per Francesc Bellmunt sobre g u i ó d'Angel Casas
i dedicat al m o v i m e n t de la c a n ç ó popular catalana actual. Després d ' u n mes i
escaig de silenci administratiu, fa censura ha decidit autoritzar la pel·lícula
íntegrament, i tot sembla indicar que
ben aviat s e r à a n u n c i a d a l ' e s t r e n a
pública del film, que t i n d r à lloc a Perpinyà, i a c o n t i n u a c i ó de la qual La
nova c a n ç ó podrà ésser e x h i b i d a comercialment a tot l'Estat espanyol, als
Països Catalans en versió o r i g i n a l i a la
resta de la Península amb subtítols en
castellà, f ó r m u l a evidentment idònia per
a una obra de les característiques d'aquesta pel·lícula, on ultra entrevistes
amb personatges tan diversos c o m Salvador Espriu, Carles Rexach, J o r d i Pujo!. Manuel Vàzquez Montalbàn, Francesc Candel, Joan de Sagarra, Jaume
Perich i d altres, hi intervenen també,
cantant les seves c a n ç o n s i d o n a n t les
seves o p i n i o n s sobre el f e n o m e n de la
nova cançq. gent c o m Raimon, Lluís
U a c h , Pi de la Serra, Maria del Mar Bon e t Sísa, Pau Riba, Rafael Subirachs,
Ovidi M o n t l l o r , Uc, R a m o n M u n t a n e r , La
Trinca, la &Batiste... Tots ells, j u n t a m b
gent enquestada als carrers del Principat. les liles, el País Valencià, A n d o r r a i
C a t a l u n y a - N o r d . d o n e n a La nova
cançó, un f i l m esperat arrib impaciència, i ara ja per fi autoritzat íntegrament,
una bona visió d ' u n f e n o m e n artístic,
cívic i cultural d ' u n a transparència ben
evident

tica musical espanyola . El seu programa Para vosostros, jóvenes, emès
diariament per RTVE a través de Ràdio
Nacional, ha estat sempre una de les m i llors emissions radiofòniques, oberta a
tots els corrents nous i posada al servei
dels diversos m o v i m e n t s de c a n ç ó i
música popular.
Potser per tot això, Carlos Tena ha e s tat amenaçat de mort. Sembla q u e tot
arrenca d ' u n p r o g r a m a emès ja fa dies,
amb motiu de l'estada a M a d r i d de Sol-'
jenitsyn i després que Tena dediqués
una c a n ç ó als pallassos més famosos
del país, els televisius Gaoy. Fofó, Miliki.
Fofito... i Soljenitsyn. dedicació que provocà les ires de la sempre fàcilment jrritable gent del diari «El A l r i z a r » , que publicà una f o t o seva amb un comentari
clarament insultant. Tot seguit van venir
les amenaces de mort. I la «recomanació» des de les altures de Prado del
Rey que Carlos Tena es prengués u n petit descans i no intervingués a Para vosotros, jóvenes, almenys a m b la seva

Carlos Tena és. de M a d r i d estant, un
dels millors comentaristes musicals de
tot i'Estat espanyol. Es un tipus jove,
d'un caràcter extravertit, càlid i simpàtic. que fa la seva feina a m b gran rigor,
fins al punt d'ésser un dels professionals més conscients i honestos de la cri-

ALBERT GRAU I LLACH
Representant exclusiu de

Laïïinca
PereTapias
Tetèt. 253 86 41 BARCELONA

Cartellera
TEATRES

pròpia veu. Evidentment, t a m b é hi ha un
«búnker» musical.
JORDI GARCIA-SOLER
AVUI ACTUEN
Dolors Lafitte, a Zeleste de Barcelona, a les 19.30.
La Trinca, al teatre Romea de Barcelona, a les 19.30.
Jordi Sabatés/Santi Arisa, als Saulons d'en Deu de Sant Feliu de Codines,
a les 19.30.
Colors: Festa de !a percussió, amb
Xavier Batlles, Pedrito Díaz, Manuel
Joseph, Tete Matutano, Kruppa Quinteros i Santa Salas, a l'Orfeó de Sants,
de Barcelona, a les 22.00.
Sisa i Blay Tritono, a B o r g e s Blanques, a les 22.30.
La Trinca, al teatre Romea de Barcelona, a les 22.30.
Doctor Jazz Band, a La Cova del Drac
de Barcelona, a les 23.00.

