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VALÈNCIA

ESPANYA - C E E

Revisió de l'acord preferencial
Reticències dels països comunitaris davant la democratització
La segona tanda de contactes
eooctadors entre els represenants d'Espanya i els del Mercat
íomú per tal d'actualitzar I acord
oreferencial signat entre ambdues
oarts el 1970. tingué lloc ahir a
3russel.les. La primera tanda fou
consagrada principalment a presentar en bloc les línies de negociació que cada part pensa defensar. Ahir les coses es concretaren
ijna mica més (malgrat que.el camí
negociador serà encara llarg) per
tal d anar configurant I afegitó
actual itzador («protocol addicional») de racord del 1970
la conferència de premsa posteHür. I ambaixador espanyol Alberto
Ullastres declarà: «Estem d'acord a nivell exploratori. Hi ha hagut avui plantejaments comuns i punts d'acord» formula diplomàtica que no aclareix gaire
l'habitual trenca-closques de les negociacions hispano-europees Segons
rambaixador, el protocol addicional que
s'està negociant podria entrar en vigor
el primer de gener de l any vinent i tenir
una durada de cinc o sis anys. aquest
període és el que es considera generalemt necessari abans que la democratització de I Estat espanyol permeti d iniciar les negociacions per a la plena integració al Mercat Comú.
ALLO QUE ES DIU I ALLÒ QUE NO ES
DIU
El caire tècnic de la temàtica econòmica discutida i les subtileses diplomàtiques dels sectors polítics que hi interve-

EL L L E N G U A T G E

El revolt de
la Paella
extraordinària irrupció de

L l'automobilisme en la vida
actual ha tingut el seu lògic reflex

en les converses i les tertúlies.
Tots els aspectes i circumstàncies
d'aquesta dèria col·lectiva hi són
comentats per peces menudes:
marques, velocitats, avaries, prohibicions. multes, autopistes,
peatges, embussos... I les «curves» que, obsessió dels automobilistes que han de fer via per
carreteres de traçat antic, no deixen de sortir gairbé mai a la conversa. Algú s adona prou que
«curva» és una forma que devem
a la pressió del castellà, i pot ser,
fins i tot. que s'esmeni i en digui
aleshores una corba que al capdavall no és pas gaire diferent.
Efectivament, en català, no és
una línia «curva» sinó una línia
corba.
Però aquests intents d'esmena
no solen tenir gaire acceptació
perquè cal convenir que la paraula corba aplicada a una carretera. es ressent de falta de tradició, hi resulta clarament artificiosa. I, tanmateix, la forma
.curva» és una imposició relativament moderna. Com se'n deia,
doncs, en una expressió catalana
oemiina i espontània? Se'n deia
—se'n diu, encara— el revolt
Aquesta és la forma popular i
correcta, que no resulta, per tant,
gens detonant, i que hauria de
prevaler. Bona prova de la seva
bondat i la seva eficàcia és que figura abundosament a la toponímia: ei revolt de la Mina. ei revolt
de Mas Valls, el revolt de la Paella aquest darrer exemple, amb
diverees localitzacions. Existeix,
encara, algun mot amb el mateix
sentit, com ara giravolt o gira
gonsa, però són més aviat aplica
Ses a camins o corriois de gran

nen. donen a aquestes importants discussions un caràcter poc planer per a
I home del carrer. Són més importants
pel que no s'hi diu que pel que s'hi diuT
Car els punts posats sobre la taula
només són línfima part visible d'un immens iceberg enfonsat sota les denses
aigües de la tecnocràcia político-comercial.
Algunes altes esferes, tant espanyoles
com europees, intenten no donar massa
importància a les actuals negociacions,
que qualifiquen simplement de contactes tècnics. Segons els observadors,
aquesta actitud està destinada a fer passar com més desapercebut miilor el fet
que. després de sis anys d'acord preferencial. l'Estat espanyol continua sense
rendir les característiques polítiques
que han de dur-lo un dia a la plena integració en la CEE. Però. quan serà
aquest dia? Europa també s'ho pregunta. Mentrestant, l'acord preferencial
actualitzat continuarà en vigor, sense
que se li pugui donar ni un abast més
gran ni una desitjada evolució.

POLÈMICA FRANCO-ALEMANYA

ESPERAN D'ESPANYA MES CLARIFICACIÓ DEMOCRATICA
Els nou ministres d Afers Estrangers
de la CEE evocaren ahir en llur reunió
informal al Luxemburg el tema espanyol. Segons algunes «filtracions» oficioses. no hi ha encara una actitud comuna
dels «Nou» envers les negociacions
actuals amb Espanya Malgrat el desig
general dels nou ministres de regularitzar el tractat comercial amb Espanya, alguns paisos són partidaris de prestar un
més gran suport al primer govern espanyol de la Monarquia, però alguns altres volen esperar una clarificació democràtica de I Estat espanyol.
Al final d aquesta segona jornada de
contactes negociadors, les impressions
generals són que la Comunitat Europea
continua defensant de moment, unes
posicions força intransigents, que no
acceleraran gaire revolució de les
coses. Per part espanyola, alguns
comentaris assenyalen actituds fins cert
punt diferents de cada ministeri espanyol representat a les negociacions hispano-europees. Si bé el ministeri d Afers
Estrangers vol enllestir com més aviat
millor el protocol addicional de I Acord,
els ministeris de Comerç i de Finances
sembla que desitgen no cedir massa de
pressa en I estira i afluixa negociador

La recent polèmica franco-alemanya i
el tema de l'«euro-comunisme» figuren
en la primera plana d'un seguit de temes que els ministres d'Afers Estrangers
dels «nou» van abordar ahir i continuaran tractant avui en el castell luxemburguès de Sengingen. Es tracta d una trobada informal, quasi amistoso per a la
qual no existeix ordre del dia i en què
els ministres del Mercat Comú es proposen examinar i discutir «lliurement» les
qüestions més espinoses
Preocupa la perspectiva política italiana i els «nou» ja han posat a I abast
del govern de Roma tot un conjunt de
facilitats des de les materials fins a les
jurídiques, per a redreçar el caos
econòmic italià. Però no sols els italians
estan en període pre-electoral: també
els alemanys aniran a les urnes el pròxim mes d octubre. í en els cercles europeus es comenta que el canciller Schmidt considera ara més avantatjosa lamistat de Mitterrand que la de Giscard
d Estaing.
La polèmica franco-alemanya té el seu
origen en una declaració bastant anodina feta pel canceller federal en una
emissora de radio de Baviera: «Els partits comunistes han fet créixer llurs
adictes en aquells paisos on les estructures socials han sofert pocs canvis.
Aquest es el cas de Portugal. Itàlia,
Espanya i fins i tot França, on el guallisme va deixar un gran rastra».
FRANCESC VERDÚ

LES HORES EXTRES DELS
MINISTRES EUROPEUS
Per tal de concretar alguns punts que
no van poder ser tractats a fons en el
darrer Consell ministerial, els nou ministres d Afers Estrangers de la CEE s han
reunit divendres i dissabte en Consell
informal al Luxemburg
Els principals temes tractats de nou
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han estat el sistema de repartició dels
llocs parlamentaris en el nou Parlament
Europeu, que per primer cop serà elegit
per sufragi universal directe, i l'evolució
de la unió europea programada en l'Informe Tindemans. En el primer punt. els
petits països de la Comunitat (Irlanda.
Dinamarca i Luxemburg principalment),
tenen reticències envers el sistema de
proporcionalitat dels llocs parlamentaris
segons el nombre d'habitants de cada
Estat, que podria reduir-los parlamentàriament a la mínima expressió. Pel qué
fa als diferents aspectes de la construcció de la Unió Europea, els ministres
intenten concretar diversos punts per tal
de contrarestar els rumors dels darrers
temps que afirmen que la marxa vers la
Unió Europea fa aigües. Aigües, si més
no, passatgeres, però que demanen una
urgent reparació.

• Les presidencials, prova de
toc (crònica del nostre correspon• Uaboo. Manuel Seabral: p 19

V-

Manifestació de sanitaris
La policia dispersà vàries vegades els 2.000 participants
Ahir. a les 8 del vespre es concentraren davant la delegació de l'INP
uns dos mil manifestants (treballadors de la sanitat, estudiants i
veïns) com a protesta per la situació a diversos hospitals de la
ciutat i per la no readmissió dels
acomiadats.
Una forta càrrega de la policia dispersà els concentrats que llançaren
nombrosos fulls signats per Comissions
Obreres de la sanitat i la Coordinadora
de representants interhosp'italària.
Els manifestants s'adreçaren cap a la
Plaça de la Reina i, davant els nombrosos contingents de la policia, anaren devers la Plaça de la Verge on cridaren algunes consignes com «Readmissió dels
acomiadats». «Solidaritat amb «La Fe»,
«Medicina per al poble», «Evangelista,
dimissió» i «Més hosipitals. menys policia». A continuació, passaren pels
carrers Navellos i Trenor. travessaren el
pont de la Trinitat i continuaren pel
carrer Alboraia en direcció al barri d Orriols, on van ser dispersats per la policia. Durant aquest trajecte, els manifestants s aturaren davant un ambulatori i
el dispensari de la Creu Roja. on cridaren «Company, uneix-te»
LA POLICIA NOVAMENT DINTRE
LES SALES QUIRURGIQUES
Ahir. per tercera vegada consecutiva,
la policia tornà a entrar dintre les sales
quirúrgiques sense prendre les mesures
indicades per a evitar els riscs d'infecció
A les 10.30 una comissió dels treballadors de «La Fe» es dirigí cap a l'edifici de
I INP per mantenir una conversa amb el
delegat nacional d aquest Institut Quan
els treballadors hi arribaren, es trobaren
amb la desagradable sorpresa que
aquest sanyor se n havia anat a Madrid
per presidir uns actes de la festa de
Sant Isidre.
NOTA DE LA COORDINADORA
Reunida la Coordinadora de representants escollida en assembles dels hospitals La Fe. Hospital Clínic. Hospital
Provincial. Hospital Psiquiàtric. Re-

sidència Sanjurjo. Sanatori José Antonio. Centre de Rehabilitació de Levante i
acomiadats, informa a I opinió pública
sobre la situació del conflicte esdevingut per l'acomiadament de quaranta-un treballadors de la Ciutat Sanítaria
La Fe:
— Unànimement, els esmentats centres estem duent a cap una vaga laboral,
tot respectant urgències, com a mesura
de força per a la readmissió inmediata
dels nostres companys.
— Aquesta vaga, respectant urgències, te concretada en:
1. Reforç mèdic en els serveis
d urgència.
2. Guàrdies permanents en les unitats de cures intensives i unitats especials.
3. Seguir l'evolució clínica de tots
els membres hospitalitzats.
4 Assemblees durant la jornada laboral.
— La nostra posició és tan de solidaritat amb els acomiadats com de repulsa
total a I organisme INP com a ontitat
gestora de la Seguretat Social, ais seus
procediments i la seva forma d administració.
SOLIDARITAT A «FORD
ESPANA.S.A.»
«D acord amb la informació rebuda de
la Junta Sindical de Ford Espafia. S. A.,
aquesta, requerida en sessió extraordinària. decideix totalitàriament: mostrar la més ferma adhesió i solidaritat
amb els treballadors de la Ciutat Sanitària La Fe en la seva lluita contra la repressió de la qual són objecte per part
de les forces de I ordre públic a instàncies de la direcció del I esmentat centre
sanitari: intentar de contrarestar a per
tots el mitjans r efecte de la propaganda
confusinària i falsejada que l'INP, a
través de la direcció d aquest centre sanitari (concentrada en la persona del
doctor Evangelista), està potenciant;
pronunciar-se per la readmissió immediata de tots els acomiadats de La Fe.
Per una millor sanitat del poble treballador i controlada per la clase treballadora».

Ultima hora
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LLEIDA

MADRID

Accidentada conferencia de premsa dels cariins
"Confiem que el procediment
judicial que se segueix contra
els autors dels incidents de
Montejurra arribi al seu termini", ha declarat el secretari general .del Partit Carií, José Maria Zavala, a uris cinquanta periodistes espanyols i estrangers
reunits en un despatx laboralista de Madrid.

El Partit Carií havia convocat a
la premsa pef tal d'iníormar dels
fets ocorreguts el passat dia 9 a Montejurra i notificar la posició del partit.
La conferència de premsa havia

d'haver-se celebrat en un hotel madrileny on, en altres ocasions, se li
havia permès al Partit Carií la concovatòria d'aquest tipus de reunions
informatives. No obstant, segons explicà el senyor Zavala, a primera hora de la tarda la policia avisà als
organitzadors que la conferència de
premsa es considerava il·legal i havia
quedat suspesa.
Als voltants de l'indret de la convocatòria inicial i a l'hora fixada hi
romania estacionat un cotxe de la
policia i uns quants agents ce la brigada social. A l'interior, els subalterns notificaven als periodistes què
el saló quedava tancat al públic.
Moments després, els periodistes
que esperaven a la porta foren con-

vocats en un despatx laboralista, on
el secretari general del Partit Carií, José Maria Zavala, i altres membres de la directiva del partit llunaren a la premsa un informe sobre
els incidents de Montejurra, la llista provisional dels responsables físics, contra 'els que s'han presentat
denúncies, material fotogràfic |i una
nota oficial de la junta de govern
del Partido Carlista amb àmplies consideracions polítiques sobre la transcendència dels fets.
La conferència de premsa s'hagué
d'interrompre en tenir coneixement
de l'arribada de la policia, que demanà la documentació a tots els periodistes assistents, a la sortida de
la reunió

Dos sociòlegs catalans en la Complutense

BARCELONA

Funerals per
tes víctimes
de Montejurra
A l'església de Pompeia va
celebrar-se ahir un funeral per
les ànimes de Ricardo García
Pellero
i Amiano
Jiménez,
morts a conseqüència de l'agresió de Montejurra.
Fou oficiat per mossèn Galvany,
vicari episcopal en els medis obrers,
que, a la homilia, després de demanar perdó per aquest pecat col·lectiu,
va invitar les sis-centes persones que
omplien l'església a considerar la
ressurrecció que demana i espera el
poble. "La ressurrecció del poble—va
dir—, que no pot ésser decretada perquè és una realitat natural." Va rel'erir-se també a les informacions deformades sobre els esdeveniments dé
Mantejürra i va cloure el parlament
evocant un futur millor "en la contradicció i no en la confrontació".
En sortir de l'església unes trescentes persones van remuntar el carrer Gran de Gràcia cridant eslògans
al·lusius a les responsabilitats que
es deriven d'aquestes morts i als
problemes que pateix el país en general. Abans que arribés la policia,
a la cruilla de la Travessera, van dispersar-se.
D'altra banda, l'Associació de veïns
del barri de Sant Antoni ha recordat, en una nota tramesa als medis
informatius, que Amiano Jiménez fou
membre de l'Associació mentre va
viure a Barcelona i assenyala "la seva exemplar humanitat".

Avui ha acabat la "Setmana
de Sociologia" orgànitzada a la
Universitat Complutense de Madrit per l'associació cultural de
la Facultat de Polítiques i So'ciologia d'aquella Universitat.
La Setmana de Sociologia ha reunit a Madrid personalitats de relleu
internacional indiscutible com Ralph
Miliband (anglès), Eduardo Fioravanti (italià), i Ernest Mandel (belga). Una de les conferències amb
més capacitat d'impacte va ser la de
Miliband, el qual es referí a la seva
discrepància fonamental amb les
anàlisis de Poulantzas i Althusser sobre l'aparell ideològic de l'Estat. Miliband distingeix entre aparell ideològic de l'Estat i apàrell ideològic de
les classes dominants. Ambdós aparells poden coexistir encara que siguin diferents. Miliband examinà, a
més, l'estratègia política de l'esquerra a Europa per a arribar al poder.
Segons el sociòleg anglès, l'estratègia de l'esquerra (la dels partits comunistes, per exemple) és massa
electoralista, mentre que el que caldria fer seria pensar com s'hauran
de crear llocs de poder popular a la
societat amb eficàcia suficient per a
infantar una societat socialista.
EL FRACAS FEIXISTA
A CATALUNYA
Entre els participants a la Setmana de Sociologia cal esmentar dos
catalans: Manuel Castells i Jordi Estivill. Manuel Castells desenvolupà
el tema "La crisi econòmica mundial
i la seva repercussió política en el
capitalisme avançat". Va posar en
relleu, entre d'altres coses, que la
necessitat que experimenta la classe
capitalista de trobar noves fonts

Martín Sanz i García López també el visitaren

També havia rebut al migdia en
audiència personal i privada el conseller del regne en representació dels
procuradors sindicals, Dionisio Martín Sanz. L'audiència s'inicià a dos
quarts d'una, informa Europa Press,
i acabà gairebé una hora després.
Els cercles polítics assenyalen que,
en el transcurs de la audiència.

P O B L E

s'abordaren diversos temes polítics
relacionats amb l'actualitat del país.
El rei rebé també a la tarda el
dirigent del Partit Social Democràtic Espanyol (PSDE), Antonio García López. Preguntat sobre les qüestions tractades en l'entrevista, García López digué que havia manifestat l'interés que l'anunciat referendum sigui "un plebiscit de confiança çn el rei. per tal que el Cap de
l'Estat creï les condicions necessàries en què les proves electorals que
s'acosten puguin ésser autènticament
democràtiques".

C A T A L A

PALAU BLAUGRANA
DIJOUS 20 MAIG, 10 NIT

PI DE LA SERRA
COSES
C.E. DHARMA
CELDONI FONOLL
RAMON MUNTANER
ESQUIROLS

PREUS POPULARS, VENDA ANTICIPADA
PLAÇA CATALUNYA i LLIBRERIES
ONA, PURLIA. 5 D'OROS, ARC SANTA MARIA

POSA'T A CANTAR
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Ho va decidir la Unió d'Empresaris de la GOSA
Avui es presenta al Govern Civil
Ja sol·licitud de la Unió d'Empresaris
de la COSA de Lleida per a manifestar-se de forma pacífica el proper
dia 25 de maig com a protesta per
la política agrària seguida pel Govern i en solidaritat amb els camperols de Tarragona.
Anit se celebrà la reunió de la
junta General de l'esmentada Unió
d'Empresaris, en la qual es decidí
d'ajornar la data de la manifestació
fils al proper dia 25, perquè es creu
que hi haurà més temps per a preparar-la. ja que el dia 19. dimecres
—primera data pensada— sembla
massa pròxim, sobretot si es té en
compte que la manifestació acollirà
els pagesos de totes les terres de
Lleida.

Cas que s'aconseguís el permís, els
pagesos es concentrarien a les onze
ael matí del dia 25 al Mercat Central per continuar per l'avinguda del
Generalísimo fins al Gover Civil, on
lliurarien a la primera autoritat provincial un document sobre la situació de la fruita, l'oli, la ramaderia i
les importacions de productes agrícoles.
A la reunió d'ahir va assistir-hi el
governador civil. Fonts competents
ens indiquen com a molt probable la
roncessió del permís, donada la gravíssima situació del camp català, i
també tenint en compte l'ordre que
en tot moment va haver-hi en la passada manifestació de Tarragona.

Participen en una setmana de sociologia internà BARCELONA

Joan Carles va rebre Arias Navarro
El rei Joan Carles I rebé
ahir a la tarda en el seu despatx del Palau de la Zarzuela
el president del govern, Carlos Arias Navarro.

La manifestació es demana per el tia 25

d'acumulació de riquesa, posa en
qüestió la divisió del món en els blocs
compactes tradicionals.
El títol de la comunicació de Jordi
Estivill ha estat "Petita burgesia i
feixisme a Catalunya". Estivill es
plantejà una pregunta inicial: Si era
certa o no l'afirmació, vàlida per a
Europa i per a Espanya, que l'adveniment del feixisme, empès per la
gran burgesia, havia tingut com a
suport de masses la petita burgesia.
Estivill digué que l'afirmació, efecti' vament. era vàlida, però no per a
Catalunya. El fet que a Catalunya,
en el moment de l'explosió dels feixismes, no hi hagués ni latifundisme
ni gran indústria ni instàncies financeres pròpies, foren factors determinants. Per altra banda, tampoc no hi
havia terreny abonat perquè l'exaltació de la idea nacionalista —clau
de volta del feixisme— fos la tasca
d'una sola classe social (l'alta burgesia) perquè la petita burgesia i el
proletariat també la veien com a seva. A això cal afegir que Catalunya
tampoc no podia inclinar-se a la fal·lera de la dominació imperial, fal·lera que a Castella podia penetrar
i, de fet, pentarà. Catalunya no volia
anar a conquerir res. perquè més
aviat patia la conquesta castellana
i no havia ni tan sols conquerit els
òrgans de decisió de l'Estat espanyol.
J. M. P.

Comerç del metall: Trencades les negociacions
Ahir es van trencar les negociacions per al conveni col·lectiu del
comerç del metall. Afecta més de
quaranta mil treballadors del ram.
Fa dos dies havia aparegut a la
premsa una nota dels empresaris
que afirmava la seva voluntat d'arribar a una entesa. Els treballadors
ens han enviat una rèplica en la
qual diuen, el següent:
" 1. —Que els augments oferts per
la patronal són calculats sobre les
taules salarials i no sobre els salaris reals.
2. — Que només cobren salaris
d'acord amb les taules del conveni
un 25 % dels treballadors, aproximadament.
3.— Que els treballadors estaven
disposats a signar aquest conveni
perquè se'n beneficiés aquesta minoria.
4. — Que la patronal, en la darrera reunió, va rebaixar l'oferta en
un 30 %.
5. — Que la comissió deliberadora
considera ofensiva per als treballadors la nota publicada per la patronal. Els treballadors estaven esperant el resultat de les deliberacions, i només expressen llur indignació davant la intransigència de la
patronal.

CATALUNYA NORD

Esforç de sensïbilitació per al 0C0
Després d'un temps de descans relatiu, el Congrés de Cultura Catalana
ha tornat a treballar a Catalunya
del Nord programant per al mes de
juny un seguit de tres actes populars
que poden contribuir a la sensibilització de la gent.
Primer, la vinguda aquí del camió
de "Cultura en Ruta" que patrocina
Omnium Cultural de Barcelona. Del
12 al 25 de juny, la població tindrà
l'avinentesa de prendre contacte amb
la cultura escrita dels Països Catalans. Això per primera vegada, perquè, fins ara, no tenia la possibilitat
de fer-ho, car els llibres en català
interessen —i això és important— un
públic quasi especialitzat. Aquesta
vegada el públic serà la gent de Sant
Miquel de Cuixà, Prades, Ribes Altes, Millars, Tuïr, Arlès i Perpinyà.
ACTES DE SENSIBILITZACIÓ
En aquesta ocasió, a cada poble
s'organitzaran actes d'animació cultural: concerts corals, recitals de
nova cançó i conferències. En segon

lloc, el grup cultural de la joventut
catalana, afí a l'Esquerra Catalana
dels Treballadors, organitzarà el dissabte, 12 de juny, al palau dels reis
de Mallorca de Perpinyà, unes "sis
hores de cançó" sota el patrocini del
Congrés. Hom espera d'aquest acte
una gran mobilització de joves.
Finalment l'endemà, diumenge, i
coincidint amb la vinguda del carnió^
biblioteca, la Federació sardanista i
la Unió d'organitzacions folklòriques
organitzaran un gran aplec a Sant
Miquel de Cuixà en el qual participaran grups vinguts d'un costat i
de l'altre de la frontera estatal, i que
permetrà un retrobament que ja fa
anys que es prepara a nivell sentimental.
Cal encara, i no és fàcil, que la
gent de Catalunya del Nord arribi
a superar, no solament aquest nivell
de relacions de tipus sentimental,
sinó també el complex de diferenciació nascut de la frontera i que fa
anomenar espanyol allò que és només estrictament català. El Congrés
pot conduir-hi amb naturalitat i eficàcia
JORDI DI RAN

Nois/noies
que sàpiguen conduir ciclomotor calen per a
repartir diaris a l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues
i Vallvidrera, de 7 a 9 del matí.
Presenteu-vos de 8 a 9 del matí al carrer
Diputació, 284, 3r, i demaneu pel senyor Guilera

A dos quarts de cinc de la tarda
d'ahir se signà l'acta de ruptura. Si
falla la segona fase de negociacions,
restarà el recurs de petició de conflicte col·lectiu abans que s'apliqui
el laude. Actualment hi ha salaris
de nou mil sis-centes pessetes per als
peons i de dotze mil per als oficial3
de primera.
En la nota que havien publicat
els empresaris, es parlava d'augments lineals de tres mil cinc-centes
a cinc mil pessetes. I s'afirmava que
les quantitats més elevades afectaven aproximadament el 75 % de les
categories que tenen els salaris més
baixos.
J. S.
L A COMISSIC) D'URBANISME
S'OCUPA DEL P L A
METROPOLITÀ
Ahir es reuní la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, sota
la presidència del governador civil
i amb assistència de tots els membres de l'esmentada Comissió, qua
examinaren els diversos treballs i
informes de les diferents vessants
jurídiques, econòmiques i d'alegacions del Pla General Metropolità.
Segons s'informa de la Comissió
Provincial d'Urbanisme del Ministeri de la Vivenda, s'expressaren durant la sessió les diverses opinions
dels membres arran del Pla. arribant-se a determinar el procés de
treballs per a adoptar la ressolució
definitiva arran de l'esmentat Pla
General Metropolità.