El director de cine suec Ingmar
Bergman va dir q u e havia t r o b a t de
nou la seva visió creadora i havia
decidit fer una nova versió de l'opereta La viuda alegre.
Bergman va arribar a H o l l y w o o d el p r o p passat diumenge. Acabava de sortir del
seu país després d ' u n a sèrie de picabaralles amb les autoritats tributàries sueques.
Va resumir el tripijoc q u e li ha p r o d u i t
trastorns nerviosos, dient: «Els darrers
tres mesos m he trobat en una situació
que només podria haver descrit Franz
Kafka».
«Crec que ara puc tornar a tenir imaginació. després d aquests tres mesos».
Ha d e t l a r a t en arribar als Estats Units:
«He deixat en èl meu país tot el que
em pertanyia: la meva casa. el meu estudi i el meu negoci, tot el q u e posseixo val més del que diuen que dec per
impostos, però ni ells saben la quantitat que en realitat dec. Poden quedar-se amb tot. st volen. La meva muller
i jo estem vivint ai dia. Ésser un exiliat
no és tan desagradable c o m e m pensava.»
Va afegir q u e encara havia de fer d u e s
pel·lícules a Europa a m b el p r o d u c t o r

italià Dino Laurentís: El huevo d e la
serpiente i La viuda alegre.
Després acceptarà el treball q u e li han
proposat a Hollywood. T a m b é li han
ofert de treballar a M è x i c i a Irlanda, i
d'encarregar-se d ' u n a càtedra a la Universitat de Califòrnia del Sud.

Concurs de guions
cinematogràfics
El sector de c i n e m a t o g r a f i a del Sindicat Nacional de l'Espectacle ha c o n v o cat el «Concurs d e g u i o n s c i n e m a t o g r à fics inèdits» per a a u t o r s espanyols.
Els c o n c u r s a n t s hauran de presentar
els guions, sobre t e m a lliure o adaptacions literàries, abans del 31 de maig
del 1976 i el veredicte es d o n a r à a conèixer abansdel p r ò x i m 18 de juliol.
El primer p r e m i és de 250.000' pessetes. i el segon i tercer s ó n de 200.000 i
150.000 pessetes, r e s p e c t i v a m e n t Q u a n
els g u i o n s p r e m i a t s e n aquest concurs
siguin filmats, es c o n s i d e r a r à c o m un
mèrit per als p r e m i s a la «activitat professional» q u e c o n v o c a a n u a l m e n t fll
Sindicat de l'Espectacle.

wac. riï<j
Avui, dissabte, 1er de Maig
A les 11 de la nit

FORMIDABLE BALL ESPECTACLE

TAMBÉ HI HA UN
«BUNKER» MUSICAL

BARCELONA
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AVUI, dissabte, 1 maig 1976

Cat» amb Carlos Estrada en:
«UNA VEZ AL ANO» de Bernard Slade. Adaptació: Artíme
i Azpilicueta. Direcció Lluís Escobar. jLa divertida història
d'una parella que viuen feliçment casats... però no l'un
amb l'altre! (Emocionant! jDivertidíssima! iUna autèntic èxit
mundial!

f f O L O . Te) £41 40 06. Palau
de la Revista. El Teatre més
acreditat cíe Barcelona. COLSADA presenta la seva gran ROMEA. (Tel. 317 71 89.) Només
fins el 9 de maig, recitals de
companyia titular de Revista.
LA TRINCA: «SET ANYS I UN
Tarda 6. Nit 10.45. Sensacional
DIA». Direcció musical, Franèxit de la gran superrevista
cesc Burrull. Escenografia, Jocròmica. «UNA AMIGUITA DE
sep Massagué. Supervisió
USTED» amb Tania Doris, Luis
escènica. Joan-German
Cuenca i-Pedró Pena. [EspecSchoeder. Funcions: Dilluns,
tacular desfile de dones interdescans de la Companyia. De
nacionals! (Dos ballets d'adimarts a divendres, només
tracció! Desplaçament inmillo10.45 nit. Dissabte i diumenge,
rable. Autobusos 29, 57, 64 i.
6.45 i 10.45.
metro Lesseps, estació Poble
Sec us deixaran a la mateixa T E A T R E R O M E A . ( T e l .
porta del Teatre. Venda de lo317 71 89.) Dillums, dia 3,
calitats amb 6 dies d'antici10.45 nit PERE TAPIES I LES
pació DUES ULTIMES SETSEVES CANÇONS. Amb acomMANES!
panyament musical de: Joan
Albert Amargés, Carles BenaB A R C E L O N A . Tel. 3 1 8 94 9 7 .
vent. Ricard Roda i Jordi
AVUI tarda 6.15 nit 10.30. E.
Llanés. Venda anticipada de
POLATOGLOU presenta
localitats. Unic recital.
«HAIR» el rock musical de l'amor tribal Companyia de Nova TALIA. Tel. 241 14 47. (ClimatitYork Versió completa No
zat). Tarda 6.15. Nit 10.30. Cia.
apte per a menors de 18 anys.
JOSEFINA GÜELL. GRAN
EX1T! Comèdia d'intriga i «susDissabte i diumenge, funcions
pens». «TRAMPA PARA UNA
tarda 6 15 n>< 10,30. Localitats
MUJER». Original de Robert
en venda
Tnomas. Traducció: Àngel F.
CAPSA. (Tet. 215 73 93) «La
Montesinos. Elenc per ordre
Cuadra» de Sevilla presenta:
d'aparició: Tina Vidal, Rosario
«LOS PALOS» de Salvador
Coscolla Encarna Ctiimeno,
Tàvora. a partir d'uns docuJosefina Güell, Luis Torner í
ments ordenats i proposats
Camilo García. Direcció: Marper José Monleón. Funcions:
cel Ibero. Venda localitats amb
dimarts, dijous i dissabte a tes
cinc dies d'antelació.
7.00 i 10.30. Dimecres i divendres a tes 10.30. Diumenge. 7 VICTORIA. (Tel. 241 39 85.)
tarda Dilluns, descans. DesTarda 6.30. Nit, 10.45. El més
compte per als estudiants.
gran esdeveniment de la temporada. Balaguer i Buira preCASAL CLARET. (Nàpols, 350 )
senten «LUZ VERDE». El més
Grup Jovenil de Teatre del Col·grandiós espectacle musical
legi Claret PRESENTA: «NINES I
dels últims temps, amb la gran
NINOTS» de Lluís Coquars.
«vedette» del moment LOULTIMA REPRESENTACIÓ
RENA: la gràcia inimitable de
«WH a tes 18.30.
SANTI SANS: el més important
ballet d'Europa: GIN PARK.
amb Rita Thizia, Lucia Dos
POLIORAMA. Tarda 6 30. nit
Santos i un inesgotable elenc
to.45. Gran esdeveniment! Esde primeríssimes figures.
Cía. Irene Gutiérrez
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2 úniques actuacions 2
«Mundo coior presenta
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Diumenge, 2 de Maig, tarda M A R K