VALÈNCIA

Reunió de representants de 80 Facultats
Convocada pel Consell de District®
Universitari de València, ahir va tenir lloc,- a l'Escola d'Enginyers valenciana, una reunió amb assistència
de representants d'unes vuitanta Facultats o Escoles Superiors, precedents de gairebé tot l'Estat espanyol,
fins Canàries i les Illes Balears. En
el curs d'aquesta massiva assemblea
foren exposades les experiències de
diversos districtes universitaris i es
tractàs les gestions. realitzades per
alguns al voltant de temes concrets,
com el de les quatre convocatòries.
D'aquesta important reunió sortís
una proposta de futura organització i coordinació a nivell de tots els
universitaris de l'Estat espanyol. Cal
assenyalar que la Universitat Central de Barcelona no ha estat representada a la reunió.

Exercicis de la
policia lleidatana
La Policia Armada de Lleida ha
realitzat uns exercicis al camp de
futbol de la U. D. de Lleida per tal
de mostrar els seus efectius anti-disturbis.
Les primeres autoritats provincials
i locals assistiren a aquesta demostració dols moderns mètodes de repressió, segons informa Ciíra.

Diàleg

-Pàglna 3-

AVUI, dissabte, 15 maig 1976-

Esperit d'autonomia
de fa nns pocs mesos, la "descompressió" que s'ha produït en la política
DESdels
alts òrgans de l'Estat ha estimulat el desfici d'alliberament que ja

feia anys que maJUiava ofegat en ampiis sectors de la població. A Catalunya
els eslògans pro llibertat que circulen pertot fan de mots d'ordre representatius de l'"eixida a l'exterior" i gradual potenciació d'aquest gairebé biologic
designi d'alliberament.
Ara, pel que fa a les mateixes idees-força que tracten de concretar les
direccions d'aquesta sortida de les catacumbes, jo diria que a Catalunya
hem de posar en un rigorós primer terme una dimensió bàsica de la llibertat
que propugnem, una dimensió que en una certa mesura condiciona totes les
altres: és allò que jo anomeno l'esperit d'autonomia.
Per esperit d'autonomia cal entendre això: que a la dispersió reivindicativa de l'actual moment "efervescent", li convé de reduir-se —o de centrar-se— en la vida major de la nostra llibertat col·lectiva, en la de la represa, autogestionària a nivell nacional, que ja vam iniciar l'any 1932. Per
prioritat de dret i d'interès comú, és clar, però també perquè de l'amplitud
de l'autonomia que aconseguim i del volum d'adhesions que comporti, dependrà el grau i l'extensió de les llibertats de què cada sector o cada individu podrà efectivament disposar. En el moment actual de transició, per
molt que cada grup ho consideri preferent, no és igualment rendable. poso
per exemple, d'escarrassar-se per l'alliberament de la dona, la creació d'un
teatre nacional català, la reivindicació de l'autogestió a les empreses, la
Universitat catalana i popular, o l'escola gratuïta, pública o no, etc., etc.,
que concentrar l'esforç de cara a una autonomia on totes aquestes llibertats,
de gestió o del que sigui, podran ser reivindicades, discutides, i quan s'escaigui, autoritzades, sense haver de topar amb l'atzucac del burocratisme
centralista que tots coneixem. L'estatut d'autonomia ens interessa, no sols
com a catalans, sinó per a sortir de l'actual malson de l'autoritarisme kafkià,
és a dir, per a entrar en una via a mesura dignament humana de la discussió
! solució de tots els problemes pendents.
Però aquest esperit d'autonomia pressuposa la rectificació dels tribalismes
que tan sovint ens divideixen, i la superació de la mentalitat "provincial"
que els qui encara dirigeixen les operacions s'esforcen a inculcar-nos. Esperit
d'autonomia vol dir una treva (valgui el mot) entre tots els catalans, sigui
quina sigui la ideologia que cada grup defensi. No té sentit, per exemple,
que en nom de la lluita de classes hom intenti d'oposar uns catalans a d'altres, quan el partit o els partits que en feien nn dogma, ara decideixen de
guardar-la, no se sap si provisionalment, al museu de les idees socials. O que
mirem endavant amb ira, bombardejant-nos amb mots tals com burgès,
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reaccionari, marxista o anarquista, inflats de totes les c o n n o t a c i o n s pejoratives que vulgueu, quan el CEPC i els grupets o grupassos que pensen
pactar-hi, units per una lluita que és la de tots els catalans, contenen gent
que si es mereixen aquests mots, fan tot el que poden per llevar-los els
fulminants tribals. He dit treva perquè no se'm titlli d utopista. Pero jo
invitaria tots els catalans a reflexionar si la situació objectiva d una tutura
Catalunya autònoma no ens obligaria a canviar el mot treva pel mot pacte,
certament molt més nostre, i potser, de fet, més realista que no cap altre
mot que prejutgi la possibiütat de futures discòrdies. Pensem^noiaes en
l'equilibri polític i social que Catalunya havia aconseguit 1 any 193b, abans
de la maltempsada.
,
. . .
„mtiÍ!lf
Esperit d'autonomia significa també la clara consciència que I entitat
Catalunya és una col·lectivitat que no ha de condicional- les seves decisions
a cap graciosa concessió de despotismes il·lustrats o per il·lustrar, de la
mena que ja coneixem. Es, doncs, per exemple, contrari a aquest esperit,
el fet d'oblidar sospitosament que la llengua catalana es la llengua ae
Catalunya, i per tant que l'Estatut l'haurà de consagrar com a llengua oficial,
tal com ja s'esdevingué a l'Estatut del 1932. I ho és també de projectar el
futur ensenyament a Catalunya tot acceptant patrons centralistes i regatejant l'ús de la llengua catalana als primer graus de l'ensenyament. Els ídeadors d'aquesta rendició són víctimes, deliberadament o no, del condicionament
sucursalista que tant interessa els sectors immobilistes. Si es tracta d emparar els drets dels nens castellanoparlants establerts entre nosaltres, actitud
completament legítima, qualsevol tècnic de l'ensenyament sap que aixo es
pot fer sense dany per al nen, distribuint l'ensenyament o 1 us de les dues
llengües de manera que, a partir dels primers cursos d'E.G.B., els infants
estiguin en condicions de cursar totes les matèries en la llengua del país,
el català. Els retocs que caldrà fer a aquest principi durant els primers anys
a les grans zones de concentració de castellanoparlants, no afecten el fons
del problema. Tot el que no sigui defensar que el futur ensenyament a
Catalunva ha de ser en català a tots els nivells és un error lamentable,
culpable o no, que abocaria la llengua catalana a un procés molt ben sabut
pels qui s'han proposat de conservar-la en el formol de la ciència, com volia
lUnamuno, és a dir, de fer-ne un cadàver il·lustre. Aquest procés es diu
dialectalització, patuesització i desaparició. Convé que els catalans ho tinguem ben present i sapiguem reaccionar contra els llocs comuns de tants
anys de despotisme. Es a dir, que sapiguem ser fidels, per claredat mental
i per conveniència, a l'esperit d'autonomia.
ALFRED BADIA

Herència i llast

T

INC ja una certa experiència en matèria de conferències col·loqui i en trec la conclusió que
els homes i dones de la meva generació i de
l'anterior hem d'aprendre molt a l'hora del diàleg. La conferència del 3 de maig a l'Ateneu
Barceloní, en què intervingueren Víctor Alba,
Albert Balcells i una servidora, fou un exemple del que no s'ha de fer i també del que pot
fer-se. D'una banda l'exposició serena d'uns fets
viscuts pels dos ponents des de barricades oposades (els fets de maig de 1937), exposició introduïda per una presentació breu, però substanciosa i objectiva, a càrrec del jove historiador
del moviment obrer, Albert Balcells i, d'altra banda, la intervenció del públic.
Malgrat que els dos ponents expressaren
punts de vista discrepants, la -conferència tenia
un to civilitzat i traduïa l'esforç innegable per
superar pugnes tan nefastes per als treballadors
i per a Catalunya, com les que esclataren l'any
1937, en plena guerra civil. Que jo sàpiga, era
la primera vegada que les dues tendències essencials enfrontades pels. carrers de Barcelona el
maig d'aquell any exposaven, conjuntament i des
d'una tribuna barcelonina, versions i conclusions
que han passat pel sedàs de l'experiència històrica i les ensopegades alliçonadores. El fet en si
era important i positiu. Podia haver-ho estat molt
més si, a l'hora del col·loqui, els qui hi intervingueren ho haguessin fet amb el mateix esperit i voluntat que els ponents. No fou així. Es
produí l'espectacle, ja corrent en moltes de les
conferències a què assiteixo, dels discursos fora
de test. dels processos d'intenció al conferenciant,
de la impugnació de les dades aportades amb
altres dades no verificables, la utilització d'un
lèxic agressiu i àdhuc insultant i la regirada de
nafres ja guarides o en vies de guariment. Hi ha
qui frueix de valent ignorant les exigències polítiques del nostre present o supeditant-les a les
pugnes del passat. L'espectacle pot ésser depriment.
Penso que s'imposa una reflexió general sobre aquest fenomen. Vivim una situació política

caracteritzada per una confusió creixent, premeditadament fomentada per les castes dominans
que, durant quarana anys, com diu el meu amic
Manuel Cruelles, "...han produït en els ciutadans una mentalitat d'enfrontaments perpetus i
ha mantingut un llenguatge de guerra per tenir oposats els ciutadans, els uns contra els altres, o almenys per crear-los una por als diàlegs
polítics, com si un diàleg fos un acte de violència". ( " A V U I " 4 de maig 1976).
Tots sabem, que l'alternativa a la situació que
patim exigeix una oposició unida entorn a unes
qüestions concretes. Unió no vol dir amalgama
ni supeditació d'uns grups polítics a d'altres.
Unió vol dir voluntat honesta d'actuar plegats
per assolir l'essencial d'allò que els concertats
preconitzen i necessiten. Per arribar-hi és imprescindible la superació de les pugnes que foren
una de les causes de la nostra derrota i del que
vingué després. Es molt imprescindible, atès que
la generació políticament activa els anys trenta
encara té un pes en els grups que reapareixen
més o menys tolerats. Desenterrar les pugnes,
fer dels morts una bandera de revenja, inculcar
a la joventut la rancúnia i el recel envers altres
forces de l'oposició, equival a obstaculitzar la
marxa de les coalicions democràtiques que podrien treure el país del vesper on para ja que
cap grup per separat pot proposar-s'ho.
Qui no vegi aquest llast que arrosseguem, és
que no vol veure. Es un llast que, afegit a l'herència de quaranta anys de dictadura, constitueix
una rèmora perillosa en la nostra marxa pacífica vers la democràcia. Avui més que mai cal
jutjar els homes i les dones per llurs fets d'avui,
per la claredat de llurs posicions d'ara i no per
allò que feien o deien ahir. La joventut que no
es carrega el llast, però sí l'herència d'una època embrutidora, ha de conribuir a fer que els
grans ens puguem deslliurar de la feixuga rèmora, i ho pot fer servint, com Albert Balcells
en la conferència esmentada, de moderador estudiós del nostre passat immediat.
A mi no em capfica ésser impugnada en un

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 15/5/1976. Page 3

geogràfica ha permès a les Illes conservar els seus cordons umbilicals no
sols amb les terres^ pròximes de la
Península sinó també, i sobretot,
amb els països costers del sud de
l'Europa sobre tot amb Itàlia i amb
França.
Crec que el corrent naturalístic a
Balears és molt antic. Ja el nostre
capdavanter de la Cultura, Ramon
Llull, recull en els seus escrits interpretacions del seu temps no sols damunt el fenomen de les mareas, sinó també teories damunt punts que
avui diríem de fisiologia vegetal i
que podrien donar-nos una llarga llista d'expressions d'un notable contingut biològic.

col·loqui. Em sembla natural i àdhuc positiu. No
tinc la pretensió de monopolitzar la veritat i em
reservo el dret a impugnar opinions dels altres.
El que em preocupa és el clima de certs debats
públics, la seva incivilitat. Recorden, de manera
alarmant, les controvèrsies dels anys trenta: el
mateix lèxic, el mateix gest, la mateixa manca
de rigor, el mateix pintoresquisme que, si bé provoca la riallada general del "respetable", expressa
probresa d'argumentació i un evident encallament
en l'evolució política personaL
En parlo des d'aquestes pàgines perquè em
sembla important i amb el desig d'incidir en el
tema encetat pel meu amic Manuel Cruells. No
hem de tenir por a abordar-lo. No hem d'amagar els nosres defectes, que són molts. Combatre
la injustícia, reclamar llibertats, amnistia i Estatut, cultura i drets cívics, és una tasca urgent
de la nostra comunitat, però hi reeixirem a mesura que ens alliberem del llast que ens frena i
obnubila. D'adversari, només n'hi ha un. De discrepants, poden haver-ni molts. Cal, per no perdre l'oremus, saber qui és l'enemic i tenir consciència que el discrepant pot esdevenir aliat davant d'aquell enemic. I amb l'aliat real o potencial no es pot emprar un lèxic insultant, un to
agressiu i la suposició com a argument.
El problema no és artificial. Ara que se celebren tantes conferències i col·loquis, es posa en
evidència. Alguns pensàvem que havia estat superat. Ai las, no és aixi! A Catalunya, per les característiques específiques dels nostres problemes i de les solucions que exigeixen, és una
qüestió seriosa i n'hem de tenir consciència. Com
resoldre-la? No hi pot haver més remei que el
que es recepti cadascú, amb voluntat autocrítica,
amb humilitat i sentit de la responsabilitat. Si
aquell que es carrega el llast, està decidit a no
desfer-se'n per una malentesa qüestió de principis, ningú no podrà evitar que sigui arrambat pels
esdeveniments. En quedarà al marge mentre el
país avança; però fóra més fàcil, menys dolorós
i més ràpid, avançar sense el llast.
TERESA PÀMIES

Per estudiar l'origen i l'evolució
d'aquesa naturalística balear, creim
que abans de tot s'haurien de seguir
recopilant la bibliografia dins tots
els camps de la recerca de la Natura (Botànica, geologia, biologia
marina, bioespeleologia, etc., etc.).
Això que l'any 1942 va començar el
Dr. Navarro recollint els títols d'uns
665 treballs sobre flora i fauna marines de Balears realitzats per uns
338 autors, propis i forans, i que el

geòleg Darder Pericàs també aconseguí l'any 1946 amb la seva Història de la coneixença geològica de
l'illa de Mallorca, s'hauria de dur a
terme aprofitant la rica bibliografia
de les darreres publicacions geològiques i paleontològiques de G. Colom
i J. Cuerda, a la Diputació Provincial.
Aquesta fenomenologia naturalística balear, el seu origen i les seves
línies de treball tant a Mallorca com
a Menorca han estat molt emparentades amb la Universitat de Barcelona on les Ciències de la Naturalesa hi tenen una reconeguda tradició.
Com també la influència de l'escola francesa a través de Fallot i de
Knoche encara es deixen sentir dins
els naturalistes insulars que segueixen rebent les visites de consulta i
d'intercanvi de geòlegs com l'altre
dia George Kukla, professor a Palisades (N. Y.), vengué per estudiar
el paleomagnetisme a les nostres
Illes o aquells contactes de Delamare de Bouteville amb els biospeleòlegs. Precisament aquests dies
acaba de tràsmetre a D. Guillem Colom el seu nomenament com a Mem-

D'entrada, vull fer constar que
els toros no em fan ni fred ni calor. Amb tot, no em sembla bé la
carta que escriu el senyor Bonet
Punsoda.
Sobre aquest espectacle, es poden fer moltes consiaeracions a
j favor o en contra, segons el gust
[ de cadascú, però no crec que pel
j sol fet de dir que no li plauen
' els toros, hom faci valer la seva
| catalanitat.
JOAN M. LLAVINA I BOTER
(Gelida, Alt Penedès)

"DISBARAT"
El Sr. Espinàs està cargado de
razón al reivindicar la memòria
de catalanes ilustres, de devocio; nes arraigadas, cuyos nombres
distinguían calles y plazas, habiendo sido sustiíuidos por otros
por razones políticas.
AVUI, entiendo que ha nacido
entre otras razones. para darnos
a todos los espanoleo, una idea
atractiva del catalàn —pueblo e
| idioma— y no para azuzar aunque sea en tono menor esas ridículas rencillas que enconados
tiempos atràs, dieron lugar precisamente al "disbarat" que tan
certeramente denuncia el senor
Espins.
MANUEL

La cultura naturalística balear
La cultura d'un poble no es pot
deslligar dels condicionaments geogràfics i de las raons històriques
que han afavorit els intercanvis
d'idees, reballs i tècniques amb els
altres grups humans que han tingut
uns mateixos vehicles d'expressió natural i unes motivacions comunes de
promoció social. Les Illes Balears,
dins la Mediterrània, són per al naturalista no sols un lloc de pas per
les aus emigrants entre Europa i
Àfrica. Són sobretot un fet cultural
on la recerca de la Natura ha estat
motivada per la condició marinera
de les migracions humanes que des
de fa mil·lenis han anat fent escala
aquí deixant-nos idees i objectes.
Basta fixar-se una mica en l'origen, forma i utilització de les restes
arqueològiques (àmfores, cràters,
plats objectes ornamentaris, etc.)
tan procedents dels vaixells enfonsats com dels poblats o necropolis,
per adornar-se'n de la diversitat de
pobles mariners arribats d'altres voreres del "Mare Nostrum'. Es vere
que l'obligada insularitat va anar
afavorint una certa endogamia o reproducció intrafamiliar dels habitants, però el fet de la seva posició
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bre Honorari del Museu d'Història
Natural de París.
Creim que també l'objectivitat d'un
estudi històric d'aquest desenvolupament naturalístic balear no podrà oblidar les aportacions recollides dins aquella vintena de volums
del Butlletí de la Societat d'Història
Natural de Balears que a una universitat representativa hi escaurien
bé si les memòries acadèmiques foren senceres.
Tothom sap que la cultura d'un
poble no es fa per real decret ni es
compra amb muntatges oportunistes,
La recerca de la veritat dins la solidaritat amb el poble és qualque cosa més que un tub d'assaig o una
computadora. Són molts de milers
d'anys de rebre i de donar, de traduir i de captar tantes d'experiències
concretes d'uns principis universals,
dins un lloc determinat, amb unes
circumstàncies geogràfiques i socials
carasterístiques que aqui, a Balears,
des dels inicis de la seva història han
anat heretant una gran deixa naturalística.
(Guillem Mateu, "Lluc" 658/ahril 76)
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ESTEBAN-INFANTES
(Toledo)

VE

iEs o no és. el programa televisiu del migdia nomenat Miramar, fidel reflexe del que passa
al Principat i a les Illes?
No comprenc perquè no s'hi
| parla català de manera normal, i
encara comprenc menys com en
el proppassat 6 de maig, dia en
què en Lluís Llach va celebrar
un recital molt important a Be| llaterra, ni s'hi esmentà l'acte.
ROSA CUADRENCH
(Barcelona)

DONES
Es realment molt difícil d'acceptar la interpretació descaradament partidista de la crònica
de Maria Favà sobre la roda de
premsa celebrada el passat dia 4,
per tal de donar a conèixer les
I properes "Jornades Catalanes de
la Dona".
Tots els diaris de Barcelona
, van informar amb objectivitat
| Solament AVUI ha "desinformat*
tant dissortadament. El despreci
implícit a l'esmentada crònica, és
un insult a totes les dones de Ca| talunya.
MARINA PUIGVERT COLL
(Barcelona)

ROSER BOFILL
Amb tota la finor que es vulI gui, l'article que signa Roser Bofill esdevé molestos a tanta gent
, sincerament bona que té un mi| llor concepte de l'Església que no
pas l'autora, i pot provocar una
í reacció justa i contrària a una
bona minoria religiosa, de tant
de talent com ella probablement
més que no pas ella sobre la mai tèria. Comptat i debatut, malgrat
l'irenisme enguantat de la redacció, Roser Bofill ens hi ve a dir
, que el govern de l'Església, els
I bisbes a la Conferència Episcopal i a la pròpia diòcesi, per
uns camins de permisos i concesI sions ens prenen la llibertat en
l'Església. Francament, trobo superficial i poc evangèlic aquest
| parer.
JOAN GABERNET
(Sant Cugat, Vallès Occidental)
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.