itoDORNin
«FRENCH CONNECTÍON 2».
SALA VILLARROEL. (Cl. VillaGene Hackmam. Ferrando
rroel. 87.) T.323 03 75. Pre- CINEMES D'ESTRENA
Rey. i «CELEDONIO Y YO SOsenta: Cia. La Roda en «PREGUNTES I RESPOSTES SOMOS ASI». Alfredo Landa i
BRE LA VIDA i LA MORT DE AMERICA. (Tel. 223 50 09.)
Emma Cohen.
«ODIO LA VIOLÈNCIA» i «FURFRANCESC LAYRET, ADVOLIDO. — (Passeig de Sant Joan.
TIVOS». (Majors 18 anys.)
CAT DELS OBRERS DE CATA27 Tel. 225 49 19. Projecció i
ATENAS:
Balmes, 365. Tel.
LUNYA». de Maria Aurèlia
so d'alta fidelitat.) «FRENCH
247 49 80: Cine faríliliar apte:
Capmany i Xavier Romeu. DiCONNECTÍON 2». Gene HackMatina! 10.30. Trda. 3.30, «EL
reció: Anton Codina. Funman i Fernando Rey. i «CELECAPITAN PIRATA», a més.
cions: Dijous: 6.30 i 10.30. DiDONIO Y YO SOMOS ASi». Al«CARLITOS Y SNOOPY». (Divendres: 10.30. Dissabte: 6.30 i
fredo
Landa i Emma Cotien.
buixos.)
Demà
matinal
10.30
10.30. Diumenge: 6.30. Preu
COMÈDIA. (Telef. 316 23 96.)
125 Ptes.
«MANUELA» (majors de 18 MARAGALL. (Tel. 255 21 73.)
anys), tarda, 4,20. Numerades,
Passeig Maragall, 83.) Fins a
6.10 i 10.25. Demà matinal
diumenge: «jQué diablos pasa
CAFE TEATRE
10,30.
aquí!» i «La tercera víctima».
CALIOPE. (Balmes 245. Tel DIORAMA, 73. (Plaça Bon
NAPOLES.
(Avda. St. Antoni MaSuccés.
73.
Tel.
31812
91.)
2181003.) Nit a tes 12 i 1.30.
ria Claret. 168. Tel. 236 51 25.)
Continua 10.30. «ODIO LA VIOestrena de l'espectacle «POP»
«EL MUNDO ESTA, LOCO,
LÈNCIA» i «FURTIVOS» (12.30,
més atrevit, còmic, desvergonLOCO, LOCO, LOCO» í «LOS
3.45, 7.05 i 10.35). No apte.
yit i violent... però intel·ligent:
CUCHILLOS
DEL VENGA«MANDARINA MECANICA» per MONTSERRAT CINEMA. (Tel.
DOR».
255
59
70.)
«FURTIVOS»
i
primeres figures del teatre,
«ODIO LA VIOLÈNCIA». No
cine i televisió: Víctor Petit,
VERD!. (Tel. 228 51 33.) «FRIAapte.
Carlos Velat. Antonio Lara, i
MENTE, SIN MOTIVOS PERMarta AngelaL Coreografia: SELECTO. (Major de Gràcia,
SONALES» i «LA OTRA CARA
FRANCISCO GELABERT. Di175. Tel. 217 14 63.) «ODIO LA
DEL PADRÍ NO". No apte.
recció: JOSÉ TORRENTS. (ReVIOLÈNCIA» i «FURTIVOS». No
serveu taula amb antelació.)
apte.
Diumenge, descans de la com- VERSALLES. (Tel. 236 49 54.)
panyia.
Nou equip de projecció. Mà- SALES ESPECIALS
xim confort, «ODIO LA VIOLORD BLACK. El Cafè Teatre,
LÈNCIA» i «FURTIVOS».
(parc d'atraccions Montjuic.
Tel 242 87 10.) Totes les nits:
ALEXIS, 143. (Tel. 215 05 06.)
«LES LUXURIES DE NERON».
Contínua des de 10 mati, «FAT
Els autèntics pendons de la CINEMES DE REESTRENA
CITY», V.O. (10.10, 12.15. 2.15.
Roma imperialii Funcions:
4.20, 6.20, 8.20 i 10.25.) 18
12.30 i 2.00.
CON0Ai. (Paralelo, 91. Tel.
anys i 14 acompanyats. ALE242 31 32.) Tarda, continua,
XIS 143. 0.15 matinada: «EL
TEATRES RESTAURANT""*
«LOS CUCHILLOS DEL VENVERDUGO». 18 anys.
GADOR», per Cameron MitSCALA BARCELONA. (Paseig
chell i Fausto Tozz, í «EL ARCADIA(Tel. 228 65 16.) Matide Sant Joan. 49.) SCALA
MUNDO ESTA LOCO, LOCO»,
nal 11 Tarda des de tes 4:
BARCELONA PRESENTA EL
per Spencer Tracy i Mickey
«L'ENIGMA DE GASPAR HAUNOU ESPECTACLE INTERNARooney. (apte). Festes, matinal
SER». V.O. (11.10. 4.10. 6.20.
CIONAL «ESTA NOCHE...
ates10.
8.30 i 10.40) 14 anys i menors
SCALA». REALITZAT I DIRIGIT
acompanyats.
PER RAMON RIBA I ANTONIO DORADO. «VERANO DEL 42» i
«LOS HERMANOS AZULES». ARS (Tel. 211 7543.) Matinal 1L
RIBA. Tots els dies a tes 8.15
(majors 18 anys.)
sopar, ball i espectacle (1.100
Tarda des de les 4.15: «AGUl·
ptes.) A les 0.15 consumació, GALERIA CONOAL 301 75 95.
RRE». V.O. i el curt «Anta muball i espectacle (650 ptes.). o
jer» (pel·lícula 11.25. 4.40.
Cont. 10.30, (No apte.) «Cinco
sopar fred, ball i espectacle
6.40. 8.45 i 10,45). 18 anys.
almohadas para una noche»,
(750 ptes.). Diumenges, sessió
S. Montiel, i «La gran estafa»,
especial a tes 17 hores, consuARK AD! N 1 (Travessera de GràWalter Matthau.
mació, ball i espectacle (500
cia. 103). Sessions 11. 4. 6.10.
ptes). Dissabtes i vigília de
JAUME l.(Avda. Rep. Argentina.
8.20 i 10.30: «AGUIRRE». V.O..
festius, suplement 100 ptes
267-269. P. Sant Gervasi. 8C.
i el curt «Anta mujer» (Pel·líRESERVES: TELEFONS
Telèfons 247 11 02 i 247 43 96
cula 11.25. 4 25. 6.35. &45 i
246 34 00-225 1515,
Projecció i so d'alta fidelitat.
10.55). 18 anys.