Països catalans
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Jaume I, tema de les Festes de Maig

Aparelladors: tres càrrecs a reelecció

L'acte se celebrarà al Palau el dia 22

La candidatura de Josep Miquel Abad manté els principis democràtics
La candidatura encapçalada
per Josep-Miquel Abad, actual
president del Col·legi a'Apareliadors i Arquitectes Tècnics ae
Catalunya, va presentar ahir
als representants dels mitjans
informatius el seu programa
elaborat de cara a les eleccions
del proper dia 3 de juny.
Ahir a les dotze de la nit acabava
el termini de presentació dels vots
mínims d'aval ^un 10%) per a cada
una de les candidatures. Tres són
les que aspiren a ser proclamades:
la composada per Abad-PuiggròsObón-üchoa; l'encapçalada per i rancese Xavier Llovera, i la que presideix Jordi Vila.iossana.
En els 32 Col·legis de tota Espanya
es renovaran e^s càrrecs ae president i tresorer ae les respectives
Juntes de uovern. En el Col·legi de
Catalunya (que compren uarceiona,
Lleiua i (jíroiití), a u.es, es íenoven
dos dels quatre vocals que, des del
passat meu ae nuvemure i segons un
Reglament ae rtegini intern ^ue lauciona en el Col·legi de Catalunya, van
passar a formar p^rt ae la J un la
d'aquest, nomenats per sutragi universal.
^omponen la candidatura, JosepMiquei Auad, per al càrrec de presiaent, que ostenta des ae ta tres
anys (quant a la seva situació professional, es assalariatj'; Caries Puiggròs (proifcssionaiitieni associat a
d'altres professionals), que es presenta a reelecció en el seu actual
càrrec de tresorer; Francesc Obón
(també assalariat), a reelecció en el
seu càrrec de Vocal ü Assalariats; i
Bernat Ochoa (treDallador de l'Administració Publica, a l'Ajuntament
de l'Hospitale't) que es presenta per
primera vegada, per a Vocal de Funcionaris.
L L U i T A CONTRA

L'ABSENTISME

L'equip
Abad - Puiggròs - Obón Ochoa es proposa continuar la tradició democratica introduïda al front
del Col·iegi ues de fa vuit anys.
Tot mantenint aquesta continuïtat
dels criteris democràtics, la candidatura ha considerat necessari partir auns nous plantejaments, ja que
actualment es donen noves situacions: l'actual moment sòcio-politic
del país, i, en l'aspecte intern, les
profundes transformacions que s'han
produït dins de la professió.
Pensen que l'aspiració del poble de
Catalunya i de la resta de l'Estat
d'assolir una democràcia i una normalització de la vida col·lectiva ha
de traduir-se a l'interior del Col·legi
en una major participació real en la
gestió i resolució dels problemes
col·lectius. I això s'ho plantegen com
una lluita contra l'absentisme.
Quant a qüestions a assolir immediatament, assenyalen: la modificació del sistema de visat per a assalariats que visen obres: supressió de
l'eventualitat per a aparelladors i
arquitectes tècnics contractats per
organismes oficials; millora de les
condicions de treball dels funcionaris, com a qüestió relacionada amb
l'aplicació d'incompatibilitats. D'altra
banda, es proposen un estudi permanent de la problemàtica professional.

li permeti d'estar al dia i d'actualitzar coneixements. Consideren que el
Col·legi ha de vetllar per la Formació Tècnica Permanent i col·laborar
en l'activitat de cada professional.
Un dels cavalls de batalla de la
candidatura és la proposta de la necessitat urgent de comptar amb un
Reglament de Deontologia. Hi ha hagut ja una proposta de Reglament
elaborada per Llovera, Busquets, López Pérez i d'altres que, segons la
candidatura d'Abad, "ha estat fet
sense tenir en compte els problemes
i les situacions reals dels liberals,
assalariats i funcionaris" En aquest
sentit proposen: retirar l'esmentat
avant-projecte: que cada Comissió
Professional elabori els criteris bàsics de plantejament, partint de la
problemàtica real; i que. un cop
aprovats en assemblea els criteris,
una Comissió s'encarregui d'elaborar
l'articulat i el proposi de nou a l'assemblea per a la seva aprovació definitiva.
Una altra de les qüestions clau del
programa deriva del fet que les possibilitats reals d'actuació en les tasques de direcció del Col·legi, segons
ens expliquen, són condicionades per
factors exteriors al mateix organisme col·legial i tenen uns límits. Per
tant, es plantegen afrontar aquestes
limitacions, que concreten en el Consell Superior de Col·legis d'Aparelladors (format pels presidents dels
32 col·legis i per una Jurta Executiva), i en l'Administració.

Consideren que el Consell "és un
organisme anquilosat i inoperant,
que en lloc de potenciar l'activitat
dels Col·legis, els frena". Cal assenyalar que dins el Consell cada Collegi té un sol vot, tan els que tenen
4.000 col·legiats, com el de Catalunya,
com els que en tenen només 40.
En aquest punt, proposen la modificació del Reglament General; treballaran per aconseguir una estructura federativa, potenciant l'agrupació de Col·legis de Catalunya; i l'elaboraeió d'unes noves tarifes per a la
direcció d'obres (encara romanen en
vigor les de 1935); i'aconseguiment
del vot proporcional dins el Consell,
per tal de fer un equilibri democràtic a l'hora de prendre decisions.
Quant al segòn condicionant, l'Administració, es proposen lluitar: per
una Administració que respongui als
interessos de la població, per la independència dels Col·legis enfront
d'aquesta; i per la participació del
Col·legi en l'elaboració de tota normativa que els afecti.
Fins aquí, el programa de la candidatura. Els seus membres. abanS
d'acabar la reunió, van tenir interès
en aelarir alguns aspectes.
D'una banda, el qualificatiu de
•partidistes" aue se'ls ha atribuït
"Si demanar els drets mínims, les llibertats públiques i l'amnistia, és partidisme, no entenem res. Si fan refe.
rència a qüestions internes, el qualificatiu, a més de desafortunat, és
fals. Hem donat a l'oposició totes les
facilitats pel seu treball dins el Coll e s ! i mai no hi ha hagut sectarisme."

INDEPENDENCIA PROFESIONAL

Un altre aspecte del programa es
deriva de l'aïllament sense ajut que

Un altre punt que consideren molt
important és. a part dels programes
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ROSA M A R I A PINOE

Enguany s'esdevé de commemorar
el V l l è centenari de la mort de Jaume I el Conqueridor. Entre els diversos actes que hi fan referència
(exposicions, conferències, focs de
Sant Joan, etc.), la Festa de Maig
de ies Lletres Catalanes, en la qual
és proclamat el "premi d'honor" instituït per, Omnium Cultural, constituirà una de les manifestacions commemoratives de l'efemèride.
El rei Jaume I simbolitza precisament la unitat dels Països Catalans,
fins al punt que totes les terres que
formaren la Corona Catalano-Aragonesa. i fins i tot la ciutat de Montpeller, veneren la seva memòria per
tot allò que va aportar a la configuració del nostre poble i a la dinàmica de la seva personalitat.
Miquel Coll i Alentorn. historiador membre de l'Institut d'Estudis
Catalans, té encomanat de glossar
l'obra del rei Jaume, així ' com la
lliçó que se'n desprèn en molts aspectes. Es tanmateix interessant que
la Fundació Carulla-Font hagi promogut de realitzar un film documental, sobre la base del Llibre dels
Feits, la nostra primera gran crònica medieval, que posa en boca del
Rei mateix el relat de la seva pròpia història i de les seves conquestes.
Aquest film serà estrenat a la Festa de Maig de les Lletres Catalanes,
la qual tindrà lloc a Barcelona (Pa-

Una altra torre modernista en perill
La comissió de defensa del
patrimoni arquitectònic i l'arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears
ens han fet saber que la torre
Sant Jordi del carrer de Sant
Eudald números 9 i 11 del barri de Vallcarca és en perill de
ser enderrocada.
Aquest edifici fou edificat el 1906
per l'arquitecte Salvador Valeri i
Pupurull que és autor de la casa Comalat, que és a la cruïlla de la Diagonal amb la Via Laietana. La torre
Sant Jordi és un bell edifici modernista de forta inspiració gaudiniana.
Una gran part del seu jardi ja ha
estat destruït per edificar-hi un bloc
d'habitatges i sembla que la intenció dels propietaris, és de continuar
l'enderrocament per fer-hi més pisos.
Hom havia demanat la inclusió de
l'esmentada torre en el Catàleg Municipal d'edificis d'interès que en

aquest moments és en estudi per a
ésser revisat.
Salvador Valeri i Pupurull, l'arquitecte de la torre Sant Jordi, nosqué el 1873 i acabà la carrera el 1899.
La seva primera obra fou la Casa
Oliver del Papiol, construïda el 1905.
El 1906 —alguns diuen que fou el
1908— va projectar la torre Sant
Jordi. Del 1909 al 1911 va fer la Casa
Comalat de la Diagonal i la Casa
Trian, que és a la carretera de Sant
Boi de Llobregat a Quatre Camins,
en el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. Dürant els anys
1912. 1913 i 1914 va aixecar la Casa
Gensana a Sant Vicenç dels Horts,
les dels números 5 i 7 del carrer de
les Camèlies de Barcelona, i la Casa
Bou del Papiol. A partir del 1915 va
edificar la fàbrica Prat de Sant Vicenç dels Horts, la Casa Llaudet,
avui desapareguda, que era a la plaça de la Font Castellana, número 19
de Barcelona, i la Casa Espona, que
ha estat mutilada i que és a la Plaça
de Pedralbes número 8. Salvador Valeri, morí el 1954.

Jornada Mundial de les Comunicacions Socials
El proper dia 30 se celebra la
X Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.
Amb aquest motiu pronunciarà
una conferència a Barcelona el pare
Pierre Chevalier. secretari general
de la Unió Catòlica Internacional 4e
la Premsa (U.C.I.P.), sobre el tema
"Presència i compromís del professional catòlic en la informació i en

el món actual: referència als drets
humans". L'esmentat acte tindrà lloc
el dia 19. El dia 20, a la nova seu
d'I.C.C.S.B. hi haurà un "pannel" informatiu en el qual es presentarà el
lema de la jornada d'enguany; "Les
comunicacions socials davant els
drets i els deures fonamentals de
l'home". Juntament amb el P. Chevalier intervindran josep M. Cadena. Manuel Ibànez Escofèt, Joan Gomis i Antoni Bascompte.

Sessions sabre la Llei de Relacions Laborals
Organitzades per la Secció de
Dret Laboral de la Comissió de Cultura del Col·legi d'Advocats de Barcelona els propers dies 17, 18 i 20 de
maig se celebraran unes sessions per
a l'estudi i divulgació de la Llei de
Relacions Laborals, a càrrec dels
advocats especialistes, Manuel Alonso, Francesc Casares, Antoni Cuen-
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En les últimes eleccions, l'any
1973. va votar un 30 per cent del total del cens electoral. A les eleccions
d'enguany es preveu que els votants
arribin al 50 per cent. Aquesta vegada s'ha establert el sistema del vot
per correu, circumstància que té dos
aspectes: l'un, positiu, en el sentit
que possiblement farà disminuir l'absentisme; i un altre, negatiu, perquè
els membres d'aquesta candidatura
temen que el vot per correu es presti a maniobres de pressió, sobre la
gent absentista

S

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

ENTREGA

que s'exposin, la possibilitat per a
les persones que els exposen de portar a terme el compromís escrit. En
aquest sentit, van afirmar que ells
mai no han estat vinculats a sectors
empresarials ni de l'Administració.
"Mantenim una independència professional i no hi ha grups de pressió
darrera nostre." Finalment, la candidatura encapçalada per Josep-Miquel
Abad invita els components de les
altres dues candidatures a mantenir
un debat obert.

"EL CONSELL SUPERIOR
ES I N O P E R A N T "

C A P A UN REGLAMENT
DE DEONTOLOGIA

X
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ca. Albert Fina,* Leopold Espuny,
Lluís Jornet, Jordi Monté, Josep
J. Tovillas, Eduard Ortega, Teresa
García Alba, J. A. Fernàndez i Joan
Esteve. Actuaran com a coordinadors i moderadors Antoni Freixa
Moreno i Josep M Antràs i Badia.
Les sessions tindran lloc- a les vuit
del vespre al Saló d'Actes del Collegi. El primer acte se celebrarà dilluns, dia 17, i se centrarà, entre
d'altres aspectes, en el treball de
menors, treball de la dona i garantia
d'empleu i d'estabilitat en la relació del treball.
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lau de la Música Catalana) el dissabte dia 22 de maig. a les 10 de la
nit.
£1 programa de la íesta és: Balanç cultural de l'any a càrrec de
Maria Aurèlia Campmany, entrena
del film de Joan Capdevila i Nogués
"Jaume I el Conqueridor", xerrada
de Miquel Coll i Alentorn sobre " L a
lliçó de Jaume I". proclamació del
premi d'Honor i breu glossa del
guardonat amb el premi d'Honor.

L'equip de Gil Vernet
trasplanta un ronyó
procedent de França
Un ronyó de cadàver ha estat
trasplantat amb èxit a Barcelona ai cap de vint-i-nou hores
d'haver estat extret a França i
haver superat un llarg procés
d'enllaços d'avió i demores burocràtiques. L'òrgan funciona
normalment i el maialt que l'ha
rebut es recupera en la Unitat
de Transplants Renals que dirigeixen al Clínic els metges J.
M. Gil Vernet i Antoni Caralps.
El ronyó procedia de Montpeller
i va ser enviat primer a Tolosa de
Llenguadoc ja que semblava que hi
podria ser trasplantat, però en no
poder-se realitzar aquesta operació
i com que l'hospital on s'havia d'efectuar pertanyia a l'organització
"France-traspiant". es va avisar la
central de París. Allà van comprovar que el pacient més idoni per a
rebre aquest òrgan era un que estava internat en la Unitat de Trasplantaments Renals del Clínic de
Barcelona, únic centre d'Espanya
concertat amb "EurotranFpiant" i
amb l'organització francesa, cosa
que va fer possible que el trasplantament es fes aquí. Els francesos
van tenir cura de trametre el ronyó.
Així va ser enviat primer a París
i des d'allà, per la línia regular d'avió, a Barcelona on l'esperaven diversos membres de l'equip mèdic
del doctor Gil-Vernet. Aquests van
haver-se d'esperar durant mitja hora
a l'aeroport perquè els fos fet a
mans el ronyó, ja que els tràmits
duaners van ser molt lents.
L'operació de trasplantament va
efectuar-se amb tota urgència, i va
constituir un èxit. Durant les primeres dotze hores el ronyó trasplantat ha funcionat normalment i ha
produït dos litres d'orina.
El malalt que va rebre la traspiantació residia a Pamplona, on
era sotmès a sessions de ronyó artificial a l'Hospital Universitari d'aquella capital. En saber-se a Barcelona la possibilitat d'un trasplantament immediat van avisar-lo i el pacient va traslladar-se a Barcelona
on va rebre el trasplantament del
ronyó francès. L'organització de la
Unitat de Trasplantaments Renals
del Clínic de Barcelona és connectada a "Euro-transplant", que té ua
fitxer de tots els casos clínics, amb
un complet dossier de les característiques del pacient, cosa oue fa que
pugui haver-hi una organització eficaç per atendre els malalts. A través
del Clínic hi ha a Euro-transplant
historials clínics de malalts de moltes capitals de l'estat espanyol

BREU
L A SELVA DEL CAMP. — El Casal Selvatà, a través del Club de
Joves, ha organitzat diverses conferències sobre cultura catalana i
per a l'últim diumenge d'aquest mes
es prepara a celebrar el Vè Aplec
de Paretdelgada, amb la corresponent entrega de premis literaris el
mateix dia a les 8 del vespre.
SOLSONA, — Aquests die s continua celebrant-se la tradicional Fira
de Sant Isidre, que consta d'una
exposició de les últimes novetats en
maquinària agrícola, concursos, exposicions i transaccions de bestiar,
activitats que donen a la vila una'
intensa efervescència.
VIC. — Ha començat el Curset
d'Iniciació a l'escalada, organitzat
per la Mancomunitat de Centres Excursionistes de la comarca d'Osona,
que han portat una bon activitat
dintre els actes del centenari de
l'excursionisme català informa Joaquim Albareda. Per inscriure's a
qualsevol dels Centres de la comarca.
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sACTSVITAT POLITIGU

Debat
Hem rebut el següent comunicat:
"El Comitè Central del Partit
Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) dels Països Catalans
comunica que, degut al procés
de reelaboració de la declaració
política de principis, acorda que
cap dels seus militants no farà
declaracions públiques sobre la
teoria i l'estratègia del partit
mentre duri el debat intern"
Hem conversat amb Joan Armet,
home públic del PSAN, per tal que
en s ampliés el contingut de la nota.
Ens ha confirmat que totes les conferències de presentació del partit
que el PSAN tenia compromeses han
quedat
suspeses.
Concretament
una que s'havia de celebrar dijous
a Badalona, ja no va fer-se. Per
aquest motiu, el PSAN tampoc no
respon, ara com ara, a unes qüestions
que li van ser plantejades sobre la
constitució de la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals del País Valencià.
Ens ha informat que, havent-se incitat una discusió entre dos criteris
diferents dintre el partit, s'ha acordat no donar a conèixer les dues posicions oer tal que l'acceptació majoritària" de l'una o de l'altra no sigui en detriment de ningú. Ha estat
unànimement acceptat que no_ hi
haurà fraccions: la posició que s'imposi en el debat serà acceptada per
tots els militants. La durada d'aquest
debat es preveu que pot ser d'un o
de dos mesos.
Hem preguntat a Joan Armet si
aauest debat tenia res a veure amb
la creació del futur Partit Socialista,
com afirmava ahir un diari del mati.
i ens ha assegurat que aquesta afirmació no té cap base. Ha afegit que
allò que el partit té ja definit no
serà alterat per aqu°st debat, car no
es tracta d'una redefinició sinó d'una
concreció de l'actual declaració política de principis.

intern

mar part de l'Assemblea de Catalunya.
Segons una nota de premsa que
ens ha estat lliurada, "en la seva
carta de presentació a l'Assemblea,
el PSPC expressa la seva total identificació amb els quatre punts essencials de l'Assemblea explicitats en
la declaració fundacional del partit;
considera el restabliment de l'Estatut
del 32 com la base Fonamental de
partida per a l'autodeterminació dels
Països Catalans; creu que l'amnistia
és un acte imprescindible de reconciliació; expressa la seva exigència
de les llibertats fonamentals de l'home i manifesta la seva voluntat de
treball en coordinació amb tots els
que treballen per aquest alliberament".

PSAN
EL FUTUR DEL SINDICALISME
Avui, a les quatre, organitzada per
l'Associació de Veïns del Bon Pastor,
es farà una xerrada sobre "El futur
del sindicalisme", en la qual participaran J. Domingo Linde, acomiadat
de Motor Ibèrica, M. López, vicepresident de la UTT del Metall,
F. Macareno, càrrec sindical de Telefònica, Montserrat López Ariza,
vocal provincial del Tèxtil, J. M. Romero, de la gestora de l'Associació
de Parats del Metall, i Rafael del
Rosal, advocat laborista. Actuarà de
moderador J. I. Tarrela, treballador
de la Telefònica.
UNA PEL·LÍCULA PER A
DIFONDRE ELS QUATRE PUNTS

PALLACH ES FELICITA PELS
CONTACTES PSOE-PSP-PSDE
Josep Pallach, president del Reagrupament Socialista i Democràtic
de Catalunya, ha tramés, en nom
propi i del RSDC, un telegrama a
Felipe Gonzàlez, secretari, general
del Partit Socialista Obrer Espanyol,
a Enrique Tierno Galvàn, president
del Partit Socialista Popular, i a
Antonio García López, secretari general del Partit Socialista Democràtic Espanyol, en el qual es felicita
per la iniciativa d'iniciar contactes
entre ells de cara a la creació d'un
Partit Socialista Espanyol que aplegaria els militants de les tres organitzacions. Pallach diu també en el
telegrama que desitja que, en el futur, es puguin establir les bases per
a una tasca conjunta del socialisme
català i l'espanyol.

P A X CHRISTI VA PRESENTAR
EL "DOSSIER TELLEZ"
Pax Christi junt amb altres entitats: Trobada permanent d'entitats
d'església. Pares de Família, parròquia de Sant Francesc de Sales, Grup
de Solidaritat, comissió gestora da
l'associació d'ex-presos polítics, i un
grup de metges, van convocar ahir
una conferència de premsa per presentar de manera pública l'opuscle
que Pax Christi ha editat amb el títol "Dossier Téllez" i parlar alhora
d'altres casos de tortura i mals tractes per motius polítics, i del seguit
de gestions realitzades per evitar les
tortures.
El "Dossier Téllez" aplega tots els
documents —escrits i fotogràfics—
que sobre aquest cas s'han conegut.
L'inicien unes impressionants fotografies del cos llatzerat de Francisco
Téllez i després podem llegir-hi una
declaració jurada del torturat, un
informe clínic del servei de nefrologia del Clínic que va assistir-lo, i una
Eèrie de cartes adreçades a Fraga
A la conferència de premsa també
una noia francesa que fou retinguda
per la policia el dia 1 de maig, va
aportar el seu testimoni, i la mateixa cosa féu Josep M. Gil, detingut
recentment i que ara é s en llibertat.
També van lliurar-nos la "crònica"
que redactà Lluís M. Xirinacs després de la seva retenció per la policia el dia 1 de maig.
"Aquestes entitats —va dir Àngel
Colom de l'equip de presidència de
Pax Christi— estem interessades en
la defensa dels drets humans i volem que se suprimeixin les tortures.
Per això impulsem aquesta campanya destinada a suscitar una sensibilització general pel que fa als drets
humans, i volem que e s digui prou
a. la tortura".
.
El representant del Grup Cristià
de Drets Humans va dir que ells estaven confeccionant un "dossier" sosobre els casos de tortura més recents que directament han conegut.
Un metge de la junta del Col·legi
de Metges va informar que, en tenir
coneixement del que havia esdevingut a Xirinachs el dia 1 de maig, van
fer un informe mèdic —despres d'esser examinat Xirinachs pel seu metge de capçalera i un que designa la
j u n t a - i el va trametre al jutjat de
Guàrdia, complint així lobligacio
que tenen tots els metges de denunciar aquells casos clínics en que no
veuen prou clares les causes que els
han ocasionat.
Dijous, ei Partit Socialista Popular
Català, delegació catalana del PSP
6e Tíemo Galvàn, va entrar a fer-
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Es troba en fase de muntatge una
pel·lícula que recull diverses entrevistes amb dirigents de partits polítics i altres grups integrats a l'Assamblea de Catalunya, així com
escenes de les convocatòries populars
de l'Assemblea —Ripoll, Sant Cugat,
Vic, Barcelona...— i de les reunions
dels seus organismes. La finalitat del
film és difondre els quatre punts
programàtics de l'A. de C.
El material cinematogràfic ha estat
filmat durant els anys d'existència
de l'Assemblea pel Grup de Producció, al qual són vinculats coneguts
realitzadors de cinema catalans d'actituds democràtiques, i que ha obtingut els recursos econòmics necessaris per a realitzar aquesta pel·lícula
a base d'anar venent a les televisions
estrangeres còpies dels diversos documents que anava filmant.

Metges per la planificació familiar
Contra l'article 4 1 6 que prohibeix anticonceptius
Diversos
toco-ginecòlegs
i
psiquiatres de destacada significació professional i cívica han
dirigit una carta • al president
del Col·legi de Metges de Barcelona demanant la modificació de l'article 416 del Codi
Penal, que prohibeix la utilització de mitjans anticonceptius, i d'altres condicions per
al control de la natalitat.
La carta és signada pels doctors
Ramon Casanellas, Guillem Hernàndez i Garcia, Josep Maria Carrera
Macià, Santiago Dexeus i Trias de
Bes. Assumpta Villatoro, Eugeni Castells, Pere Barri i Josep Lluís Iglésias Cortit toco-ginecòlegs. i Roser
Pérez Simó, Pere Bofill. Joan Massana i Joan Wuff, psiquiatres. Tots
ells, preocupats des de fa temps pels
problemes de la planificació familiar i de la contracepció. segons ens
ha manifestat el doctor Dexeus, condueixen ara una companya de cursos de formació sobre aquesta problemàtica i són en coordinació amb
els moviments d'alliberament de la
dona amb el propòsit d'arribar a la
constitució legal d'una societat de
planificació familiar que pugui enfrontar tots els aspectes del camp
del control de la natalitat, tant des
del punt de vista sanitari com del
legal i social.

LA PLANIFICACIÓ FAMILIAR
El document que aquests metges
dirigeixen al president de llur Col·legi comença amb una denúncia contra les condicions que en el context

DEL TREBALL

Problemes laborals a "Barrabàs"
Per l'acomiadament d'un redactor, no sortirà la setmana entrant
El setmanari
humorísticoesportiu "Barrabàs" no sortirà
el proper dimarts a causa de
problemes laborals. Per causa
de l'acomiadament d'un dels
seus redactors, uns quants
companys de redacció han dimitat en senyal de solidaritat.
Això ha fet que s'hagi de refer
la plantilla de redacció i no pugui
sortir a la llum pública fins l'altra setmana. Es creu que. amb
aquest motiu, hi haurà variacions
en quant al format, presentació i
contingut del setmanari.
VIDRE I CERAMICA:
IL·LEGALITAT DE LA VAGA
Davant l'acord de la junta general de la UTT nacional del ram del
vk.C
^e.
i
una i València han fet sengles comunicats.
Avisen que la vaga és il·legal perquè no s'han observat els requisits legals del decret 22-V-75. La
vaga és anunciada per al proper
dilluns, dia 17 de maig. L'acord de
fer-ne, pres per l'U T T, ha estat
suspès per l'autoritat competent.
TALLERS AFA: ACORD PREVI
Ahir se signà un acord de principi, previ a la signatura del conveni col·lectiu, entre l'empresa i els
treballadors dels Tallers Afa. L'empresa romania tancada, amb autorització de l'autoritat laboral, després d'una vaga. L'acord inclou un
augment brut de seixanta mü pessetes anuals i altres millores futures. Els treballadors s'han compromès a mantenir el ritme actual
d'activitat i l'empresa a signar el
conveni el proper dia 19.