ARKADIN 2. (Travesera de Gràcia 103.) Sessions 1115. 4.45.
6.45. 8.45 i 10.45: «ASYLUM»
V O y el curt «Tratado òe
construcciòn» (Pe.licula.
11 30. 5. 7. 9 i 11). 18 anys.
FILMOTECA NACIONAL. Mercaders: 32. T 310 72 49. Avui.
11.3G (matinal) i 1G nit, LA
SANGRE DEL CONDOR. de
Jorge Sanjonés. Boliva. 4:
CARLITOS Y SNOOPY de Bill
Meléndez USA. V.O. subt.
cast. 6: LOS BAJOS FONDOS,
de Jear. Renoir V.O subt.
frar. 8: FRENCH CAN-CAN. de
Jean Renoir. V.O. subt. cast.
FILMOTECA NACIONAL/FUNDACIO JOAN MIRO, Parc de
Montiuic Tels 329 19 08 329 19 16. Avui 6. LA- JEUNE
FILLE ET LA MORT. de Marc
Contaut: LOVE. A DANCE
PARTY IN THE KINGDOM OF
LILLIPUT. FILM STRIPES ONE.
CÒSMIC BUDDHA. de Takairo
limura. 8: BETTY BOOP. ESCANDALO DE LOS ANOS
TREINTA. de Max Fleischer
MORAT!N, Muntaner, 246. Tel.
217 82 06. Continua, tarda de
5 a 9.15; nit 10: «PLEURE PAS
LA BOUCHE PLEINE», de Pascal Tbomas, amb Annie Cole.
Frederic Duni. V.O. francesa
subtitulada. Curtmetratge «PASION». Pas pel·lícula: 5.15 i
7.20; nit 10.10. (18 anys.)
PUBLI 1. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 matí. «GALILEO»
V.O. de Liliana Cavani i curtmetratge. (Pas pel·lícula:
11.10; 13.20; 15.30; 17.40;
19.50; 22.30.) Majors 18 anys.
PUBLI 2. (Tel. 215 18 03.) Contínua des d'11 matí. «PORCILE»
V.O. de Pier Paolo Pasolini i
curt-metratge. (Pase pel·lícula:
11.10, 13.15. 15.20. 17.25/
19.30,22.30.) Majors 18 anys.

•BOITES
AQUARiUM. (Moyanés. 50. Tel,
325 54 46.) Dissabtes, diumenges i festius des de les 5.30.

ORFEO. (Plaça Goya, Telef on
254 00 10.) L underground musical de Barcelona. Tots els
dies. tarda i r.it (excepte dilluns no festius)
MUSICA
ZELESTE. (Platerta. 65 Tal
319 86 41 ) Presenta a DOLORS LAFFITTE. Pep Arias.
Ricart Casals. Dissafcte 1 i diumenge 2 a les 19.30 hores.
LA COVA DEL DRAC. (Tuset. 30
Tels. £27 01 34 i 217 56 42.)
Avui tarda 7 301 mt d 11 a 4.15
comiat per aquesta temporada
de l'orquestra de jazz DOCTOR JAZZ BAND. que alterna
amb THE PREACHER S JAZZ
QUARTET.
SALES DE FESTES
LA BUENA SOMBRA. (Gínjol, 3.
Rambla-Plaça del Tèatre. Tol.
302 31 14 i 302 00 87.) PARAIS
DEL SEXY. Funcions 1200 i
1.30.
LOS TARANTOS. (Pça. Reial. T7
Tel 317 80 98.) Gran Show flamenc amb MARUJA GARRIDO.

ATRACCIONS

p

TIBIDABO. — Parc d'Atraccions.
Obert tot l'any. Restaurants,
Bars, Auto-servei. Aparcament
al peu del Funicular.

TERRASSA
JAZZ-CAVA D'AMICS DE LES
ARTS. San Quirze, 22. Dissabte. tarda i mt i diumenge
tarda TETE MONTOLIU, piano
elèctric i JORDI SABATER,
piano.

Ultima pàgina
TELEVISIÓ

Totes les «masses» piquen
Doncs, els «massa» poc o «massa»
breu, com ací escau. Ens dollem, en el
nostre primer i històric número, que
l'espai esmerçat a BEARN, l'excel·lentment traduida a telefilm fos de tan curta
durada: mitja hora teòrica, ni vin-i-cinc
minuts reals. iPer què no doldre ns
aleshores —i amb més raó, tractant-se
d'un espai mensual— de la també jitja
hora escassa esmerçada en TOT ART, el
programa que. de la mà de Joan Anton
Benach, té per missió difondre l'arquitectura. la pintura, la poesia, el teatre, el cinema. els llibres, la música, tot art,
fent-ho breu, dels Paisos Catalans? Tant
més que des de Prado del Rey ens arriben hores senceres de bajanades, espais sense solta ni volta, inacabables,
l esment dels quals crec obvi.
Ut atzar de programació: la transmissió d'un partit de futbol en divendres
—lantícípat R. Madríd-F.C. Barcelona
del Campionat de Lliga— ha fet —això
suposem almenys— que el capítol X de
BEARN. que corresponia a aquest dia.
fos transmès juntament amb el IX. dijous Es a dir, que r espai tingués una
doble durada i comprovéssim I encert
de la nostra recomanació. Dijous, en
efecte, no ens quedàrem a mitges misses dites, ni amb la mel a la boca
TOT ART ens oferí, amb la seva acostumada perícia i involuntària brevetat,
I homenatge tributat al malaguanyat
poeta Gabriel Ferrater a I Orfeó de
Sants. Sis recitals de poemes seus a càrrec de lEscola del Teatre, que s hi estatja. Un reportatge efectuat al Laboratori de Música Electrònica de Barcelona, primer i únic Institut d Investigació
d aquesta especialitat que existeix a Espanya Un Institut privat, sense cap
mena dàjut oficial. De peatge, com si
diguéssim i és costum a Catalunya en
les coses d interès públic. A llibres, ens
fou mostrat I Atlas del món català, de
Cresques Abraham, que es conserva a la
Biblioteca Nacional de París. El més antic que es coneix: any 1375. al qual Editorial Diàfora ha dedicat un important
volum. El pintor Tàpies i Salvador Espriu hi han col laborat Finalment: Josep
M Benet t Jornet, I autor teatral, en El
retrat de! mes Un exemple modèlic de
biografia televisiva
JOSEP DESUMB1LA
PROGRAMA PRIMERA CADENA
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13.30

1425
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Hoquei patins. Des del Palau
Blaugrana: FC. Barcelona-Novara. Copa d'Europa.
Boxa. Des del Capítol de Washington: Cassius Clay-Jimmy
Young. Camionat del món de pesos pesants (Color).
Avenç informatiu.
«Por las rutas de San Pablo».
Telediari; 1 a edició (Color).
Heidi: «Te lo prometo, abuelita»
(Color)

MOT A LA FI

TVE
L

a nostra benvolguda televisió
sembla que se'ns torna conscient que ella també es un mitjà informatiu. Després d ignorar-ho durant molt de temps, aquests dies.
Déu sap per que. I ha picada el
desfici de la informació i no vol ser
menys que els altres mitjans que
lluiten cada dia per poder explicar
el que passa en el país.
La nostra benvolguda televisió
s'ha donat que la seva missió prínci al i el paper social que ha de tenir en el camp informatiu no és altre que fer viure als seus espectador de la majoria d'actes en
directe. Fer que el públic participi
dels esdeveniments que diuen que
«marquen la història». I. per començar a fer-ho, sembla que ha escollit aquests dies per modificar la
seva programació.
Així aquest cap de setmana ens
trobem amb uns programes molt
atractius Ara futbol amb partits de
la màxima (R. Madrid-Barcelona:
Espanyol-At Madrid) entre altres
transmissions esportives Curses
de bra»K., i qui sap. si no les haguessin prohibides, sí ens transmetrien fins i tot alguna manifestació
autoritzada a canvi de la suprimida
sindical.
JOSEP M. ORTA
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 1/5/1976. Page 24

16.00

17.30
18.30

20 30
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22.15
22.25
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P à g i n a 24

AVUI, dissabte, 1 maig 1976

«Mlsión secreta». Film rodat el
1966 (Color).
«El circo de TVE»
Futbol. Des del camp de l'Avinguda de Sarrià: Espanyol-Atlético de Madrid. Campionat de
Lliga.
«La ruta de los descubridores»:
«En busca de la Ciudad perdida»
(Color).
«Informe semanal».
Noticies.
«Vueita ciclista a Espanya.»
«Directisimo».
Telefilm:: «Kojak» (Color).