AIGUA, GAS I ELECTRICITAT:
MALESTAR PER L'EXPEDIENT
En relació amb l'expedient incoat
al president de l'UTT d'aigua, gas
i electricitat, en el sentit de destituir-lo. continuen les reaccions de
la part treballadora. Els enllaços
sindicals han fet gestions prop del
secretariat general adjunt de Sindicats a Barcelona. Tenen l'esperança que l'expedient es paralitzarà. També han fet una denúncia
oficial del conveni col·lectiu provincial del ram, que afecta uns
setze mil treballadors.
MONTCADA: MANIFESTACIÓ
PER MOTOR IBÉRICA
En relació a la vaga de Motor
Ibérica que ahir va complir el
quinzè dia. els obrers van protagonitzar una gran manifestació. Sortint de la casa sindical de Barcelona, van marxar sobre Montcada
passant per Mas Rampinyo i van
agafar la carretera nacional de
Puigcerdà fins arribar a la Llagostera on es van afeeir uns dos mil
obrers més de la zona. La manifestació sumava Ua o a
vuil mil
obrers i en aquell moment van fer
el recorregut a l'inrevés fins tornar arribar a Sindicats.
Els obrers portaven tots la seva
roba de treball i la majoria adhesius relatius a la vaga. A més dels
treballadors de la
periferia de
Montcada van participar molts de
les factories de la Zona Franca i
Poble Nou. així com —ja q.ue la
marxa tenia la intenció de demostrar la solidaritat obrera— hi van
participar també la majoria de treballadors
d'Aismalibar,
Pomssa,
AMP. General Cable, Segat, Làm-
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paras Z, Estampaciones Sabadell,
com gran número de parats de la
zona. Segons informa també David Soler, els treballadors de Motor Ibérica estan cercant la solidaritat de les Associacions de
Veïns.
GRANOLLERS: AGRESSIÓ
ENTRE TREBALLADORS
Dilluns passat se celebrà a la casa sindical de Granollers una sessió informaiva per als obrers del
Metall. Es va plantejar des del primer moment ln
ep; esentefj vitit
dels càrrecs sindicals. Aqueste posicions s'havien agreujat d'ençà de
l'actuació d'aquests càrrecs arran de
la vaga del ram. Ens comunica
Lluís Torres que, segons els treballadors granollerins, aquesta actuació fou contrària als interessos dels
vaguistes.
En sortir de la reunió, es va produir un lamenable incident. El president de la U T T del metall fou
violentment agredit per un enllaç
de l'empresa on treballa. Es conegut per tothom el constant enfrontament d'ambdós a les reunions. Però sembla que les raons que motivaren l'incident s'escapen del camp
laboral i pertanyen al terreny personal.

social del nostre país els dificulten
la pràctica normal de la professió
en aquest camp "arribant fins i tot
als desequilibris i malalties que es
desprenen d'una tal situació".
L'escrit es basa en la resolució presa per l'OMS sobre planificació familiar tot aclarint que aquesta opció
és una forma de pensar i de viure
adoptada voluntàriament per individus i parelles per tal d'evitar fills
no desitjats, d'adaptar-se a la millor
edat per als embarassos i, en definitiva, per adequar-se a una línia de
millorament sanitària i de desenvolupament de la nostra societat en el
sentit d'un major repecte als més
elementals drets humans.
En aquest sentit, el document fa
notar que un nombre elevat de parts
acostuma a anar acompanyat d'un
baix nivell sòcio-econòmics amb les
corresponents deficiències d'higiene,
nutrició i educació.
Per altra banda, cuiden l'atenció
sobre la comprovació científica que
el risc de mortalitat materna, si bé
és lleugerament més baix en el segon
i en el tercer embaràs que no en el
primer, augmenta en posteriors gestacions i s'accentua a partir del cinquè.
PLANIFICACIÓ FAMILIAR
I DRETS HUMANS
Per una banda, segons manifesta
la carta, la regulació de la natalitat
contribueix a l'acompliment dels
drets de l'home en el sentit que totes les parelles tenen el dret de
decidir lliurement i sota la seva responsabilitat el nombre de fills i la
planificació familiar facilita els mitjans convenients per als fins que
desitgi la parella.
Per una altra banda, es reclama
el dret a la informació que qualsevol
ciutadà té en aquest camp, com en
qualsevol altre, per tal de tenir un
coneixement complet de la sexualitat
i les seves funcions, inclosos els mètodes anticonceptius.
Finalment, els signats de la carta
manifesten que la planificació familiar té una incidència important en
la llibertat d'associació, ja que és
imprescindible per a una associació
entre homes i dones lliure i desproveïda d'ingerències en la seva vida
privada. La regulació de la natalitat
facilita eficaçment una igualtat entre els membres de la parella, sobretot a nivell sexual.
PER UN CONCEPTE SOCIAL
DE LA SALUT
Els metges signants acaben el document amb les següents peticions
concretes per a aconseguir que llur
professió sigui fidel a una medicina
fonamentada en un concepte social
de la salut: 1) La inclusió de la planificació familiar tant en els programes d'actuació sanitària actual,
com en la lluita destinada a transformar la saintat espanyola en un
servei nacional de salut. 2), Impulsar la creació de centres de planificació familiar en totes les formes
d'exercici professional, i especialment
la seva inclusió en la Seguretat Social. 3) Promoure la modificació de
l'article 416 del Codi Penal vigent,
que prohibeix la utilització de qualsevol mitjà o procediment apte per
a evitar la procreació, fent passar
així a la il·legalitat tots els mètodes,
sense excepció, de regulació de la
natalitat.

Països catalans-

El moviment obrer i les nacionalitats

Estudi sobre la publicitat en català
L'AJP va obrir un debat sobre l'AVUI
L'Agrupació de Joves Publicitaris va organitzar un sopar,
dijous passat, en què va convidar diversos directius de Premsa Catalana per poder parlar de
l'experiència del primer diari
en català.
Per part de l'Agrupació va intervenir-hi el president Miquel Jiménez Salinas, i Jordi Úbeda, i realitzà les funcions de moderador Andreu Parra. De Premsa Catalana
van assistir-hi els senyors Vilalta i Esparticó del Consell d'Administració i Josep M. Cadena, subdirector, per part de l'equip de redacció.
En el col·loqui es va parlar extensament del procés de creació del
diari AVUI, de la marxa inicial

Informe sobre el preu del pa relacionat amb el preu del blal

del diari, de les dificultats existents i dels aspectes publicitaris
presents en la . publicació. Les intervencions van ser vives i decidides, i s'aportaren molts parers sobre els. diversos aspectes del diari.
També s'hi va informar que l'Agrupació de Joves Publicitaris ha
iniciat un estudi sobre la publicitat en llengua catalana i ei seu íu• tur pròxim, per poder obtenir un
material objectivitzat i fiable bàsic
per al treball que fan, i que permeti superar els actuals coneixements
sobre el tema que es basa sobretot
en experiències particulars i en hipòtesis, fruit d'intuïcions. L'estudi
agafarà tot el marc geogràfic de la
llengua catalana i tindrà en compte
tots els medis que avui dia s'utilitzen per fer publicitat.

A l'Ateneu Barcelonès s'han
celebrat dues "taules rodones''
sobre el sindicalisme a casa
nostra. La primera se centrà en
el tema del sindicalisme i les
nacionalitats. Hi participaren
Paco Frutos. membre de CCOO
de Catalunya, Rafael Varez, de
Galícia, í Josep Moreno i Purroy, de les CCOO del País Valencià.
També hi havia de participar Juan
Carlos López Echevarría, d'Euzkaüi;
p e r ò —segons s'anuncià en començar— no pogué acudir a Barcelona
perquè havia estat detingut fa pocs
dies.
FER POLÍTICA O FER PAIS
Obrí él foc en Paco Frutos, en catala, per parlar de la realitat sindical a^ Principat. Comença dient que
som una terra vençuQa d'ença que
es van perdre els drets nacionals de
Catalunya; "aixo representa la pèrdua dels organismes obrers a casa
nostra".
Tot seguit es referí ai dilema "fer
poúti carter país , i afirmà que hi ha
un tercer aspecte, que és ter moviment obrer. I que aquestes tres actituds no són excloents 1 una de l'altra. No hi ha dicotomia, sinó coincidència. Quant a la lluita nacionalista
que genera la contradicció de la classe dominant amb la centralista, a
nivell de poble posa en marxa sectors en lluita reivindicativa específica. El moviment obrer és el motor
de la lluita democratica.
Què és, doncs, fer país? ^Defensar
la llengua, la cultura, els iets. diferencials'.' Això i molt niés. Aquesta
és una qüestió poiemica que va sargint i encara ho fara més quan hi
haurà la ruptura democràtica.
L A LLUITA I L A REPRESSIÓ
"Els de CCOO, afirmà P. Frutos,
creiem seus dubte que Catalunya ha
sabut resistir la política assiímlista
del Règim. Hi lia hagut un grau esforç també per part d'altres sectors
no estrictament populars. Però ha
estat cataia el redreçament de la
classe obrera. La repressió ha estat
a vegades ferotge; i la resistència,
heroica. Totes les persones que han
fet aquesta lluita han let política i
nan fet país. Sense l'esforç de renaixement, el moviment nacionalista no
tindria l'amplària ni la intensitat que
ara té. Per això no acceptem la vella
tàctica d'excloure el moviment obrer
de la nacionalitat rcnaixent."
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Per a desqualificar el moviment
obrer —va continuar— hi ha acusacions burgeses que el moviment
obrer és internacionalista. Però el
treballador és qui ha patit més l'opressió de la nacionalitat. Ha sofert
l'opressió addicional d'haver de viure eh barris mancats de serveis i
sense institucions que afrontin la
situació.- Les capes populars són les
més interessades a donar una solució a la qüestió de la nacionalitat.
No s'hi val a instrumentalitzar aquest
problema per produir una divisió de
la classe obrera.
Els altres catalans, els obrers que
han vingut a viure i a treballar al
Principat, s'han trobat amb un element negatiu d'integració. Fora de
ls. llengua, no han trobat altres signes externs de ser enmig d'una altra
nació, a més de la deformació oficial
que segrega uns treballadors dels
altres. Els immigrats passen amb facilitat a sentir-s'e del nostre poble.
Però no s'han d'anul·lar els trets característics que porten.

ELS PROBLEMES OBRERS
DE GALÍCIA
Rafael Varez començà disculpantse per no saber pariar en catala. Referint-se a ualícia, manifesta que hi
ha un consens ae les forces democràtiques sobre el fet diferencial del
país. Es troben en un medi sòcioeconòmic semicolonial i de superdependència. Els obrers també desitgen
un sistema d'autogovern a partir del
moment de ruptura democràtica.
Els treballadors gallecs no són estranys al moviment obrer de tot
l'Estat espanyol. Però el subdesenvolupament de Galícia presenta proolemes més especítics. El raquitisme i
la desigualtat de la industrialització
marquen una empremta en eis obrers
gallecs. Estan abocats a l'emigració,
a la desocupació i a la pol·lució industrial irracional.
Es molt jove el moviment obrer
gallec; només té uns cinquanta anys
d'existenciu. Només un 15Vo de la
població treballa com a assalariada
al sector industrial. Hi ha un altíssim grau d'explotació. La mà d'obra
és molt barata a causa de l'emigració agrària. Els nivells dels salaris
representen un 80% de la mitjana de
l'Estat. A la mineria i en altres sectors. cobren un 30 o un 40% menys
que al mateix sector d'altres contrades. El proletariat està molt concentrat dintre el desert industrial del
país. Hi ha obrers que alternen el
treball industrial amb l'agrícola.
La característica del proletariat
gallec és que majoritàriament és autocíon. Es l'avantguarda del moviment nacional. El "galleguisme històric" ha desaparegut quan la classe
obrera ha assumit la lluita per la
nacionalitat. Quasi tots els obrers
parlen gallec.
ELS PROBLEMES OBRERS
DEL PAIS VALÈNCIA
Joan Moreno començà dient que
la industrialització del País Valencià
comença pels vots de l'any 1960.
Anteriorment era sobretot agrícola,
però els problemes dels cítrics, l'emigració, etc., van fer sorgir les indústries. Es crearen "pols" d'industrialització, amb la particularitat de concentració d'indústries del mateix
ram. d'envergadura mitjana i petita.
Es creà ei cinturó industrial de
València i nasqueren barris nous i
pobles nous. Més tard s'instal·laren
empreses grans, com la Ford, la IBM,
la 4." Planta, l'Autopista, etc. A partir del 1968 es donen casos de detencions de membres del moviment
obrer i es registren vagues importants.
La meitat de la ciutat de València parla català. En algunes zones
industrials, com a Sagunt, només són
el vint per cent. En canvi, a Alcoi
n'hi ha un 90% que el parlen. S'ha
intentat desvirtuar la realitat del
País insistint en el caràcter de "províncies". A més a més, se li ha volgut desenganxar Alacant adscrivintla ai. "Sudeste". S'han dit coses tan
inversemblants com que el valencià
ve de l'idioma dels moros. I que el
català és una llengua inculta. L'atac
ha-fracassat per la consciència catalana dels treballadors. La pressió
lingüística ha intentat crear divisió
entre els obrers.
Les Comissions Obreres no volen
la divisió sindical al País Valencià.
S'han creat unes coordinadores a nivell de País i a nivell de ram. També s'ha format recentment una Taula de forces polítiques que plantejà
la necessitat d'un govern provisional
per a un període constituent. Voldria
que s'aprovés un Estatut i la cooficialitat de les llengües catalana i
castellana. La qüestió rau a avançar
cap a la unitat.

Després d'aquesta taula rodona celebrada dimecres passat, n'hi havia
una altra d'anunciada per al dijous a
la mateixa hora. Un dels qui hi havien d'intervenir era el conegut sindicalista Nicolàs Sartorius, un dels
encartats en el "procés 1101". En
començar l'acte, però, s'anuncià als
assistents que no havia pogut acudir
a causa d'obligacions ineludibles.
Només parlaren, per tant., els senyors
Ramos, Casals i Gisbert.
J. SUBIRA

BREU
CÀNCER. — Ei total aproximat de
la recaptació aconseguida dimecres
passat en la campanya contra el càncer ha estat de 50 milions de pessetes. De tota manera la recapta es
considera un èxit, ja que s'ha superat la xifra de l'any passat, que fou
de 35 milions. La quantitat total és
destinada a la construcció de l'Hospital Oncològic.
DIMECRES NO HI HAURA P A —
El Gremi de Forners assabenta que.
com altres anys. dimecres que ve,
dia 19, tots els forns estaran tancats
per a la venda de pa. ja que s'escau
la celebració de la festa de Sant
Honorat, patró d'aquest ram. El gremi també fa constar que els forns
estan degudament autoritzats a no
obrir.
JIMENEZ DE PARGA AL JUTJAT. — Manuel Jiménez de Parga
s'hagué de presentar dijous al jutge
especial per a premsa per prestar declaració sobre un article que va publicar a •'Diario de Barcelona" el 26
d'octubre de l'any 1974. L'article es
titulava Reance y Watergate. Durant
tot e f temps transcorregut entre la
publicació de l'article i el dia que
prestà declaració, s'ha donat el cas
que diversos jutges de Barcelona havien rebutjat la querella que el fiscal havia posat. L'Audiència de Barcelona va ordenar, fa cosa d'un any,
que se seguissin les actuacions. L'article era un comentari del judici del
cas "Reance" que va fer-se a l'audiència de Pontevedra, i s'ha publicat en un llibre de Jiménez de Parga on recull diversos articles seus.
POLEMO LÒGIA. — Durant els
dies 18, 20 i 25 de maig. a le s 8 del
vespre, tindrà llic un Curs d'Introducció Polemològica: sobre els temes d'Agressivitat, Conflicte Social,
Pau i Guerra, dirigit pel professor
Josep Monràs Sender. Farà la presentació del curs que es desenvoluparà a l'ICESB, Enric Granados, 2
(edifici del Seminari), el catedràtic
Manuel Jiménez de Parga, i la clausura anirà a cura de Frederic Roda,
director de l'Institut de Polemologia
Víctor Seix, organitzador del curset.

ENCLAVAMENT
DE LLÍVIA
VENDA DE
PARCEL·LES I XALETS
Informació a Barcelona:
Tél. 226 70 26

Gustosament considerarem ta forma de pagament que li calgui a vostè

VILANOVA I LA GELTRÚ
Venc pis per estrenar. De particular a particular.. Zona Residencial Ribes Roges. Superfície 82
m2. A 200 metres de la platja.
Molt assolellat. Excel·lent vista.
Terrassa. Telèfon 253 32 77

del paviment.fi ceràmica.
- p a v i e e r a mic-
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Es t'aspassa d'scotecarestaurant
Andorra la Vella. Peu de
Carretera. Escriure a
Grup /3 Avinguda Sta.
j Coloma, 92 (ANDORRA)
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SABADELL

Impugnació al Col.legi d'Advocats
S'acaben de celebrar eleccions
al Col·legi d'Advocats de Sabadell per cobrir tres places que
eren vacants. La victòria correspongué a la candidatura que
hom qualificava de dretana i
que encapçalaven els senyors
Antoni Quintana i Joan Garcia,
segons informa Joan Brunet.

d'alguns del? vots emesos per correu.
Això ha induït l'altra candidatura,
formada pels senyors Lluís Casals,
Manuel Garriga i Antoni Farré qualificada de democràtica i unitària, a
presentar la corresponent impugnació.
REUNIÓ

Sembla que durant la campanya
electoral i la votació s'han produït
algunes irregularitats, com son la de
fer propaganda de la candidatura
guanvadora en nom del mateix coiJegi i els dubtes sobre l'autenticitat

AGENDA
ALACANT. 17 i 22.15: Al
Cine-club 2001. projeccio de La
salamandra d'Alain Tanner.
BARCELONA. — 19: Prego ae
la Festa Major del Centre Coïnar| cal Lleidatà, amb una conferencia
del professor Joan Oró sobre LI
projecte Wiking i l'exploracio « e i
planeta Mart" a l'Aula Magna de
la Universitat.
.
19.30: Conferència de l'escriptor
gallec Carlos Casares sobre " A xeneracion nós", al Centre Gallec
de Barcelona, rambla dels Caputxins, 35-37
., .
,
,
19.30: Josep M. Alana i Jorcu
Sanosa parlaran sobre biologia, al
local de la Caixa, ronda de Sant
Antoni, 3.
.
19 30: Manuel Castells parlara
a l'Ateneu sobre "Ciència urbanística i evolució de la societat ,
dins el cicle "Ciència i política,
^ 1 9 30: Als locals de la Casa de
València. Còrcega. 335. conferencia audio-visual sobre "El pintor
í Sorolla". a càrrec de Luis Martínez Richart.
22: Sonar de germanor, dins els
actes d e la Festa Major del Centre Comarcal Lleidatà, amb actuació de Celdoni Fonoll.
22: Homenatge al mestre Ricard
Vives al .Casino L'Aliança del Poble Nou. amb un concert del Quartet Comtal, la Dresentació de la
orquesta L'Aliança del Poble Nou
i la col·laboració de la Coral Virolai.
,
22.30: Dins el I I I Cicle de Concerts, se celebrarà a la seu de
l'Orfeó Atlàntida. Consell de Cent,
30 un concert dedicat a Frederic
Mompou. amb l'actuacio de Maria del Carme Bustamante i del
mestre Mompou mateix.
CAPELLADES. — 19: Conferència sobre les ' Entitats culturals com a eines de construccio
democràtica" per Robert Verges
Cadenet. al "Círculo •
. .
CASTELLÓ. — 18: Conferencia
sobre "Problemàtica educativa al
País Valencià per Daniel Gil, al
saló de la Cambra de Comerç.
FALSET. — 21.30: Conferencia
sobre "Estructuració territorial ae
| 1 Estat" per Rafael Ribó, al cen
tre d'Estudis Falsetans.
GRANOLLERS. — 22: Recital
i de música folk a la sala Sant Esteve amb cantants novells i entrada gratuïta.
22.15: Sessió de documentals
de Pere Portabella a la Casa de
la Cultura.

M A T A R Ó . — Clausura de l - E x -

nosició de les Arts de la Mar".
M O L I N S DE REI. - 22.30: Concert de guitarra a l'entitat JoventUtM0ÍLCT

DEL V A L L È S
21 30: Conferència sobre "La lluiI ta'no violenta" per Àngel Colom.
a la Casa de Cultura.
RIPOLL — Inauguració de
i l'exposició d'escultura d'Eudald
| Alabau a la sala d'exposicions de

SALLENT — 22.30: Recital de
cancó de Francesc Pi de la Serra
al naveUÓ cobert de la Piscina
SALOU — 22: Concert de l'Orfeó Laudate a la parròquia de

1 3

l ^ S A N T 3 F E L I U DE LLOBRET A T — 22: Cine-fòrum al Centre
Artístic amb la projecció de La
^ S A N T l r S T DESVERN. - 22.
Recital de Raimon a 1 Ateneu.
T F R R A S S A — 16-30: "Rialles"
nresenta El somni de Bagdad de
í Benet i Jornet, pelg rup " U de
Cuc" a la sala Regina. ^

!

— 2215" Recital de musica de

cambra' a i

Conservatori

Munici-

D'UXO. - 19.30: Conferència sobre "Opcions fonamentals
d'una política lingüística per Ka| fael Lluís Ninyoles, a 1 Institut
d'Ensenyament Mitjà.

1PaVALL
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Multes de 100.000 pessetes a tres detinguts

MEDICA

Avui es reuneix el patronat del
Centre de Medicina Preventiva. Prèviament ja es va reunir la comissió
de pares que són al patronat, ampliada amb representants de les
associacions de veïns, i acordà que
la posició a mantenir en la reunió
d'avui serà la següent: mentre no
s'acompleixin les condiciones necessàries per tal que el servei esmentat
sigui gratuït i obligatori, la Caixa
d'Estalvis no ha de retirar la seva
subvenció, car aquesta decisió seria
malentesa pels seus impositors.

EL

M U S E U DE

I CAN

Tres dels detinguts el passat
dia 1 de maig, Maria Luisa Eizaguirre Altuna, Ramon Llorente Varela i Montserrat Sala i
Font, han rebut un comunicat
del governador civil de Girona
que els notifica la impossició
d'una multa de cent mil pessetes a cada un pel fet que —segons el comunicat— aquests
tres "van adoptar una actitud
hostil cap a les forçes d'ordre".

SABADELL

BORGUNYO

En relació a l'article sobre Can
Borgunyó. publicat el diumenge passat. el Museu de Sabadell ens ha
mostrat el seu interès per tal que
quedés clara la seva actitud davant
l'enderrocament de la masia de Can
Borgunyó.
En aquest sentit, el Museu de Sabadell ens fa saber que, malgrat la
poca importància arquitectònica d'aquesta casa pairal, hi ha altres aspectes que li confereixen un valor,
con són: el llindar de pedra, amb
inscripcions gravades; el brocal del
pou que és d'un sol bloc; i, a més.
el valor històric de la masia com
an dels pocs exponents del Sabadell
agrícola que resten encara en el nucli urbà i que ja valoràvem en l'esmentat article.

pulsa de la detenció, i sol·licita la
seva llibertat.
El comunicat ratifica una vegada
més l'actitud dels alumnes de la Normal a favor del restabliment de les
llibertats democràtiques i de l'amnistia. Les mostres de solidaritat amb
Felipe Martínez, procedents dels mes
diversos sectors de la ciutat han estat nombroses des del moment deia
seva detenció.

Els tres sancionats havien estat detinguts juntament amb sis persones
més el passat 1 de maig quan un
grup de persones es trobaven a la
Rambla, poc després de la celebració obrera a l'església de Sant Josep
sense que en aquest moment s'apreciessin signes d'alteració de l'ordre;
després d'efectuar-se unes detencions
van produir-se protestes entre les
persones que hi havia en aquell indret i, segons l'escrit en què es notifica la sanció, els tres multats haurien pronunciat en aquell moment,
paraules ofensives per als que efectuaven les detencions.

termes usats en la notificacio son
erronis i altament ofensius per a la
dignitat de la professora, ja que son
conceptes totalment diferents elsde
llibertat i educació sexual i que, d altra banda, si s'accepta la llibertat religiosa, no es pot exigir que un professor imparteixi
obligatòriament
classes de religió.

INJURIOSA ACUSACIÓ
CONTRA UNA MESTRA

RAFAEL NADAL

FARMAC1ES

L'agrupació escolar "Paulí Torras"
BARCELONA
està protagonitzant un afer polèmic
per l'acomiadament, despres d acusacions molt greus i, segons moltes
GUARDIA NOCTURNA
opinions, totalment injustes, duna
de 10 nit a 9.30 matí
mestra d'EGB d'aquesta escola.
Segons la carta, datada el 27 d'abril, per la qual se li comunica 1 aco- B A D I M O N . — Feliu i Codina, 45 i «
(C. Horta)
, .
_
miadament efectiu a partir del 30 BADOSA. — Duc de la Victoria, 10 (Cadel mateix mes, la mestra de l'esconuda)
.
la hauria adoptat una actitud d'en- BERN'IS. — Santa Rosalia. 82 (S. Dalmiro»
frontament amb la direcció del cen- BUSQUET. — Pons i Gallarza, 92 (Avinguda Meridiana)
tre implantant una sèrie de canvis
FERRER. — Casp, 68 (Girona)
en l'educació, no compartits per
GÓMEZ. — Mar, 18 (Barri La Mina-San*
aquesta. Allò verdaderament insòlit
Adrià)
.. .
C O M U N I C A T DE L ' A S S E M B L E A
w
del fet és que, segons la direcció de
O N Z A L O . — Alfons X I I , 61 (PI. Molina»
DE L A N O R M A L
l'escola, les faltes consisteixen en G
GROS. — Witardo, 67 i 69 (E. Arnus)
"una inacceptable incitació a la lli- M A R T I . — Balmes. 395 (Núfiez de A r c e )
bertat sexual dels nens, arribant a
MORERA. — Rosal, 28 (prop Paralelo'i
Coincidint amb la notícia d'aquesPIC AS. — Passfeig Pi i Molist, 1 (Plaça
la contumàcia d'entregar-los un llites sancions, l'Assemblea d'Estubre
sobre
llibertat
sexual,
així
com
Virrei Amat)
diants de l'Escola Universitària de
a negar-se a impartir classes de for- RICO. — Passeig de Gràcia, 71 (Mallorca»
Professorat d'EGB de Girona, ha fet
r
i
u . — Diagonal, 469 (Villarroel)
mació religiosa".
pública la seva protesta per les deSAEZ. — Verdi, 68 (Providència)
El tema que es va estenent ràpida- SERRAT. — Carrer Valldaura, 112 i 114
tencions que hi ha hagut darrerament a l'opinió pública, aixeca ja
ment, especialment la del treballador
(Vesubio)
les primeres protestes. Immediatade la construcció Felipe Martínez
SERO. — Carreras Candi. 49 (Sant Frement d'assebentar-se del fet, la deleAyala, detingut arran de la darrera
deric)
gació de Girona del Col·legi Oficial de SOLER SOLER. — Plaça Universitat-Tavaga en aquest sector, el qual contillers, 81
Doctors i Llicenciats va fer un conua sota jurisdicció militar després
X i c o . — Espronceda, 363 ( A v . Meridiana»
municat a l'opinió pública de Girona
de tres setmanes de detenció. L'AsTORRENS. — Viladomat. 40 (Manso)
en el qual protesta per aquest acosemblea de la Normal manifesta una
URGELL. — València. 393 (Sicilià)
miadament, tot assenyalant que els
total solidaritat amb el detingut, i reVERGES. — Padilla, 378 i 380 (Manso Ca-

El Museu de Sabadell també ens
ha dit que realitzà gestions prop de
l'Ajuntament a f i de. salvar la masia de l'enderrocament i conservar
els objectes de valor que hi ha en
ella.
Així mateix ens han assegurat que,
malgrat que el Museu de. Sabadell
no va ésser consultat per a confeccionar el catàleg d'edificis i paratges
a salvar que, temps erera la Diputació sol·licità a l'Ajuntament, la masia de Can Borgunyó figura en l'esmentat catàleg.

BADALONA

Veïns contra la contaminació
Dues-centes pancartes de protesta als balcons
Per primera vegada s'han reunit
la gent de Montgat amb l'objectiu
de plantejar-se els problemes comuns i específics de cada sector.

TERRASSA

Avui, neteja del parc de Vallparadís
Avui, a les quatre de la tarda, tindrà lloc l'anunciada neteja col·lectiva del Parc de Vallparadís de Terrassa, que havia estat suspesa el
proppassat dissabte a causa de la
pluja, segons informa Joan Alcaraz.
Els organitzadors —un grup de jo-

sanovas )
V I L A R A R A N O . — Creu Coberta, 11
VEGA. — Viladomat, 154 ( A r a g ó )

ves escoltes que compta amb el consentiment de l'Ajuntament i la eollaboració de l'Associació de Veïns
Vallparadís— conviden a tothom qui
vulgui participar-hi, i recorden la
conveniència de portar pales o rasclets.

A la reunió han anat persones de
quasi tots els sectors de la vila. Hi
eren representats el Montgat de
Baix, Les Mallorquines, L e s Costeres, Les Bateries i el Turó del Mar.
segons informa Enric Giralt.
La necessitat de fer un front comú
és palesa i la primera tasca a fer
és constituir Associacions de Veïns
en cada un dels sectors, així podran
tenir un estament jurídic que els
doni força a l'hora de plantejar la
seva problemàtica enfront de l'ajuntament.
La llista de problemes és molt àmplia i pensen anar treballant-los d'acord amb l'urgència de cada reivindicació.

MONTGAT:

ACTUACIÓ

E L VENDRELL

El Vendrell ja és diu el Vendrell
El Vendrell ja és oficialment el
Vendrell i no Vendrell. D'acord amb
el procés de normalització del nomenclàtor dels nostres pobles, ja només falta l'aprovació del Consell de
Ministres, després de l'acord pres pel
consistori municipal i de l'informe
favorable de la Diputació Provincial.
Si en cada cas hem de celebrar el
rescat yQels mots que pertanyen a la
nostra geografia, en aquest cal dir
que el canvi de nom és tot un símbol. Recordem que l'anterior batlle

de la vila del Vendrell s'havia oposat, entre moltes altres coses, al canvi, i fins i tot havia amenaçat a m í
aplicar la Llei d'Ordre Públic als qui,
en el terme municipal del Vendrell,
escrivíssim el nom amb la correcta
ortografia catalana. Quan des dels
diaris de Barcelona es va comentar
desfavorablement l'actuació del batlle, aquest va declarar que tot obeïa a
una conxorxa. Ara, al Vendrell, i a
tants llocs, les coses tornem al seu
lloc.

Festival a favor dels subnormals a igualada
Aquest diumenge se celebrarà un
Festival Benèfic, dedicat als Subnormals d'Igualada i Comarca. El marc
serà l'Estadi Municipal i el seu plat
fort el constituirà l'encontre de futbol entre un equip de "L'Agrupació
d'antics Jugadors del F.C. Barcelona i el C.D. Cooperativa. El primer amb noms il·lustres com Estrems, Olivella. Fusté. Vergés, Pereda. Tejada. Manchon. Pujol. Zaldúa. etcètera. El partit es jugarà a

la tarda i serà precedit per una cercavila amb la participació de Majorettes.
A l matí al velòdrom, i precedit
d'una altra cercavila, hi haurà una
acJtuaoió de l'Agrupació Coral La
Llàntia. Dansaires de Carme i cloenda amb una ballada de sardanes.
Cal esmentar que en el curs de l'encontre de futbol serà sortejat un be
entre els assistent».

UNITARIA

La protesta sorgida a Badalona
per la proximitat d'una indústria pe,
rillosa, de caràcter contaminant, ha
provocat l'aparició de més de duescentes pancartes als balcons de les
vivendes del Grup José Antonio, de
la OSH, els habitants de les quals
exigeixen el trasllat d'aquella indústria davant l'incendi que va sofrir
fa pocs dies els efectes del qual provocaren esquerdes i desplaçaments
en algunes cases dels esmentats
blocs, segons informa M. T. Ribó.
Algunes de les pancartes deien coses com: "Rayt, bomba incendiària", "Si tienes conciencia marcha
de aquí", "Rayt, devuelve la calle
Garriga".

NECROLÒGIQUES
En el primer Aniversari de la
mort de

f

MERCE TICO ROIG
Vidua de Marià Espar,

els seus fills. nets. germans i família
tota demanen a tots els amic* un record d'estimaeió i la seva pregària.

GUARDIA DIÜRNA
de 9.30 matí a 10 nit
FARMACIA ALMERICH
CENTRE D'ESPECIFICS
Joan Güell, 91 (Sants). Tel. 339-45-14
CENTRE D'ESPECIFICS U N I V E R 8 I T A »
F A R M A C I A M A R T I N SOLER
PI Universitat-Tallers. Tel. 246-23-29
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
VILAR
Via Laietana. 50. Tel. 225-15-45
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
DOCTOR GUERRA
Major de Gràcia. 166 (junt Fontana)
Tels. 227-47-31 i 217-29-74
FARMACIA VALLS JULIÀ
Provença, 306 (cant. Via Laietana)
Tel. 215-37-06
F A R M A C I A ARDERIU P A Y E R O L S
Bailén. 113 (cant. València) T. 257-57-1»
F A R M A C I A M. JIMENEZ. Tel 227-96-1*
Porvenir. 64 i Amigó, 30 (St. GervaaM
F A R M . M. M A D R O S A L . Tel. 2S4-64-86
Borrell, 133 (cant. Gran V i a )
FARMACIA PUIG SALA
Mallorca, 468. Tel. 225-56-71
F A R M . I N F A N T A DE MAS GIBERT
Tel. 230-50-04. Carretera de Sarrià,
*
(prop Londres)
F A R M . V A L L S S A L V A T . Tel. 317-19-44
Consell de Cent, 314 (prop Passeig Om
Gràcia)
C A T A L I N A ROSELLO M A R T Í N E Z
Mestre Nicolau, 6. Tel. 250-83-65
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A . CLAPES SERENTILL. Tel. 218-23-8»
Enric Granados, 117 (cant. Còrsega)
F A R M A C I A BUSCATO. Tel. 253-47-04
Muntaner, 56 (cant. Consell de Cent»
F A R M A C I A L A U R A ESCUDE
Passeig Bonanova. 34. Tel. 247-34-52
F A R M . DR. M. SALES. Tel. 245-63-22
València, 614 bis (prop Meridiana)
F A R M A C I A SASTRE MARQUES
Hospital, 109 i Cadena, 2. Tel. 241-SO-»
FARMACIA TIBIDABO
Belmes, 395. Tels. 247-42-57 i 247-42-61
F A R M A C I A SITJA-GOBERN. T. 2S1-4S-W
Pardo. 17 (cant. Riera d'Horta, enfront
Canòdrom Meridiana)
F A R M A C I A JOSEFA RIU OCHOA
Diagonal, 469. Tel. 230-55-56
FARM. ISABEL SABATÉ. Tel. 211-lï-·l
Copèrnic. 39 (prop Santaló)
F A R M . A. A L C A I D E . Tel. 235-87-88
Jordi de Sant Jordi. 4 (prop Plaça
ragall)
F A R M A C I A SANTS COSME I D A W I A
R E I N A L D A MESTRES
Balmes, 303 (prop Plaça Molina)
Tel. 228-94-36
F A R M A C I A CARMEN CABALA
Carrer Nostra Senyora del Coll, SI
Tel. 21V-58-90
FARM. M.» AMERICA VILARET
Princesa. 20 1 Montcada, 8. T. S19-TT-lt
TRES SERRA
Avda. Príncep Astúries. 41. T. S3S-83-M

SERVEI D'URGENCIA
METGES D'URGENCIA
Centre Av. Sarrià, 30
Ambulàncies

METCES D-tmOKWCTA
A Mffl^yti AffWü^MJ

321-21-»

.1*1-31-»

Països catalans

AVUI, dissabte, 15

ACTIVITAT POLÍTICA

À l'acte, presentat sota el lema
"Per una Catalunya nova", prendran
la paraula Heribert Barrera, Josep
Pallach i Joaquim Arana.
CAMBRA DE COMERÇ DE
SABADELL: EL REGIM ESPECIAL
Arran de la reunió mensual de
ta Cambra dè Comerç de Sabadell,
el president senyor Joan Grau informà que s'havia acordat constituir
una ponència per a l'estudi dels
aspectes econòmics i fiscals del Rè-

gim Especial per a Catalunya. El
senyor Grau declarà: "Som conscients que el Règim Especial no
satisfarà les aspiracions de la majoria del poble català, però pot ser
un pas previ per a la institució de
l'autonomia a Catalunya."
SANTA COLOMA: PETICIÓ D'UN
CICLE DE CONFERENCIES
Un centenar de persones han demanat al govern civil l'autorització
per a celebrar el cicle de conferències "Santa Coloma vers la democràcia", previst del 17 de maig al
14 de juny. després de veure notablement mutilat l'anterior cicle "Catalunya vers la democràcia", segons
informa A. Agustí. Es proposa ara
la participació de les següents personalitats: Agustí de Semir, Ricard
Lobo. Jordi Carbonell, Josep Benet,
Ampar Pineda. Josep Pallach. Pere
Ardiaca i Josep M. Triginer.

Necessitat d'enllaçar amb l'Eix Transversal
El ple de la Diputació Provincial de Tarragona, i dintre del
capítol de precs i preguntes, va
ser una sorpresa per a la mateixa ciutat amb la declaració
que féu pública el president de
la Diputació, senyor Clua, que,
després de fer esment dels fets
passats el dia 11 amb la manifestació de pagesos, afirmà que
fou motivada pel "disgust i malestar que existeix al camp per
la política de preus seguida per
l'Administració que ha portat
al sector agrícola a situacions
límit".
Seguidament continua dient: "Una
vegada més. la Diputació Provincial
sent la necessitat d'aixecar la seva

Ascó

Enginyers donen seguretats

Però es pensa que pot haver moltes esquerdes a la central

Segons l'agència Europa Press, alguns dels enginyers que han visitat
les centrals de Tarragona han manifestat que "les centrals o.ue es construeixen a Ascó no presenten greus
problemes de contaminació, a excepció dels residus que són traslladats
a França i a Anglaterra". En relació al possible augment de la temperatura de les aigües de l'Ebre, com
a conseqüència de la construcció de
la central d'Ascó, diuen que pot solucionar-se amb instal·lacions de sistemes de refrigeració. Ep la nota de
Tagència Europa Press no s'indica
de quins tipus d'instal·lacions es tractaria.
ESQUERDES
Pel que fa a la denúncia formulada davant la Junta d'Energia Nuclear. els nostres corresponsals a
Tortosa, Gonell-Roglan, en» informen que aquestes se centren en l'aparició d'esquerdes al grup II de la
ren tral d'Ascó, en l'aparició de filtracions d'aigües contínues i al fet
que han saltat algunes de les soldadures de ies plaques dels fonaments
que són de ferro i fan. aproximadament, dos metres per cinc.

BREU

La Diputació, amb el pagès

RIBERA D'EBRE

Mentre la visita de trenta enginyers nuclears a les centrals
que hx ha ubicades a les terres
ce Tarragona sembla qúe vol
ser ser un intent de donar seguretats als qui creuen que
aquestes instal·lacions són perilloses. un grup de persones ha
tornat a insistir en llur perillositat, fins i tot mitjançant una
denuncia a la Junta d'Energia
Nuclear.

1978

TARRAGONA

Lleida: Míting permès al RSDC
La secció de les terres de
Lleida del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. ha organitzat Un míting
per demà al Teatre Principal
de Lleida. S'ha aconseguit l'autorització del govern civil i s'han
repartit gran quantitat d'octavilles per totes les comarques
lleidatanes.

maig

Aquests problemes varen ésser exposats a un rotatiu barceloní, i les
empreses hidrooelèctriques v a r e n
respndre amb un escrit que negava
que la central s'esfonsava, però no
negava ni les esquerdes ni el trencament de soldadures. Però al mes
de febrer es va fer al Col·legi d'Enginyers un "Curso de Iniciación a la
Energia Nuclear", i en aquest curset un conferenciant, membre de la
Junta d'Energia Nuclear, va dir que
tots aquests problemes, que són
certs, no són fàcilment solucionabtes. i fins i tot va anunciar que la
JEN faria una investigació del cas
els dies 6, 7 i 8 de febrer. El dia 15
uns veïns de Barcelona que feien
una visita a la Nuclear varen preguntar si la JEN havia estat a Ascó.
els enginyers responsables varen
afirmar que sí, però que no s'havia
tractat el tema de les esquerdes.
ES DEMANA INFORMACIO
Els veïns d'onze pobles de la Ribera d'Ebre en un escrit han sol·licitat a la Delegació d'Indústria informació sobre aquestes anomalies i
si hi ha hagut cap denúncia a cap
nivell, degut tot a la negativa de
les empreses hidroelèctriques a donar informació.
TAMBÉ A VANDELLÒS
La Central Nuclear de Vandellòs,
que funeíona des de fa 4 anys. té
un problema que s'està investigant
actualment. L'intercanviador de calor —on hi ha tot un procés del
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de la rioja.

C02— porta uns tubs interiors que
s'estan rebentant. Ara es busca la
causa d'això, que sembla que és
estructural, i que en última instància significaria una vida més curta
de la Central. Respecte a això se sap
que el consum de l'any passat va
disminuir en un 15 % respecte a
l'anterior. Poden haver-hi influït les
avaries? El tipus de central de Vandellòs és un model francès, i a França es troba amb el mateix problema:
ELS DIPÒSITS DE CLOR
Al mes de febrer es varen corregir els dipòsits de clor que serveix
per purificar l'aigua de refrigeració.
Com se sap. el clor és altament tòxic. Aquests dipòsits són molt a
prop de la Central i ja hi havia hagut dues fugues petites. Si les fugues es fessin grosses, potser s'hauria de desallotjar la central. Durant
4 anys la central ha treballat així.

veu en actitud de total i absoluta
solidaritat amb els pagesos i d'identificació amb la ferma posició adoptada per la COSA i la UTECO en
el seu complet propòsit de manifestar-se públicament i pacíficament
amb justes finalitats reivindicatives,
que aquesta Corporació sosté i defensa com a pròpies interpretant el
sentiment majoritari de la comunitat
provincial que no concep ni comprèn la persistència d'un tracte desfavorable per al més necessitat dels
sectors".
S'ESPEREN FETS
Aquesta declaració ha sorprès els
més diversos cercles de Tarragona,
després d'haver pogut constatar durant molts anys que el camp s'ha
queixat per la manca de mitjans
Ara. després de les paraules plasmades en aquesta declaració oficial
de la primera autoritat de la Diputació. s'esperen els fets, les accions
immediates, les solucions a tants
problemes latents i que persisteixen.
El senyor Clua afirmà que aquest
escrit serà lliurat a la COSA. a la
UTECO i al governador civil de Tarragona perquè l'elevi al Govern.
MILLORAR LES
COMUNICACIONS
En un altre moment d'aquesta sessió ordinària, el president va comunicar que. dintre de la primera quinzena de juny, arribarà a Tarragona
un equip del Ministeri d'Obres Públiques per tal d'estudiar i elaborar
un projecte per fer un enllaç des
del litoral fins arribar a l'Eix Transversal de Catalunya. El senyor Tallada. batlle de Tortosa, hi va prendre là paraula i va po'sar àl corrent
deis problemes que té plantejats el
Baix Ebre i les comarques de la
zona. Va dir que cal activar les obres
de millores de la nacional 230 de
Tortosa a Gandesa i Sarragossa.
Acabà la seva intervenció posant a
la consideració de la presidència que
s'estudiessin també les possibilitats
de fer un segon enllaç de la província amb l'Eix Transversal partint de
Tortosa " \mposta.
MASSADA

MANLLEU

Dificultats a l'escola d'ensenyament especial
Després de cine anys de funcionament i d'una reconeguda labor social,
en un terreny tan difícil com abonat per part dels estaments oficials,
en el qual només la iniciativa privada intenta pal·liar, en allò que és possible. el mai que la marginació produeix a aquests infants. l'Escola
d'Ensenyament Especial CLAM de
Manlleu ensopega amb serioses dificultats econòmiques que posen en
perill la continuïtat d'aquesta tasca
tan imprescindible, segons informa
Joaquim Albaneda.
L'Escola ha acollit un bon nombre de nens subnormals recuperables, en principi de la poblacio i. a
partir de la seva legalització, de tota la eomarca (actualment són més

de cent) i s'ha aconseguit ja la reintegració d'alguns dels seus alumnes.
Des del seu inici tot han estat trabes. Els pressupostos, per causa de
les millores tècniques i d'acolliment
realitzades, han resultat cada any
més deficitaris tot i qu e s'ha rebut
la col·laboració d'entitats locals, de
socis i de l'Ajuntament.
En. pocs anys s'ha passat de
309.000 pts. a més de 1:600.000, i per
a aquest any s'espera que el dèficit
serà d'unes 142.000 pts.
Per intentar solucionar-'no es trameté una sol·licitud de subvenció al
Ministeri d'Educació i Ciència, sol·licitud que fou denegada "por ser una
Escuela Especial".