PROGRAMA SEGONA CADENA
20 00 «Recuerdo del telefilm»: «Ironside».
21.00 «Flamenco»: «El Pall interpreta
sevillanas».
2130 Noticies.
2135 «Opinión».
22 00 Auditòrium.

A L A VORA D E . . .

D'una vegada: som-hi?
na vegada vaig demanar feina a l'Ajuntament. Des
d'un diari. Una feina que estava disposat a fer d'una
U
manera gratuita i ràpida: corregir les plaques que duen

teixa inquietud en un aspecte tan representatiu com són
els noms dels carrers és una manca de sensibilitat que
cal corregir.

els noms dels carrers.

Després de tants anys, el més calent és a l'aigüera. I
ara que ja podem dir, almenys en aquestes pàgines, que
el més calent és a l'aigüera (i no «lo màs caliente està en
elfregadero»), sembla que també és hora que l'Ajuntament
es decideixi d'un cop a admetre, públicament,
l'autèntica escriptura dels noms deis carrers i les places
de Barcelona.
Hi ha dues menes de correccions a fer: la lingüística i
l'ortogràfica.
A desgrat de tants anys de castellanització de rètols,
s'ha conservat una colla de carrers amb ia seva denominació original. El carrer de Flassaders no s'ha convertit
en Manteros o Frazaderos; ni Carders en Carderos; ni Vigatans en Vicenses; ni Farigola en Tomilio. Penso que,
sovint, a la incultura de voler traduir, s'hi afegia la incultura de no saber com fer-ho.
Molts d'aquests noms catalans, però, presenten a les
plaques municipals uns errors ortogràfics inexcusables.
Que avui dia hi hagi tanta gent interessada a escriure
correctament el català, i que l'Ajuntament no senti la ma-

L'altre pas que cal donar és el lingüístic. S'han celebrat
els sis-cents anys de la construcció del Saló de Cent
a la Casa de la Ciutat, on es reunia el Consell de Cent.
Però al carrer dedicat a aquesta històrica institució barcelonina continuen llegint Consejo de Ciento, que és una
cosa que no ha existit mai. Ha arribat el moment que la
ciutat ha de recuperar el Born (i no et Borne), i Urgell,
Arc del Teatre, carrer Ample, carrer del Bisbe, Almogàvers, Mare de Deu de Montserrat, Banys Nous, Portal de
l'Angel, Sant Pau, Portaferrissa, etc., etc., i, naturalment, plaça Catalunya, de la-mateixa manera que cal
respectar la correcta escriptura del carrer Lope de Vega
y del carrer Beethoven.
Senyors de l'Ajuntament: som-hi?
Posat que no tinc cap influència ni representativltat,
caldrà que ho demani Omnium Cultural? Caldrà fer les
habituals instàncies? Caldrà que tota una ciutat es mobilitzi quan l'Ajuntament podria prendre la iniciativa? Què hi
diuen, senyors de la «plaza de San Jaime»?
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

RETALLS

Potenciar el fet regional
Hi ha polèmiques per ací en relació
amb altres zones espanyoles, sobre si
són deu o catorze les delimitacions regionals que s hauria de plantejar Espanya; Galícia és una de les deu o una
de les catorze. Tant se val les que. a
més de Galícia siguin. Aquesta discussió o possible polèmica que s'entaularia en la delimitació de les zones no es
produirà aquí. De les discussions i polèmiques, no se'n salvarien, amb tota llur
grandesa, ni Catalunya ni el País Basc.
No cal dir-ho de Castella i Andalusia.
Galícia, en canvi, és una unitat perfectament definida. Si es manté o no dividida
en les quatre províncies actuals, crec
personalment, que això seria quelcom
fútil, si es compta amb la unitat essencial bàsica de tot el territori
(Rafael Gonzàlez, «Et Ideal
Gallego», 22.556 24-4-76).

cle sobre els catalans amb zeta. o sigui,
aquells que tenen el cognom acabat
amb la darrera lletra de l'alfabet, cosa
que denota un indubtable origen castellà. El vaig dedicar al meu inoblidable
amic. el malaguanyat Fernando del
Pozo i Querol, que. amb la zeta intercalada, es podia incloure també en la categoria de catalans amb zeta. igual que jo
mateix.
Ara m he entretingut amb les llistes
que diàriament publica «AVUI», dels
seus comptepartícips fundadors i hi
trobo els resultats d una llarga labor integradora. perquè el català —gràcies a
Déu— no és una raça sinó un fet cultural. Com a exemple, donaré unes quantes xifres dels noms publicats fins ara i
veuren aquesta realitat magnífica Van
en capçal les tres variants Farré-FarréFerrer amb 199: segueixen els García,
amb 134; els Font, amb 109: els Costa,
amb 74: els López amb 71; els Fernàndez, amb 48. i els Duràn. amb 42. Exemplar i alliçonador, oi?