L'ARBOÇ DEL PENEDES. — Ha
estat celebrada la 9 trobada de coral»
infantils de Catalunya. Amb motiu
d'aquest esdeveniment, l'Ajuntament
ha donat el nom de Pau Casals a un
carrer de la vila. A la tarda se celebrà el concert, on es presentà el
grup local "Can Seixanta u".
BADALONA. — Han estat concedits els premis que atorga cada any
el Centre Parroquial Sant Josep i
que aquest anys corresponen al X
Concurs Literari Juvenil en llengua
catalana, en poesia i prosa de tema
lliure. Han estat guardonats Jordi
Coromines, en prosa, i Josep Iborra,
en poesia.
BALSARENY. — La Biblioteca Popular —informa Jordi Novell— ha
fet una crida a tots els ciutadans
que, per motius econòmics, no poden
llegir més d'un diari al dia. Es tractaria de fer un "Cercle de Lectors"
que. a través d'una reduïda quota,
pogués proporcionar aquest servei.
CERDANYOLA.
L'Associació de
Veïns "Les Fontetes", amb un any
de funcionament, ha estrenat local
per les seves reunions. L'Associació
té diverses vocalies que treballen
força en distintes reivindicacions locals. D'altra banda, l'Ajuntament ha
promès un ajut de 100 mil ptes. a
l'Associació, que encara s'espera.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
— Patrocinat per la ponència de
Cultura de l'Ajuntament i organitzat
pel Casino Sta. Eulàlia s'ha convocat el X I Concurs de Pintura Ràpida, entre els actes de la Festa Major, informa D. C. Puig. El concurs
serà celebrat el 23 de maig i les
obres quedaran instal·lades a la Sala
Municipal d'Exposicions (Sta. Eulàlia, 2) fins el 31 de maig.
MATARÓ. — La mestra d'Efiscvament General Bàsic Montserrat Dalmau, que és enllaç sindical,al col·legi la Divina Providència, ha estat
sancionada per la direcció de l'escola perquè repartia entre els seu»
companys l'anunci d'unes conferències sobre "Presente y futuro en la
Escuela" informa Teresa Carreras.
La mostra sancionada ha cursat una
denúncia contra l'escola a la Delegació de Treball.
MOLINS DE REI. — Per gentilesa
de la Caixa d'Estalvis del Penedès,
a l'estatge de la qual hi haura el
Casal de l'Avi, s'ha donat un bon
pas pels jubilats i pensionistes. La
possesió d'uns carnets i la col·laboració d'Entitats fa que obtinguin
un bon descompte en els espectacles
públics.
OLOT. — Amb motiu de les Noce s
d'Argent que enguany celebra Ràdio Olot. el cap de redacció i emissions ha manifestat "La meva idea
és que hauríem de fer una ràdio totalment i absolutament catalana",
informa Josep Bonet. Actualment, la
programació en català representa un
40 per cent.
REUS. — El batlle ha comunicat
que ha estat aprovat pel Ministeri
de Paretdelgada, amb el correspoMostres, que té al seu càrrec l'organització dels Congressos i Fires. S'espera el nomenament del Patronat per
als propers dies.
SANTA COLOMA DE GRAMENET. — Unes cent vint hectàrees de
la zona forestal coneguda pel "parc
de Saunt Mateu" podrien convertirse en espais per ser aprofitats pela
ciutadans. Aquest espai, destinat a
parc forestal, tindrà connexió amb
un altre que la Diputació de Barcelona pretén crear en terrenys propers a la clínica mental.
SALLENT. — Encara no ha estat
possible la construcció d'Uns local»
sindicals al poble, malgrat les pressions que s'han fet informa Jordi
Novell. Els treballadors s'han d «
desplaçar a Manresa per reunir-se.
amb la conseqüent despesa d « temp»
i de diners.

La seva 2a Residència a 50 min. de Barcelona

C A P E L L A D E S PRACTSC
CONJUNT AJARDINAT DE RENDA LIMITADA

Mandri, 62-BARCELDíSJA

Pisos de 100 m2. Acabats de qualitat. Calefacció.
Només 4 veïns a cada escala.

«reeseirowvBt

•fei

AUGUSTA S A
Vf» AMJI
'
»3 58 BARCELONA

Participació en zona interior amb opció a garatge.
Preu toia!: 1.250.000 pies rsc:"!cts fins a 11 anys
INFORMACIO: ai telèfon tl*
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COMPREM TOTA
CLASSE DE PARTIDES1
i RESTES DE EERíE
Sr. MASIP. Tel. 258 19 581

Països catalans
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L'hora de l'agricultura: vindicació de drets
L'agricultura, fina ara ignorada,
continua essent desconeguda. La
sorpresa que ha causat l'èxit i la
combativitat de ia manifestació
camperola de Tarragona: les protestes. fins i tot, dei sindicalisme
agrari oficial de Lfeida i Girona e!
reviscolament general de les reivindicacions pageses semblen Haver
aaafat per sororesa a més d'un. I
no parlo ja dels organismes oficials
de Madrid —d'enlloc cau tan lluny
Madrid com dels camperols de ies
terres d Espanya— sinó fins i tot,
dels grups polítics que. des de Barcelona. estan preparant! estratègia
d'un temps més democràtics.
En aquest aspecte, serà bo de comprovar
en les primeres eleccions democràtiques
que es convoquin a! país des c!e
l'any 1939 la capacitat d'arrelament de
tes distintes forces polítiques en cadascuna de les activitats específiques de
l'agricultura i la ramaderia. Poden haver-hi moltes sorpreses car per a la pagesia no només compten les grans paraules, els plantejaments programàtics
sinó la capacitat d asumir problemes
concrets.
La història de I agricultura dei país en
aquests últims decennis és també, una
història trencada i, en molts aspectes,
anorreada. Han hagut de passar prop de
trenta anys perquè la vella i prestigiosa
Unió de Rabassaires agafés nou caliu.

Mentrestant, el sindicalisme oficial poc
ha aconseguit: mai no s'ha plantejat seriosament una actitut de combat —una
actitut sindical— enfront del predomini
dels interesos dels grups de pressió en
les decisions de la política dictada des
de Madrid; enfront del despoblament
dels pobles i comarques; enfront dels
tropells que s'han comès en nom de la indústria i les obres públiques; en front de
les especuiacrns dels qui encarien els
preus dels productes. Des d'Eivissa
—on acaben » «depurar» un tècnic
agrari massa c< npromés amb els autèntics problemes camperols— fins al País
Valencià —els terrenys de la Ford, els
arrosars de l'Albufera...—; des del Prat
de Llobreqat —noves pistes de l'aeroport, eixamplament del port de Barcelona— fins a les terres de Lleida —projecte de pantà de Rialb, l'oli de les Garrigues...—ragricultura sofreix un procés
agut d humiliació. El delta de l'Ebre espera, encara, el pia de sanejament integral
per al qual no hi ha milions mentre s'omple la comarca de centrals nuclears i s intenten reformes urbanístiques pertobadores; els dels Pallars han de vendre la llet
en règim de monopoli; la llista és inacabable.
I tot aixó «to « s també Paisos Catalans
sino que é s fonamentalment Paisos Ca-

talans Ningú ha rectificat encara ( argumentació de Pau Vila quan diuque el
creixement de Catalunya ha estat fet a
partir de la base de ciutat més comarca:

Vic i Osona, Olot i la Garrotxa; Lleida i
ei Segrià. L'acumulació de serveis i indústries a Barcelona durant aquests darrers anys no ha estat sinó una prova
més d'una política, respecte al camp,
d'inèrcia i oblit. Molts dels líders polítics
més importants que ha tingut Catalunya
han nascut en ei que ara s'anomena la
Catalunya interior; les comarques han
estat presents, als carrers de les respectives poblacions i als carrers de Barcelona, en les peticions públiques d'autonomia i llibertats; i des de cadascun
dels pobles i de les comarques hi ha
hagut, en aquests darrers anys, grups
més o menys nombrosos de persones
que, dia a dia. amb dificultats de tot tipus, han lluitat pel mateix que es lluita a
tota la nostra geografia.
En aquesta pàgina d'avui parlem de
tres temes, prou importants cadascun
d'ells i, alhora, molt representatius; una
entrevista amb Ramon Mas, un vell dirigent de l Unió de Rabassaires; i dos informes sobre la situació de l'oli de les
Garrigues —potser ei problema més
punyent que ara té plantejat l'agricultura catalana— i del projecte d'endur-se
l'aigua del Millars cap a 1a factoria de
Sagunt, deixant ermes unes terres de la
Plana. Com era i com hauria tíe ser el
sindicalisme agrari; com no ha de fer-se
una política agraria; com els interesos
agraris no son tinguts en compte.

S'intenta arrabasar cabdals en benefici de la indústria

Aquell projecte «de condicionament

de ta cota-60 de i embassament dei Sitjar» que tanta polseguera alçà I estiu
passat, vol dur-se endavant contra els
interesos de tots eis llauradors de ta
Plana Va ser confirmat pels representants del govern en una reunió que se
celebrà en el Palau provincial tíe Castelló. el dia 21 d aori! proppassat.
MANCA D AIGUA

Tots els estudis fets demostren que
I aigua de la conca del Millars és poca
per a poder acomplir els compromisos
que històricament i legalment hi ha Es
a dir: regar les hortes de l'Alt Miliar i de
la Plana Aquest dret aefs regants de la
Plana va adaptar-se a les noves necessitats i estructures legals pel «conveni
de base per a 1 ordenament de l aigua
del riu Miliar» signat ei dia 11 de març
cte 1970 a ia Direcció d Obres Hidràuliques El conveni prenota que quan estiguin finalitzades les obres oe ( embassament d Arenós les hortes aue són regades per escorrentius i noves zones de
regadius que fins avui son Droveides
d aigües de pous a la Plana podran
beneficiar-se del Miliar.
Pocs dies despres. el senyor Siiva
Munoz, aleshores ministre d Obres
Públiques volgué donar solemnitat al
conveni i vingué a Castelló, per a fer
públic aquest conveni. El ministre dona
noticies del que aviat començarien les
obres dei canai «Xerta-Càlig».
Pero oer ais regants de la Plana els
malaecaDS començaren (estiu passat,
quan apreix el protecte de condicionament oe la Cota-60 de I embassament
dei Sitiar. El proiecte proposa abastir
orovistonalmem d aigua dei Miliar la IV
Planta de Sagunt. L estiu passat és
sense cap dubte oer ais llauradors de la
Piana ei mes combatiu oe tota la seva
historia com a grup social
Ei protecte oe furtar ! aigus dei Miilar.
va sorprendre «es mateixes autoritats
provincials fins i tot ei governador que
ftoensaoiares

OPOSICK) TOTAL
Tothom va oposar-se al projecte Des
de fe* cartes d organismes oficials fins
els llauradors amenaçant rebent® ei
cansí amo dinamita des de les Comunitats de Regants i Aiuntament fins els
procuradors en Corts Aleshores I actua, mestre 0 Agricultura va signar un

«tels documents, mes importants dopo-

tiuoa-. p'OifcLte
Pot ser que ta frase que en eí seu escrit d opostcio afirmava el Col le»i
d Advocats sintetizi el sentiment popular ««Seria í atrooeliament més g r eu
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rebut del poder central, després ta derogació dels nostres furs». La Direcció
General d'Obres Hidràuliques va retirar
ei seu projecte davant la pressió de totestesforces vives. Però, aixó no vol dir
que el va suspendre
L'administració voi prendretesaigües
dei Miilar per abastir ia IV Planta de Sagunt. Això està molt clar. El MOP es va
comprometre amb «Altos Hornos» a suministrar-ti 3.05 metres cúbics d'aigua
per segon «Altos Hornos» exigeix a
I administració que acompleixi ei seu
compromís. Però. dón traurà i aigua?
La font definitiva d abasiimènr serà el
riu Ebre però auan aplegarà? El canal
Francisco Franco està molt lluny, a més
de 150 quilòmetres de Sagunt. Llavors,
eí Ministeri d Obres Públiques cerca

abastir d aigua ia IV Planta per mitià
d'un canal des del Túria-Xúcar Però eis
llauradors s'oposen, no poden consentir
aValènctaquefurtin l aigua.
Aleshores es mira cap ai nord- Es voi
prendre per sorpresa els camperols de
Castelló amb i.anomenat projecte, d'acondícionament Surt ei tir per ia culata
i la mobilització general va fer aturar
t'obra Però no la intenció. I aquesta ha
sortit altra vegada ei ois 21 d'abril. Els
dies s aprooen quan ia IV Planta demani
ets 3,06 metres cúbics d aigua. Qui pagarà ia manca d una planificació racional í autònoma de I economia dei País
Valencià en benefici d'unes indústries
multinacionals9
ERNEST NABAS

L'oli de les Garrigues
La comarca lleidatana de les Garrigues extreu ei seu oli oe i oliva
arbequina de bona qualitat, però
ia seva producció és poca i ia recolecció bastant cara cosa que fa
que ei preu de cost sigui el més
elevat dels olis de la resta de ( Estat
El cas és que de fa dos anys. de tes
dues collites oiivarerès que s'han efectuat queden emmagatzemats als cups 10
milions de quilograms d oli i. com es
pot suposar ia situació econòmica dels
pagesos és ruinosa.
Hi ha molts interessos en joc i la maniobra ja és absolutament intolerable
quan els organismes deoener ts de I Administració, com és ei FORPPA, pressSionat pels representants dels pagesos
perquè compri tot I oli existent ho fa
realment, però pagant el litre d'ol; al
pagès a 75 ptes.. ruinós totalment.
Aquest intent de compra de tot l'oli de
les Garrigues a 75 ptes. litre per part de!
FORPPA es combatut pels camperols,
els quals en un informe dei Secretariat
de tes Garrigues d Unió de Pagesos del
febrer d aquest any elaboren un detallat
balanç de quant costa produir un Kg.
d oli a la comarca i arriben a la conclusió que el preu que reivindiquen pel
litre d ol! és 110 ptes.
Aquesta mesura de compra — pretesament «favontista— a 75 ptes. litre per
part del FORPPA (que ja és un preu

ruïnós, com hem dit) queda compietam nt desemmascarada si es pensa que
aquest oli quedaria «pignorat» fins a fina! d aquest any i que passaria definiti-

vament en poder det FORPPA. I eis pagé *,s argumenten. <«Es a dir que fins
aquesta data l oti quedaria sella* en eis
magatzems oe ia UTECO {i de tes Coo-

peratives). podent-lo vendre, si sortissin
ofertes millors però he vent de retornar
ai FORPPA 80 ptes. en lloc de 75 és a
dir un duro per Kg. en concepte d inte-

ressos Vol dir això que amb ei nostre
desesperant problema i Administració
encara es guanyaria un duro a ies nostres esquenes»
A me& O aquasta ofensiva monopolisti&a estatal, cas ten* en compte que eis
pagesos n han sofert d altres, per exem-

Ramon Mas recorda i reviu la història dels pagesos catalans

Ramon Mas i Colomé, van néixer I any
1903 a Sant Cugat. Als setze anys era
deiegat al Vallès de l'Unió dels Rabassaires. Als dinou formava part dei seu
Comitè Executiu. En temps de fa II
República fou membre de la Comissó
Central Arbitral, en representació dels
rabassaires. Després vinqué l'exili, ei retorn... Ara, als setanta-tres anys, trenada
activament en la creació i expansió de
l'Unió de Pagesos, nom nou que intenta
ser una versió posada al dia d'aquella
Unió de Rabassaires en què abans del
39. ell esmerçà un impressionant cabdal
d'energies, d'intel·ligència i de capacitat.
No sé com, surt, molt d'entrada a Sa
conversa, la figura de l'Ignasi Agustí i el
món rural descrit a les seves novel·les.
Allò no és l'autèntic món rural català. El
món rural català és el de la gent que
s'ha mig mort de gana pagant el terç i el
quart, treballant mitja vida que es tenia
nipotecaaa propietari. Setze hores al dia
treballaven els pagesoé: ells i la seva
AGUSTÍ PONS família.

Millars: aigua necessària per a la Plana
—La intenció d endur-se l'aigua
del Millars traduïda en un projecte
de construcció del ministeri d Obres Públiques per abastir la IV
Planta Siderúrgica de Sagunt, persisteix per part de l'administració
central.

Aquella bona gent rabassaire

L'ORIGEN DEL
MOVIMENT

El moviment rabassaire que nasqué a
partir de l'extermini de les vinyes ia filoxera en tombar el segle. Ca! plantar de
nou ies vinyes i a més es planten a zones ermes oneteiant boscos
—Els propietaris, —diu Ramon Mas-*volten eserar també el mig i el terç de
les zones que Havien plantat e?s parcers, Oe tes rabasses mortes. Els pa©eses demanaven que seis rebaixés
ia renda. Va parar ai» tribunals i ets
parcera naturalment vàrem perdre.
Els jutges eren els mateixos propietaris.. Àèxè va portar a que moltes vinyes «ossm desateses.
—Ei senyor Ramon Mas recorda alguna dada significativa. D aouesta manera intentem seguir el fi! de ia història

res, dos dels propietaris i el coneelief
de Justícia de te Generalitat. Era ta
única solució per a evitar que continués l'ús i l'abús de to terra per part
dels propietaris.

—Els rabassaires, havien vist com una
allau de pagesos s'inscrivia a ia seva
Unió. El que "havia nascut quinze o setze
anys abans a Rubí i s'havia escampat Del
Penedès i pel Vallès i per part dei Tarragonès —tes zones de vinya, diu el senyor Mas— vivia moments especialment
eufòrics
—Erem uns seixanta mil associats.

Al 1932 vam baixar a Barcelona —en

van dir «ei asalto de Barcelona»— ens
vàrem concentrar cent quaranta o dos
cents mH, Des de la plaça de Catalunya fins a ta de Tetuan estava ple.
Demanàvem que s aptíqués ta Llei de
Contractes de Conrea.
LA LLEI DE CONTRACTES
DE CONREU
La Llei de Contractes de Conreu
era una llei totalment catalana. Quan
es presenta a Madrid, la Lliga es retira
«te liiemicicle i s uneix a la CEDA de
G« Robles i als cte l'Institut Català de
Sant Isidre. La Lligà bavia formulat
tira apel·lació al Tribunal de Garanties
Constitucionals. El 1534 es presenta
una nova. Usi. aue era ta mateixa oeró
una mica modificada i el gosem Sam-

per •—radicai— t'aprova Hi havia inter-

vto$* en Amadeu Waresdo 1 s arribà a un
acord.

—El senyor Mas, en preguntar-li. per a
que va servir la Llei, contesta fredament;

—Per a res. Arriba el 6 d'octubre del

1934 i es constitueix el govern Gil Ro-

btes-Lerroux que és una provocació
contra Catalunya. El que havia estat
governador civil de Barcelona, Anguera de So jo. és nomenat ministre del
Trebatf, En aauest període més de divuit mil pagesof són empresonats i es
vsn fer mes de wiftt mH desnonaments
—A causa de ta I Guerra Mundial el
w havia pusat a 20 i SO pessetes la d® tes terres, sense passar pels tricarga. Els emes q » cobraven el mig s bunals. L e s torces d'ordre imposaven
el ien; no om de «quid tmcosabta de el terror al camp.

La contribució sinó «se les coHMes, cada
any venien a cobrar el valor de ia propietat. O sigui que fe» seves terres donaven unrendimenedel cent per cént.
. Àouest ambient va a+avorír l expansió
det moviment rabassaire a partir, primer
de les Juntes de Rèbassaíres i finalment
te al 1922: amb la Unió de Rabassaires.

ple; fa tres anys quan l'oli s exportava
normaiment i el Mercat Comú no posava DEIXEBLE DE LAYRET
taxes, eí Govern no tenia inconvenient
en quedat-se 9 pessetes oer quilogram
«Sóc deixeble de La*ret» diu amb
exportat A partí» del moment que el
vehemencia el senyor Mas. I el record
Mercat Comú ana augmentant periòdide i advocat serveix per a mostrar eí seu
cament la taxa pe» Kg, d'oli exportat de
gran respecte a una cte les peces fona14 20 ptes. (abrii cteí 75) fins a 150 ptes.,
mentats a ia constitució de l'Unió
én l'actualüat. el Govern s ha desentès
—La matèria no ho explica tot. No
de l'afer. A aquest factor cal sumar-hi la
diu que Layret va ser també t'advocat
baixada dels preus que ha imposat Ità<teis paqesos. EH va inspirar "te funlia
dació de ia únic. de Rabassaires que eH
Dins aquesta situació de monopoli esno veie aprovada perquè morí a I any
tatal absolut cal afegir-hi eis monopolis
20 i laprovació es produïa justament al
privats que sestarí convertint en els
22. Curiosament ía va aprovar el
grans exportaoors d oli comprant-lo a
governador Civil Martínez Anicto. que
baix preu i venewo ,a preus desorbitats.
na via estat centre en els afers de l'asAquí cai paria» d ACACESA potent grup
u t m m t de Layret.
exportador que intenta oesunir fes coo—Però retornem als rabassaires. L'àny
peratives brindant ofertfes monetàries im1922 s aprova ía Unió i immediatament
mediates
arriba el seu sitenòí amb motiu de ia
Després cte tota aquesta situació intodictadura de Primo de Riverí,.
lerable. s han produit fets com l'atemp—Un deixeble de Layret. Companys,
tat contratesinstal·lacions d ACACESA
«ou fundador de l'Unió de Rabassaires
de tes Borges Blanques, que no eren
i en tou nomenat pref saent-fundador
una acció directa d'Unió de Pagesos
En Francesc Riera de Martorell en fou
—com afirmaren a la premsa—, però
president efectiu. Peró despres estràque comprenien l'estat de tensió en què
<?m en crisi deguda a ta dictadura. No
era produit.
podíem fer accions. Et que si vàrem fer
Per protestar contra aquesta situació
és fundar cooperatives democràtiques
s tian celebrat reunions i assemblees,
comarcals de subproductes, per • evino sense moltes precaucions dels presitar tetermediars.
dents Oe la COSA, senyor Nada! Gaya, i
oe la UTECÚ, senyor Blas Mola, pels
quals els pagesos demanen la dimissió
davant ia nul·la defensa que hanfetdels ARRIBA LA REPUBLICÀ
interessos pagesos
En una de les últimes Assemblees s'acordà rebutjar cateaòricament l'oferta
A ia fi arriba ia República amb tot el
del FORPPA exigir al Govern que es
que comportava
faci càrrec a través del FORPPA de tot
—Imagmeu-vos en Companys era •<
l'oli a 110 ptes
| nostre president fundador...
Una d aquestes manifestacions que ja
—Però amb tot ia vida de l'Unió de
s'havia de celebrar el 2 de març. però [ Rabassaires no fou còmoda...
que no es portà a terme degut a ies va—A les assemblees e s feren proposcil·lacions dels presidents oe la-COSA i
tes per a plantejar un conflicte. ComUTECO, sembla ser —segons informava
panys sostenia que no era moment per
ei diari ahir— que està prevista pel 19.
e portar conflictes a la Repúbfica Elesperquè la problemàtica de ies teries lleihores es feu ai Parlament Cataia ia
datanes és tant o mes angoixant que ies
Liei <H- Resolució de Conflictes oe Gotioe Tarragona, eis conreadors de les
mu. Es crearen comissions arbitrals,
quats van donar un exemple tan alt de
; comarcal* i també ta Comissió C e n t r i
combativitat.
amb oos representants dels rabassaiXAVIER GARCIA

—Però és que era moit avançat o socialitzant el contingut d aquesta llei?
Quins fi eren eis principals trets?

—Vegueu. Primer rebaixar els contractes al cinquanta per cent de ies
parts del fruit S'obligava ai propietari
a pàísàr proporcionalment eis adobs i
matèries criptogàmiques No es podien

fér eis arrendaments per menys de sis

anys. Quan s arribava a vint anys de
contracte es podia sol·licitar ía compra
d aquella terra pagant d'acord al líquid
imposable de la contribució. La Generalitat atorgava els crèdits. No demanàvem psss Sa terra pel qui la treba-

lia. Ens limitàvem a demanar tant sota
ser més considerats en ta nostra condició de ptantadors.

Fa uns sis anys va retornar de l'exiii í
el sol·licitaren per donar xerrades sobre
tot quan ais quatre dies de ser aquí
guanya el premi «Nova terra» amb el
llibre «Camins pagesos de Catalunya».
Un bon dia els seus veins de la Facultat de
Teologia de Sant Cugat — jesuïtes—
lt van demanar una xerrada i eii eis va

dir...
—Ara comencem una revolució efectiva on comencen els enemics a dorsar-se tes mans. Revolució és precipitar l'evolució; no és destorbar a ningú.
Abans jo no hauria volgut venir aqut ni
vosaltres m hauríeu convidat. He
vingut perquè te trenta cinç anys que
reflexiono t vosaltres també, i jo sóc fill
de ta situació econòmica menada pels
potentats i vosaltres tembé, I ja és hora

que ens poguem donar les mans.

El senyor Mas, és jove, o se sent iove
Ara es la Unió de Pagesos el gran motiu,

perquè ia situació.

—Està pitjor que abans, amb tota
aquesta polítics burocràtica d'estaments, germandats, sindicats verticaies i intermediaris. Amb els robatoris
de Rodc<Kteta, d Almendralejo i d'Ulldecona i tot aquest liadronici d'organismes. Nosaltres votem tenir també
les nostres seccions de compres, de

vendes. dVssseçuranóes

no com era

que tes companyies s'enriqueixen i no

paguen res També les nostres assegurances socials.

Ara hi ha els problemes de tes expropiacions amb gent que porta anys i
panys sense cobrar-te» O bé aquesta

cosa de i'Area MetropolitàÍÏB que ens

m pauar impostos a camps com si fóssim cKròe tíe Barcelona tot per pagar
tes desfetes econòmiques d'alguns.

JAUME COMELLAS

Països catalans
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VALÈNCIA

CASTELLÓ

El conflicte hospitalari s'estén
A la Facultat de Medicina es va explicar ia situació actual de problema
Ahir a les onze del matí se
celebrà a la Facultat de Medicina de València una tribuna
lliure per parlar dels problemes
que suscita la vaga dels centres
sanitaris, provocada per l'acomiadament de quaranía-un treballadors de la Ciutat Sanitària
"La Fe".

Van assistir a l'acte uns dos-cents
alumnes d'aquesta Facultat ; van
prendre la paraula alguns dels acomiadats per explicar ais universitaris els expedients administratius que
els han estat oberts, així com la
possibilitat que siguin processats.
A continuació, els treballadors comentaren el perill que per a la salut dels malalts representa l'actuació
de la policia en entrar, sense prendre les adequades mesures, a les zones esterilitzades de la ciutat Sanitària "La Fe".

poemes dels escriptors de la renaixença valenciana (Querol. Llorente. etc...) i repartí en gots de vi al
públic assistent.
EMILI PIERA
COMERÇ I AUTONOMIA

En la darrera sessió plenària de
la Cambra Oficial de Comerç, indústria i Navegació de València, es
va donar a conèixer la proposta del
Comitè Executiu ae iei «..d declaració sobre l'Estatut d'autonomia i
les seues repercussions econòmiques,
declaració que ara és sotmesa a un
procés de consulta i coordinació amb
la resta de cambres del País Valencià.
NOVA REVISTA
Ha aparegut el primer número de
la revista "2 i 2" que. amb el sub-

títol de "Revista valenciana d'informació general", vol ésser un "peó
més en la lluita per la llibertat i
pel país valencià
"2 i 2" és dirigida per Rosa Maria
Sol Bés i compta amb la col·laboració de firmes tan importants al país
valencià com les de Vicent Ventura,
Alfons Cucó i Ernest Lluch, entre
altres.
La revista obri les seues planes a
totes les opinions de l'oposició democràtica valenciana. Així mateix,
una de les seues finalitats és la de
ser l'expressió de tots els problemes. anhels i reivindicacions de les
comarques, pobles i barris del país
valencià.
"2 i 2" publica un suplement escrit en català que porta com a títol "4". Aquest suplement —segons
la mateixa revista— ha d'arribar a
vista apareix amb una periodicitat
setmanal i té un preu de vint-i-cinc
oessetes.
JOSEP TORRENT

S'eixampla l'hospital
La Diputació Provincial vol
ampliar i modernitzar l'Hospital de Castelló. L'edifici és una
construccio modernista de principi de segle. La Diputació va
començar fa uns anys un programa de modernització i d'eixamplament. Avui toca a la part
dreta de l'edifici on hi ha les
sales dels malalts, segons informa Ernest Nabas.
L'Hospital Provincial, que depèn
a tots els efectes de la Diputació,
fa un gran servei a tots aquells malalts que per diverses raons no són
inclosos en la Seguretat Sòcia).
Es especialment important el seu
pavelló de Psiquiatria, ampliat i modernitzat l'estiu passat.
L'obra d'eixamplament que començarà aviat té un pressupost d'onze milions i mig de pessetes i s'haurà de finalitzar en nou mesos Es
pretén modernitzar les instal·lacions
de sales i serveis de malalts, acomodant-los a les noves necessitats.

CRIDA PUBLICA
Els alumnes de la Facultat de
Medicina havien llançat el següent
comunicat convocant a la tribuna
lliure:
"Pràcticament la totalitat de la
sanitat a València és col·lapsada a
partir de la lluita per la readmissió
dels quaranta-un acomiadats de «La
Fe». La repressió i l'autoritarisme
són les armes de l'INP per a posar
la pràctica de la medicina al servei
dels seus interessos, encara que per
aconseguir-ho hagi de privar el poble treballador del seu dret inalienable a la salut i hagi de sotmetre
els professionals de la medicina a
un exercici indigne de la seua professió.
Companys! Els problemes de «La
Fe» són els de la sanitat, i aquests,
els dels estudiants de medicina. Unitat dels assegurats, dels estudiants
i dels treballadors de la sanitat!"
SOLIDARITAT
Els estudiants de medicina han
decidit sostenir els treballadors de
la sanitat i, ahir al vespre, assistiren a là concentració anunciada davant la Delegació Provincial de
l'INP.
Un grup d'estudiants de medicina
ha passat per totes les Facultats del
districte universitari per fer-hi mítings on demanaven als universitaris
que se solidaritzessin amb els treballadors de la sanitat acudint a la
concentració davant l'INP.
A FILOSOFIA, ACTE
POETIC-FESTIU
Ahir a les 12 del matí, a l'aula
de teatre de la Facultat de Filosofia, se celebrà un acte poètic organitzat per un grup d'alumnes que
llegiren les biografies i alguns dels

C . A . 1 ) .
a n d o r r a

PAPERS PINTATS
D'IMPORTACIO
FRANCESOS
I SUÏSSOS

Congrés sobre marginalitat

social
Es va tractar, en profunditat, el polèmic tema de l'homosexualisme
Organitzat per la "Fraternitat
Cristiana de l'Amistat" s'ha celebrat al Patronat de Promoció
Humana i Social Joan XXIII,
d'aquesta localitat, al costat de
València, el I Congrés Internacional sobre Marginalitat Social.
El tema concret ha estat la marginació d e l s homosexuals (o
gais, com ells s'anomenen).

Hi han assistit una centena de
persones entre les quals hi havia treballadors, estudiants, pedagogs, metges, advocats, etc. De Barcelona hi
vingueren una delegació de l'Institut
de Potencial Humà i una del Col·lectiu d'Alliberament Gai de Barcelona.
Hi participaren també l'Associació de
Dones Universitàries (que presenta
un document), l'Associació de Dones
Democràtiques, el Telèfon de l'Esperança, i representants d'associacions
similars a l'organitzadora del Congrés, vinguts d'Itàlia i Colòmbia (que
exposaren la situació dels gais en
llurs països), a^xí com d'altres punts
de l'Estat Espanyol.
En féu la presentació Antoni de
Mora i de Mora, fundador de la Fraternitat Cristiana de l'Amistat, que
treballa per la integració dins la societat de tots els marginats, és apolítica i creu en els homes de bona
voluntat.
NO ES UNA M A L A L T I A
La primera ponència anà a càrrec
del doctor Manuel Gómez-Beneyto,
psiquiatra, que digué que, després de
les investigacions realitzades f i n s
avui. l'homosexualitat no pot ésser
ja més considerada com una malaltia, i es mostrà contrari a qualsevol
tipus de teràpia efectuada als gais.
Acabada la seva exposició, que fou
molt aplaudida, es formaren (com es
féu després de cada ponència) grups
de treball que elaboraren resums que
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foren llegits a tots els participants.
El Col·lectiu d'Alliberament Gai de
Barcelona proposà que fos enviat un
escrit a les associacions de psiquiatria demanant que —de la mateixa
manera com ha estat fet als Estats
Units— l'homosexualitat deixi d'ésser considerada una malaltia mental.
Seguidament el teòleg - moralista
Enrique Miret y Magdalena tractà
els aspectes cristiano - religiosos de
l'homosexualitat i féu una crítica del
recent document de l'Església de Roma sobre ètica sexual, que considerà
molt negatiu i acientífic.
El segon dia del congrés començà
amb la ponència de Josep-Vicent
Marquès i Garcia, que tocà l'aspecte
sociològic de l'homosexualitat, relacionant l'alliberament dels gais en la
lluita general per l'alliberament sexual en general i aquest a la lluita
de classes. Acabats els grups de treball, un representant del Col·lectiu
Gai de Barcelona llegí el document
"Punts bàsics .per a una plataforma
político-social prèvia a un alliberament sexual".
La següent ponència fou exposada
per l'advocat criminalista A l b e r t
Garcia i Esteve, que féu una anàlisi
molt acurada de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, que consi-

ALACANT

Premis Oscar Espià
Va tenir lloc al saló d'actes de
l'Ajuntament d'Alacant el veredicte corresponent a l'XI Concovatòria del Concurs d'Obres Musicals
sota el nom del compositor alacantí
Oscar Espià, en un acte públic a què
assistiren nombroses representacions
del món musical internacional. El jurat el formaven Xavier Montsalvatge, com a president i els senyors
Francisco Calés, Godofredo Petrassi,
Manuel Rosenthal i Antonio Iglesias.
L'acte començà amb el veredicte del
jurat, donant com a desert el primer premi. El segon premi, de cent
cinquanta m i 1 pessetes, fou per a
l'italià G i u 1 i a n o Zosi amb l'obra
"B-10-Ritrato di Gregor Samsa" (3
Petzzi per Orchestra) i el tercer premi, de cent mil pessetes, per al compositor de Nova York, Gregory Kosteck. amb l'obra "Concierto para violin".
Aquesta onzena convocatòria s'han
presentat seixanta-tres partitures, totes d'interès, i se'n destacaren cinc
que mereixien tota l'atenció del jurat. Després de l'acte de l'adjudicació del premi, el senyor Montsalvatge féu un resum de les obres presentades. Va tancar l'acte l'alcalde
d'Alacant, senyor Martínez Aguirre,
amb una dedicatòria a la vida i obra
d'Oscar Espià.
ÚLTIM PRES POLÍTIC
Abans d'ahir va sortir de la presó de Múrcia l'últim pres polític alacantí, Manuel Soriano Sanleandro.
l'últim dels cinc detinguts alacantins"
condemnats pel TOP fa uns mesos i
que varen ésser" detinguts l'any 74.
JOAN VICENT HERNANDEZ

derà altament repressiva i, per tant,
creu que hauria d'ésser abolida. Finalment el Dr. J. Ph. Ko Sterken.
catedràtic de sexologia de la universitat d'Amsterdam i m e m b r e del
Consell Pastoral de l'Església Catòlica holandesa, parlà de la investigació psicològica de l'homosexualitat
a Holanda i de l'actitud de l'església
catòlica d'aquell país envers l'homosexualitat. Abans de la clausura del
Congrés (mitjançant unes paraules
d'agraïment d'Antoni de Mora), un
bon nombre de joves treballadors i
estudiants d'ambdós sexes fundà el
Col·lectiu d'Alliberament Gai de València que treballarà amb el de Barcelona per crear el Front d'Alliberament Gai dels Països Catalans.
JOAN LLOBERA I DE FERRERA

EDIFICIS ECLESIÀSTICS
Aquests dies visita les terres de
Castelló, monsenyor VaJentín Pacheco, secretari de la Junta Nacional
per a la conservació d'edificis eclesiàstics, segons informa Xavier Manzanet. L'acompanyen el delegat provincial de l'Habitatge i el delegat
diocesà d'Art, doctor Rodríguez Culebras. Fins ahir divendres havien
visitat Onda. Torre-xiva, Aranyel,
Montant, Caudiel, Mascarell, Almassora. Albocàsser i altres pobles de
la província.

B3IU
ALCALA DE XIVERT. — Fa poc,
s'ha obert una llibreria en aquesta
població de la comarca del Baix
Maestrat. Alcalà de Xivert. amb una
població d'uns quatre mil cinc-cents
habitants, encara no en tenia cap.
La llibreria, que s'anomena "Xivert". va comptar el dia de ia seua
inauguració amb la presència de Núria Espert, segons ens informa Xavier Manzanet, El propietari, Oliver
Herrera, ha dit que obrir una llibreria és "obrir un centre de cultura on les idees de llibertat, reconciliació i canvi democràtic... siguin patrimoni de la joventut que vol solidaritat i confiança i delera arranjar les diferències amb paraules i
no amb pistoles".
SL'ERA. — Aquesta població de la
Plana Baixa és notícia, perquè un
dels nombrosos manantials del seu
terme està cridant l'atenció i sembla que s'hi va a instal·lar una planta embotelladora per a omplir uns
quants li f res d'aigua diàriament. El
manantial és situat al terme de Pedralba i es coneix amb el nom de
"La Font del Castellà". El cabal no
és molt gran, però les condicions de
l'aigua segur que són òptimes, car
diuen que aquesta té prou elements
per a ésser de primeríssima qualitat
i que en breu pot assolir un cert
prestigi.

Què pinten els pintors valencians?
Els altres 75 anys de pintura valenciana
havíem conegut res de semblant, mai no havíem assistit a cap
NOactivitat
d'una importància tan gran. Alió que el col·lectiu de

pintors valencians ha fet passarà a la Història, a la gran, perquè és
història d'avui, història menuda i quotidiana, perquè és la resposta
de la pintura real a la pintura que viu oficialment. Es, a més. el punt
de partença d'unes tasques que menaran al futur i el futur, s'hi veu
prou bé, té el sentit de la realitat.
I com era d'esperar ha obtingut un eco migrat, quasi un silenci.
Com va dir Alfaro en una taula rodona a la Universitat, "és una
putada" que ens han fet, als pintors, a l'exposició i als valencians.
Caldrà fer memòria, una memòria que no és la delectança d'un
pàssat millor. Basta recordar que el 20 de novembre del 1975 un article
aparegut a "Las Provincias" destapava l'olla. L'Ajuntament obriria
aviat una exposició a celebrar en oues fases sobre la pintura valenciana dei segle XX. Es clar que, malauradament, uns quants pintors
vius es negaven a col·laborar, tot just els més coneguts i joves...
L'Ajuntament s'encarà amb l'oposició, amb la protesta, i va obrir
l'exposició. Diuen que era un mode! de com triar amagant la meitat
de les cartes. Ja se sap. era com allò de "tot per al poble però sense
el poble". Els pintors morts no podien dir res (bo i exceptuant els
hereus de Sorolía, que sí, que van protestar). Es tractava d'una
manipulació tòpica.
Però els pintors preparaven la resposta, la contestació. I han
aconseguit de fer la millor exposició de València al segle XX. No en
tenim cap dubte.
Els pintors, en veure que no se'ls escoltava, en veure que tot prosseguia avant, formaren un col·lectiu, discutit en i decidiren de repintar els quadres més coneguts dels pintors més significatius del
segle XX, i. al costat dels més populars (ara), els altres, els qui,
per raons ideològiques, per raons de l'exili posterior, l'Ajuntament
havia passat de llarg o per damunt. Es per això que al costat d'un
Cecilio Pla tenim un J. Renau, un García Ballester, un Monleón
L'obra gràfica no es deixava de banda.
Els pintors obriren la seva exposició a tres sales de València que
hi col·laboraven: Temps, Val i 30. Punto. Allí va acudir el tot València. quasi mil persones el dia de la inauguració, i cada dia acudien
a escoltar les conferències i taules rodones sobre política, cultura, art,
donades al llarg de la setmana durant la qual va restar oberta
l'exposició.
Editaren, a més, dos fascicles. L'un explicatiu de la polèmica amb
l'Ajuntament, amb tot de documents. L'altre sobre l'exposició d'ara,
amb textos de Josep-Vicent Marquès, Tomàs Llorens, Alfons Cucó^
Trini Simó, amb cronologies de la història política i cultural, amb els
eslògans que presidien les exposicions, les inscripcions sobre tots els
quadres: "Per una recuperació democràtica de la Història", "Contra
l'exposició privada de l'art", "Per la democratització de l'activitat
artística", "Art a l'escola", "Contra la censura", "Per una assemblea
general de les forces de la Cultura". Es clar que això no es podia dir
als mitjans de difusió de la ciutat! Amb unes notetes bastava i
sobrava...
Ara, despenjada ja, espera poder córrer pels pobles i barris, per
tot el País Valencià i. després, pels Països Catalans. Es una mostra
com mai no n'hem tingut d'altra.
Els pintors valencians pinten, pinten i bé.
R. VENTURA MÈLIA

Països catalans-
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Perilla el parc d'es Freginai

Sóller, mal comunicada per carretera

Possible construcció d'un aparcament

No es compleixen les promeses del pla d'infrastructura

Un dels temes que més apassiona els maonesos preocupats
per la seva ciutat és el futur
de Sa sínia d'es Freginai, situada ben al centre de Maó i
que hom no vol veure convertida en un futur aparcament
de vehicles.
Es Freginai té una situació privilegiada i una orientació cap a migjorn que la manté a redós de la tramuntana i la converteix en un parc
natural que —en frase feta— és ei
futur pulmó de la ciutat.
L'Ajuntament de Maó encarrega
l'any 1973 un projecte que fou dictaminat favorablement el mes d'octubre d'aquell mateix any i aprovcS
pel ple de l'Ajuntament el 3 de novembre. Sotmès a informació pública durant el temps pertinent, el dia
5 de íener del 1974 era aprovat provisionalment i lliurat a la Comissio
Proviftcial d'Urbanisme.
Un cop esmenades algunes deficiències d'ordre tècnic, la Comissió
d'Urbanisme de les Illes, en reunifr
d e 19 de febrer del 1976, aprovava
definitivament el projecte, que fou
publicat al BOPB el passat 26 de
febrer.
Es Freginai s'ha fet noticia, emp e r ò , arran de ' l'edificació d'una
construcció enorme al lloc que ocupaven uns coneguts jardins, ben al
seu costat, i al rumor que l'Ajuntament volia fer un gran aparcament de vehicles a nivell de soterrani, tot alçant el pis del parc, cosa
que. de fer-se, trauria el considerable gruix de terra que ara té en estat natural, sotmetria el futur parc
més a la tramuntana i agreujaria el
problema circulatori pel centre de la
ciutat.
OCUPAR L A ZONA VERDA

que asseguraven que l'edifici en construcció, d'unç mil sis-cents metres
quadrats d e planta i que deu. tenir
uns seixanta metres de profunditat
ha d'endinsar-se forçosament en la
zona verda, no complint, per tant,
les normes vigents. l'Ajuntament ha
fet saber que el Pla General d'Ordenació Urbana del Terme, l'entrada en vigor del qual fou l'I d'abril
del 1975, estableix una sèrie de limitacions que reduirien el volum edificable, però ha puntualitzat que la
llicència d'edificació fou anterior a
l'entrada en vigor de l'esmentat Pla
General i que. per tant, la citada
edificació era correcta.
Els ciutadans estan prenen consciència davant tots aquests problemes i intenten promoure una^ campanya a favor de ía conservació d'Es
Freginai i de les altres zones verdes
de la ciutat. En aquest sentit, el Congrés de Cultura Catalana a Menorca
va organitzar una taula rodona per
tractar el problema. Entre els convidats figurava el senyor Josep Maria Escudero, batlle de Maó. el qual
no es va presentar a l'acte. si bé envià una carta en què exposava totes
les dades oficials sobre Es Fregint
i manifestava el seu punt de vista
sobre determinats aspectes del problema.
En síntesi, els acords que es van
prendre a la xerrada de l'Ateneu poden resumir-se en la necessitat _ de
promoure una campanya de sensibilització popular en defensa de la ciutat, en elaborar un escrit, perquè sigui lliurat a l'Ajuntament, que confongui les opinions recollides en
aquella taula rodona, i en defensar
la conversió d'Es Freginai en parc.
tot mantenint una rotunda negativa
a la construcció d'un aparcament de
vehicles.

El governador civil de les
Illes visità la setmana passada
la vaü de Sóller. Com de costum, recorregué el poble i s'entrevistà amb les autoritats locals. Dies després el setmanari
"Sóller" publicà un article on
dóna la benvinguda al duc de
Maura malgrat —diu l'escrit—
que aquest arribà amb tren i
no per carretera.
Hom podia creure que el governador havia emprat el ferrocarril
que miraculosament encara sobreviu
pel fet d'enrevoltar-se d'un caire
més popular. La gent és molt sensible a les mostres dels seus governants, i el renét d'Antoni Maura té
ben estudiat els ambients que li
convenen. Però per a l'autor de l'escrit hauria estat millor que el governador hagués viatjat amb cotxe,
perquè així s'hauria adonat del mal
estat en què es troba la carretera.

JOSEP M. QUINTANA

Davant els embats dels ciutadans,

QUE S'HA FET DEL P L A
D'INFRASTRUCTURA
El curiós és que el túnel esmentat
forma part del pla d'infrastructura
viària que fa uns quants anys presentà solemnement la Ciutat de Mallorca a qui aleshores era ministre
d'Obres Públiques, senyor Femàndez de la Mora, i donà mostra a tots
els mallorquins del que fou durant
una assenyalada època del règim,
el triomfalisme. De tot el que llavors fou promès quasi no s'ha arribat a fer ni la meitat. Resta en projecte l'autopista d'Inca, i sembla
definitivament suspesa tant la de
Manacor com un seguit de millo"es
en altres carreteres. Idò bé. el pla
incloïa el túnel amb dates concretes
de realització i un pressupost que
ara ja no serviria recordar a causa

Hi ha una dita mallorquina que
tothom empra quan vol indicar que
qualque cosa és molt torta, i que
diu: "Sembla les voltes de Sóller".
Aquest simple fet dóna a entendre
fins a quin grau són dolentes les
comunicacions de Sóller amb la resta de l'illa. Es només a trenta quilòmetres de la ciutat, i per al viatger sembla que sigui a cent. La gran
ambició dels quinze mil habitants
de la vall és que es constituesqui un
túnel que els acosti a Palma. El projecte, però, pel seu cost. és molt
llunyà. Així que els sollerics es conformarien que de moment s'adobàs
sa carretera actual i s'acabàs de
posar a punt la que, per la costa
de tramuntana, travessa Valldemossa i Deià.