CATALANS AMB ZETA
Ja fa molts anys, vaig escriure un arti-

(Manuel Ibànez Escofet.
«La Vanguardia» 34.178/30-4-76.)

El Foment del Turisme de Mallorca es
traba en un moment històric en què li
cal justificar la seva existència a base
d'engegar el moviment d unió i col·laboració de tots els residents a Mallorca, no
solament els mallorquins. Es la plataforma de llançament d'idees i millores
per a la nostra economia turística, única
i excepcional per la seva independència,
car no està sotmesa a directrius polítiques com el ministeri d Informació i Turisme ni a pressions de classe com e!
Sindicat d'Hoteleria ( Activitats Turístiques.
Pel que fa al tema motiu de la crida o
la unió, és ja ben conegut: la crisi turística Travessem la pitjor crisi de la nostra jovençana històrica del turisme a
Mallorca, la qual és originada per la
nostra manca de coneixement del canvi
de tendències del turisme internacional
i per la nostra escassa capacitat de participació per a elaborar una nova estructura turística a Mallorca.
(Esteban Bardolet, «Diario
de Mallorca» 28-4-76)

Núvols pel litoral

AHIR: Nebulositat abundant al País Valencià

Durant la passada jornada hi hagué
nebulositat abundant amo precipitacions disperses al País Valencià, on a
més a més els vents de llevant bufaren
amb força i les temperatures baixaren
fins a dos graus Al Principat les Illes i

EL BON JAN

l i CUPÓ PRO CECS

Perpinyà, hi hagué nebulositat variable
amb grans clarianes i temps molt solejat. tQt i que també de matinada hi hagueren xàfecs i aiguats locals i molt aïllats. entre els quals s han de destacar
els 20 litres de Manresa i els 13 de
Fígols; les temperatures pujaren fins a
un parell de graus
TEMPERATURES EXTREMES

Alacant 17 i 14 graus
Barcelona 17 i 12
Castelló: 17 i 12
Ciutat de Mallorca: 18 i 7
Girona: 17 i 7
Lleida: 19 i 10
Tarragona: 18 i 10
València. 16 i 12

iilHHSti'
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Premiat en
el sorteig d'anit passada

Alacant
Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València

593
575
0G2
957
002
122
412
412
957

(30 d'abril 1976.)
Desarrugador
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VEU EN EL DESERT

EL TEMPS
Els Països- Catalans es troben sota la
típica situació de règim de llevant Bufaran vents de llevant més forts i amb ratxades com més al sud. que aixecaran
abundosa nebulositat al País Valencià i
punts de les Illes, i nebulositat variable a
les comarques del litoral del Principat i
a Perpinyà; a la resta de les comarques
nebulositat escassa Les temperatures
sense canvis

1
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HORIZONTALS:
1. Drames populars que tracten de
commoure per l'exageració dels sentiments, — 2. Travessar pasant d un costat a l'altre. — 3. Sis-cents. Fa que un
líquid qualsevol penetri. Símbol químic.
— 4. Que té molts diners. Que gaudeix
de bona salut. Al revés, prefix que vol
dir Déu. — 5. Metall, Vora. — 6. Insecte
ortòpter. Ai revés, nom de lletra. — 7. Al
revés, possessiu. Al revés, inútil. Onada.
— 8. Pronom reflexiu. Al revés condueixo, porto. Prefix. — 9. Serra de
muntanyes prop de la Viía-Joiosa. — 10.
Objectes produits pel treball de l'home.
VERTICALS:
1. Matriu d'una bèstia. — 2. Mesures
de capacitat. — 3. Al revés, cent cinquanta. Mena de coltell malai. Consonats. — 4. Llinatge català. Al revés pronom personal. Vocals diferents — 5.
Naixements d'aigua. Al revés, caixa que
té una o més cares de vidre dins la qual
es posa un ilum a I abric del vent. — 6
Conjunt de rucs. Tros de lona que es
posa per fer ombra. — 7. Vocal repetida.
Vocal repetida. Barbamec. — 8. Consonats. Prefix que vól dir correcte. Consonant repetida. — 9. Una altra. — 10. Sotmeses a un procediment en què és I atzar que en decideix
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