EIVISSA

Tancada de concessionaris de platja
Protesta per la nova forma d'atorgar les concessions a Sant Josep
A Eivissa s'ha pujat al tren
de la conflictivitat laboral de
la resta de l'Estat èspanyol amb
un fet sense precedents en la
seva història: a primera hora de
la nit de dijous passat, unes
cinquanta persones es van tancar dins l'església de Sant Elm
d'aquesta ciutat en senyal de
protesta per una decisió de
FAjuntament de Sant Josep que
podria perjudicar els interessos
d'unes cent famílies que viuen
de les llicències d'explotacio dels
quioscos situats a les platges
d'aquest terme municipal.
_
dr.
Els reclosos a Sant w m van a
çar ahir al mati un e s c r i t ai governador civil, que va ser lliurat a ía
delegació del govern de les Pitiüses.
En aquesta carta —els quaranta un
signants de la qual eren encara tancats a l'església
HJ^-T
rera hora de la tarda
d ahir—
*
li- demanaven al governador "la permanenci a de tots els quioscos i la resta
d'instal·lacions" de les platges del
S e municipal de Sant Josep que
fins aquest any es venien contractant de forma directa amb els particulars, en contra d_e la decisió municipal 'de dilluns passat de donar
aquestes llicències d'exp otacio temporal a concurs, la qual cosa solament podria afavorir el gran capital segons els treballadors reclosos.
Èn el mateix escrit, els afectats
per' la decisió municipal demanen
també al governador "que anul·li
l'acord de la sessió plenana de
l'Ajuntament de Sant Josep" de manera que dins aquest terme municipal les llicències es donm de la
mateixa manera que als altres murveipis de l'Illa, és a dir, per contractació directa amb els particulars
que venien fent aquest treball des
de sempre. També demanen que les
llicències siguin cpncedides per un
període prorrogable de tres anys,
per tal que així siguin rendab es les
inversions oue aquests treballadors
han fet en lès seves instal·lacions, tal
li com es va explicar a la premsa
local el passat més de març en unes
declaracions en aquest sentit fetes
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pel mateix governador civil de la
província.
L'escrit adreçat al duc de Maura
acaba dient "que quedi ben clar que
som un grup apolític" i és per això
que "demanem a VE les garanties
suficients perquè quan abandonem
l'església no siguem molestats ni expedientats".
COM ES PRODUÏREN ELS FETS
Com hem dit abans, el fet concret començà dijous a les vuit del
vespre quan un grup d'uns quaranta antics concessionaris, entre els
quals es trobaven alguns que no
pertanyien al terme de Sant Josep
p e r ò q u e s > h i a j u n t a r e n e n solidarir eS glésia de Sant
tat> e n t r a r e n
a
£lm

I J u í entrada al temple va coina m b la missa d e vuitj } fjns
aquesta acabà no manifestaren
a l s capellans les seves intencions. La
reacció d'aquests fou, segons el seu
cap, que "es quedassin sempre i quan
guardessin el degut respecte a un
lloc sagrat en el qual s'estaven".
D'altra banda, ja alguns s'havien
emportat dels seus domicilis entrepans i flassades presagiant seguram e n t u n a U a r g a e s t a d a al temple,
. . als
.
.
Al principi no acudí
voltants
de Sant Elm la força pública. Prop de
la una de la matinada, el cap del
Subgrup de quioscos i bars de platja. nomenat pel delegat del góvqrn
com a intermediari en les negociacions amb els reclosos, arribà amb
una proposta concreta de desatllotjar el temple i, l'endemà, anar a conversar amb les autoritats.
Després d'algunes consultes, un
portaveu dels tancats responia que
llur intenció era completament con
trària: de primer la resposta per
escrit i després la sortida del temple.
Havent arribat en aquesta situació, els reclosos, en perfecte ordre,
passaren la nit A primeres hores
de la m a t i n a d a arribaren uns
quants membres de la policia governativa, que discretament, encarà que severament, vigilava les entrades al recinte.

cidir
que

EL BATLLE NO EN SABIA RES
A les dotze i quart del matí, una
comissió dels reclosos que esperava
fora de l'església es dirigí a la delegació del govern on donaren l'escrit esmentat abans. A les dotze i
mitja, posats en contacte amb el
batle de Sant Josep, aquest ens manifestava que encara no sabia res
de la tancada i que, en tot cas, es
buscaria la millor solució per a
tots.
Una estona abans de les cinc de
la tarda d'ahir, els treballadors que
s'havien reclòs à l'església de Sant
Elm van decidir de sortir voluntànameni
riament ai
al carrer,
carrer, acauam
acabant aixa
així «=»
les
vint-i-una hores de reclusió volunt à r i a a l temple,
Instant després de sortir, un portaveu dels treballadors tancats declarava a AVUI que "ens hem decidit a donar per acabada la nostra
reclusió tan aviat com hem considerat que hi ha bona voluntat per
a negociar per part de les autoritats". Mitja hora abans de sortir,
aquest mateix portaveu va demanar a la policia que custodiava els
accessos al temple que desallotgés
les immediacions de l'església i ell
es va fer responsable que no hi
hauria cap alteració de í'ordre públic.
CAP INCIDENT A LA SORTIDA
"La força pública, ens ha dit l'esmentat portaveu, ha admès la nostra suggerència i quan hem sortit
no hi havia ningú fora. Crec que
això posa de manifest la bona disposició de les autoritats per a resoldre els nostres problemes".
Segons e n s ha declarat aquest
portaveu dels treballadors, que s'estima més de restar a l'anonimat,
avui a les 10.30 del matí el governador civil de les Illes rebrà una
comissió dels treballadors reclosos
que viatjaran a Ciutat de Mallorca
acompanyats pel delegat insular de
sindicats i pel president del subgrr.p sindical de quioscs i bars de
platja d'Eivissa i Formentera.
RAFAEL PASQÜET

de la forta inflació. Els ministres
que han passat després s'han anat
encarregant de desfer la promesa de
manera que el túnel que tan a prop
deien que estava ha entrat en el capítol de les utopies.
Els sollerics se senten enganyats
i, com diu llur setmanari, no tenen
sols coratge de dirigir-se a les noves autoritats. Tanmateix perquè
s'exclamen amb tota raó. Els habitants de la vall han emigrat durant
molts anys a França; tant és així,
que sovint es pot trobar es nadius
des poble parlant francès. No tenien
altre remei. La incomunicació amb
la resta de l'Illa hi ha estat. El túnel promès mai no ha arribat, ja
sols demanen petites millores que
facin el camí més curt. i Qui els escolta?
SEBASTIA VERD

Associacions de veïns amb dificultats
Es tem que no totes siguin reconegudes oficialment
El governador civil de les
Illes, duc de Maura va rebre al
seu despatx oficial un grup de
vint persones que pertanyen a
la coordinadora de juntes promotores d'associacions de veïns.
Aquesta entrevista amb la primera autoritat civil de l'arxipèlag era programada per obtenir informació sobre el procés
de reconeixement i legalització
de les quinze associacions constituïdes fins avui a Mallorca.
L'audiència del senyor Pérez Maura va ser molt puntual i molt curta,
solament durà un parell de minuts. El
governador digué als membres de la
Coordinadora que, pel que fa a les
associacions amb un pressupost màxim de cent-mil pessetes i que, per
tant, han de sçr aprovades en tot cas
per ell, que possiblement podrien
aconseguir l'anhelada legalització en
un termini breu, qui sap si dintre de
les pròximes setmanes. I respecte a
les associacions que han d'aprovarse des de Madrid a través de la direcció general de Política Interior, el

duc de Maura manifestà que no podia comprometre una altra persona.
I el governador ja anava a acomiadar-se del grup declarant que no podia fer res més oficialment degut a
la presència de la premsa en la visita (hi havia dos fotògrafs i un informador). Aleshores els esmentats
reaccionaren contestant que eren
disposats a sortir del despatx. Però
el duc de Maura afirmà que ja no
era necessari perquè no tenia res
més a afegir. A punt de sortir, un
dels presents aprofità tanmateix per
expressar-li la preocupació de les
associacions de veïns que han de ser
reconegudes des de Madrid i. concretament, va demanar-li si els informes de l'Ajuntament de: Ciutat i
del Govern Civil havien estat favorables. Per tota resposta el governador digué que totes le s associacions
han estat ja informades.
El grup sortí del Govern Civil. A l
carrer esperaven d'altres informadors. I en definitiva s'obria un nou
compàs d'espera.
BOSCO MARQUES

les vacances es
jugar-se les vacances
Deixi que les
hi organitzin
els autèntics professionals
de la matèria.
Li costaré el mateix
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-Espanya
Donar fruit
Els mots clau de l'evangeli del diumenge V de Pasqua —hi 'surten set
vegades— són ''donar fruit". I totes
les frases en què hi apareixen s'olienten cap a l'expressió final, síntesi de tot el fragment: "La glòria
del meu Pare és que vosaltres doneu
molt de fruit".
Quan parlem de la glòria de Déu,
tenim tendència a relacionar-la només amb els actes de culte. Ens imaginem que glorificar Déu vol dir
únicament lloar-lo i venerar-lo per
mitjà de la pregària i dels ritus religiosos. En canvi, l'evangeli de sant
Joan ens diu que la glòria de Déu
prové més aviat dels fruits de vida
que l'home produeix. I amb l'evangelista ho repeteix aquell gran bisbe de Lió, sant Ireneu, quan afirma:
"La glòria de Déu és la vida de l'home".
No costa gaire de saber quins són
aquests fruits de vida.amb els quals,
glorifiquem Déu. La primera carta
de sant Joan —que es llegeix també
a la missa d'aquest diumenge— ho
diu ben clarament: es tracta d'aquell amor "que no és només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat". I l'apòstol Pau ens diria que
"el fruit dels qui són llum consisteix en tota mena de bondat, de justícia i de veritat" (Efesis 5, 9), Donar glòria a Déu és, doncs, portar
una vida digna de l'home i ajudar
eficaçment els altres a conseguir-la.
JOAN

LLOPIS

La Permanent
de l'Episcopat
De dimarts a dijous de la setmana entrant es reunirà a Madrid la Comissió permanent de
l'episcopat espanyol presidida
pel cardenal Tarancón. Els temes que, segons sembla, ocuparan aquesta reunió seran els
següents (sense excloure'n d'altres que puguin semblar més
, urgents):
1) Informació del cardenal president, del secretari de l'episcopat i
de les diverses comissions sobre la
situació actual que afecta les seves
respectives competències. En aquest
cagítol cal esmentar tant el viatge
del ministre Areilza a Roma i les
seves entrevistes amb les autoritats
vaticanes en v i s t a a reemprendre
les. converses s o b r e el Concordat.
2) Preparació de la XXV assemblea plenària de l'episcopat e s p a nyol prevista per a novembre o desen.u^e d'aquest any. Entre els temes en preparació destaquen: família, joventut, mitjans de comunicació social, Sínode episcopal de 1977
dedicat a la catequesi.
3) Estudi de l e s repercussions
que pot tenir sobre les activitats
eclesials el projecte de llei de reunió que el govern ha enviat a les
Corts. Com hem informat, diverses
publicacions han alertat quant a les
limitacions que l'esmentat projecte
presenta en limitar les activitats de
l'Església als actes celebrats en els
temples i altres locals degudament
autoritzats.
4) Problemàtica sobre l'ensenyament. Recentment diverses reunions
episcopals i alguns bisbes individualment n'han parlat. Davant de
certs pronunciaments, és probable
que l'episcopat espanyol torni a defensar la presència de l'Església en
el camp de l'ensenyament, així com
el dret dels pares a l'elecció lliure.

PAUSA

Pastoral
de facilitat
Molts militants de moviments
cristians abandonen les institucions eclesials i orienten les seves militàncies a causes polítiques i socials. Esdevenen combatius. tot deixant de ser cristians
d'una manera explicita. I precisament són motivacions cristianes les que els fan deixar llocs
cristians. Aixi apareix, entre nosaltres, un ús no "creient" dels
comp-oiri'os presos en altre
teinp^ a l'Acció Catòl ca, a les associacions benèfiares i en altres
grups confessionals. Aquest és el
fruit d'una pastoral de facilitat,
concretament d'oportunitat, que.
després de l'èxit inicial, per força entra en crisi. — E. V.
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Pastoral sagramental de l'Església
Comunicació pastoral del cardenal - arquebisbe de Barcelona, doctor Narcís Jubany
1. L'INTERROGANT I LA SEVA
MOTIVACIO
L'Església viu, especialment des
del Concili Vaticà II, un camí de
renovació que respon a un desig de
fidelitat a l'evangeli de Jesucrist.
Dos aspectes importants d'aquesta renovació són la promoció d'un
esforç per millorar la preparació i
la celebració dels sagraments, i la
valoració de la fe com a lliure i
responsable adhesió a Jesucrist i, a
la vegada, com integració real a la
comunitat dels creients que és l'Església.
Una de les conseqüències d'aquesta renovació en els dos aspectes esmentats ha estat el plantejament
d'un interrogant, que s'ha fet molt
intens: icom es viu i s'expressa, de
fet. entre nosaltres, la relació entre
la fe i els sagraments? Per concretar-ho en e x e m p les significatius,
ifins a quin punt el baptisme o el
matrimoni són viscuts com actes de
fe en Jesucrist, o bé resten massa
vegades només en l'esfera d'una celebració rutinària, e x i g i d a per
l'ambientació social?
Quan es planteja aquest interrogant, no tothom en capta fàcilment
les raons. Cal dir que no és fruit
d'una desconfiança envers els cristians que volen celebrar els sagraments. ni d'una voluntat indiscreta
de jutjar la vivència personal de la
fe, ni tampoc d'una menor valoració envers el ritme de la vida religiosa que, en països com el nostre,
ha estat tradicionalment cristiana.
Alguns pensen que els pastors de
l'Església —portats per un nou rigorisme purità— volen posar obstacles per a rebre els sagraments,
i fins aconseguir allunyar les persones que els demanen. Altres intepreten aquesta preocupació d'autenticitat com si es pretengués excloure tot caire festiu, de dimensió
humana, i per tant familiar i social, amb motiu del baptisme d'un
infant, de la primera comunió, del
casament, etc.
Hem d'afirmar clarament, d'entrada. que l'interrogant deriva d'un
propòsit renovat de fidelitat a l'evangeli, i de la valoració dels sagraments, així com del respecte a
les persones que els volen celebrar
i al seu esperit religiós, més enllà
de possibles errors o excessos provocats pel desig de resoldre una situació tan complexa.
L'interrogant té una b a s e de
constatació pastoral. Per una banda, s'ha de situar en el context
d'un major respecte a la llibertat
personal i a la convivència pròpia
d'una societat pluralista, on la lli-,
bertat religiosa és reconeguda com
un dret fonamental dels ciutadans.
Per altra b a n d a , hi ha el fet
quotidià d'un nombre considerable
dels batejats que viuen a la diòcesi de Barcelona, especialment en
les grans poblacions, que no participa en el ritme habitual de les
parròquies, comunitats, moviments
i altres institucions cristianes, ni
presenta signes d'interès per la fe
i per les seves repercussions en els
diversos aspectes d e l comportament humà. Això, sense comptar
les persones que d'una manera explícita refusen professar la fe cristiana. encara que siguin batejats.
Així, en la diòcesi, especialment en
alguns sectors, apareix una v i d a
d'Església anormal: mentre se celebra una gran quantitat de baptismes, matrimonis i primeres comunions, és, en canvi, molt difícil
reunir un nombre, ni que sigui reduït, de cristians que s'interessin
per la fe i participin en la vida de
la comunitat cristiana.
Per això és just que molts pastors
i laics es preguntin: iquina Església construïm? iQuina coherència
hi ha entre l'evangeli que prediquem i els sagraments que celebrem? iQuins dispositius de catequesi podem oferir als infants i als
adults? i Fem bé si bategem infants
sense unes certes garanties sobre
la seva educació cristiana? iQuin
sentit té la celebració de la comunió per un infant que a la vegada
fa la primera i potser l'última comunió? iNo hi ha, en una bona
proporció de matrimonis que se celebren a l'Església, una manca de
condicions que fins i tot p o d e n
afectar la seva validesa?
Els sagraments que Jesús donà a
' l'Església, com a signes de la seva
presència viva, són massa importants per a nosaltres per a no fer

cas d'aquests interrogants. T o t a
l'Església —pastors i fidels— hem
de s e n t i r-nos interpel·lats per
aquesta situació ambigua.
2.

VALORACIO DELS SAGRAMENTS COM SIGNES DE FE

L'Església creu que Jesucrist li
ha confiat els sagraments per connuar Ell mateix oferint als homes,
a través dels signes visibles, la força de la Vida nova que ens ve de
la seva Creu i de la Resurrecció.
Aquesta fe porta l'Església a valolorar els sagraments i a celebrarlos, no pas com uns afegitons rituals a la fe personal, viscuda en
la intimitat, dels quals pugui prescindir. sinó com la mediació visible i eclesial de la comunió amb el
Senyor de la glòria. L'Església viu
alhora per la fe i pels sagraments
de la fe.
Els sagraments són do de Déu,
no són propietat nostra. Són signes
de l'acció e f i c a ç de Déu en els
creients; no són ritus màgics que
provoquin un efecte independent
de la nostra fe i de la nostra resposta a la iniciativa amorosa de
Déu. Són signes de f e de l'Església; no simples ocasions per a celebrar una festa familiar o un acte
social. Són celebracions de la comunitat d e l s cristians: no actes
privats que puguin tenir lloc sense
conduir els fidels cap a una real
integració, en el nivell que sigui
possible, en la comunió dels seguidors de Jesucrist, que és l'Església.
Per tant, l'Església no pot deixar
de proclamar la importància que
tenen per a ella els sagraments.
Aquesta valoració ha de comptar, ara i aquí. amb la realitat
d'un món que canvia. "Les estructures, les lleis i les maneres de
pensar i de sentir que ens han tramès els a v a n t p a s s a t s —deia el
Concili Vaticà II <GS 7)— no sempre semblen ben adaptades a l'estat actual de les coses". I afegia:
"El desenvolupament de l'esperit
crític purifica la vida religiosa del
concepte màgic del món i de supervivències s u p e rsticioses bo i
exigint una adhesió més personal
i activa a la fe". L'Església, per
tant, no es pot limitar a una acció pastoral de conservació i manteniment del que ara tenim. La
necessitat de treballar per una adhesió més personal i activa a la
fe, i per respectar plenament la
llibertat religiosa, és peculiarment
urgent i prioritària en la relació
de l'Església amb les joves generacions, que són les que demanen
el matrimoni i el bateig dels fills.
Elles potser poden entendre millor aquest plantejament, desitjoses com són de sinceritat i d'autenticitat, menys inclinades a la
rutina i a les aparences socials, i
obertes a un possible camí de fe
exigent i coherent.

3. PER UN ESFORÇ DE
CLARIFICACIÓ
No podem entrar ara en la consideració detallada de tots els aspectes de la problemàtica que presentem. ni en un exhaustiu intent
de trobar camins de solució. El
nostre propòsit és simplement de
manifestar la importància que_ té
per a l'Església, però també d'alguna manera per a tota la nostra
societat, promoure un esforç de
clarificació i de millora. En aquest
sentit tractem alguns aspectes generals que hipotequen la pastoral
sagramental de l'Església i àdhuc
tota la seva acció evangelitzadora.
A>

L A LLIBERTAD
RELIGIOSA

La fe no és una simple herència
familiar o una tradició cultural;
no s'entra a formar part de la comunitat dels cristians pel fet de
néixer en un Estat o en un país
determinat o bé pel fet de pertànyer a un grup social. Per més
important que s i g u i la tradició
cristiana del nostre país, cal dir
b e n clarament —i concretar-ho
tant en les lleis civils com en la
pràctica eclesial— que es pot ser
ciutadà amb tots els drets sense
pertànyer a l'Església catòlica. Han
de de desaparèixer tots els condicionaments que poden portar a
persones no cristianes a simular

una pertinença que no volen. Mentre algú bategi els fills o es casi
per l'Església per tenir "els papers
en ordre" o per evitar complicacions en la laboral, social, escolar... no viu encara la llibertat
personal en la celebració dels sagraments.
De manera semblant podem parlar respecte a la família. En demanar el matrimoni o el bateig
dels fills, alguns declaren que si
depengués d'ells no ho farien, però que és "per no disgustar els
pares", perquè "els avis o els qui
han de ser padrins s'hi entossudeixen". .. En els c a s o s en què
això sigui cert, exhortem les famílies cristianes a respectar la llibertat, a evitar pressions injustes
i coaccions morals. Això no vol
dir pas que els cristians ens mantinguem indiferents davant l'absència o l'abandó de la f e d'algun
fill, i que deixem de compartir el
dolor d'aquestes famílies. Ni tampoc volem significar que càl deixar indiferentment que s'apagui
el blè que encara fumeja (cf. Mt.
12, 20); al contrari, és un deure
de tots —principalment dels pastors— p o t e n c i a r els sentiments
cristians dels més humils i dels
més pobres, dels més senzills i
dels més marginats. Però cal recordar també que el camí de la
fe podrà ser m é s ben retrobat
—potser descobert— si hom veu
palpablement un testimoni de cristianisme viscut i de respecte, que
no pas si s'imposa indegudament
la celebració d'uns actes que aleshores només són un "compliment"
forçat. Cal recordar que aquestes
celebracions no arriben a realitzar tota la seva eficàcia independentment de les disposicions personals, sinó que, com afirma la
tradició constant de l'Església, exigeixen una realitat de fe cristiana.
Les persones que, seguint sincerament la seva consciència, no
participen en els sagraments, mereixen també el nostre s i n c e r
apreci i consideració. V o l e m
aprendre a conviure amb aquests
conciutadans en el mutu. respecte, el diàleg i la col·laboració en
la societat, bandejant tot s e c t a -

B)

UNA MAJOR SENZILLESA

En segon lloc. hem d'evitar que
les celebracions sagramentals quedin ofegades pels elements secundaris i d'ostentació social o familiar. Es veritat que un baptisme,
una primera comunió, el matrimoni es fan en moments culminants
de la vida humana i per això la
celebració cristiana i la celebració
del fet humà queden unides. Però
hi ha el perill que la celebració
sagramental esdevingui una simple ocasió per a la festa social i
que els elements secundaris (regals, vestits, etc.) ofeguin el sentit de la celebració cristiana. Qui
no ha vist infants de primera comunió, i els seus pares, totalment
preocupats pel vestit —de vegades
veritable disfressa— i els regals!
Quantes parelles que van a l'Església a preparar el seu casament,
semblen només preocupades pels
elements decoratius (flors, llums,
fotografies, marxa nupcial...)'. I els
baptismes celebrats enmig de l'aldarull d'uns invitats que suporten
la cerimònia religiosa, impacients
per la celebració posterior!
L'ambient consumista i de comercialització, promogut des d'alguns mitjans de comunicació i explicablement fomentat des d e l s
sectors comercials, fa que ens costi distingir entre el que és important cristianament, i també des del
punt de vista humà, i allò que son
ostentacions i aparences d e g r a dants i de vegades ofensives per
als germans que passen necessitat.
Amb la intenció de fer front a
tals desviacions, m o l t e s parròquies. arxiprestats i zones pastorals han establert algunes normes
que. si bé com tota norma ocasionen una limitació de la llibertat, són necessàries per a purificar les celebracions sagramentals
dels abusos i degradacions esmentades.
C)

SENTIT COMUNITARI
DELS SAGRAMENTS

En tercer lloc. cal recordar que
les celebracions sagramentals són

sempre actes de la comunitat cristiana en virtut de les quals l'home s'uneix íntimament a Crist i a
l'Església. Aquesta dimensió dels
sagraments topa, però, amb l'esperit excessivament individualista que sovint domina la nostra societat. A l'Església, de vegades ha
quedat molt enfosquit el sentit comunitari.
Però l'Església, com bona part
de la nostra societat, ha tornat a
descobrir que l'home, i el cristià,
són membres d'un poble, d'una comunitat. I que, això, cal expressar-ho i viure-ho en les celebracions sagramentals, especialment
en aquelles que per la seva mateixa significació realitzen una incorporació en la comunitat cristiana (el baptisme que integra en
l'Església, 1 a primera comunió
que incorpora en la c o m u n itat
Eucarística...).
Aquest s e n t i t comunitari contrasta fortament amb l'actitud de
nombroses persones que demanen
els sagraments com un afer privat. De vegades sembla com si hom
acudís a la parròquia a contractar
uns s e r v ei s —bateig, casament,
exèquies— per a ús particular i
segons la seva voluntat. Fins i tot
hi ha qui es molesta quan els responsables de les esglésies no estan
disposats a satisfer els seus gustos personals. Volem e x h o r t a r
aquestes persones a comprendre
que l'Església no és una mena de
supermercat, on cada u, per mitjà
de diners, adquireix allò que vol.
L'Església és una comunitat de
seguidors de Jesucrist. Per això
en la celebració de qualsevol sagrament, cal vetllar perquè tot
allò que es faci, sigui una autèntica celebració de fe cristiana, i
manifesti, de la millor m a n e r a
possible, la vinculàció amb la comunitat dels creients.
La reforma litúrgica, impulsada
pel Concili Vaticà II. ha establert
la prioritat de les celebracions comunitàries d e l s sagraments. No
com una moda. sinó per a manifestar millor el propi significat.
La celebració comunitària —si és
degudament preparada i realitzada— aconsegueix un relleu i una
expressivitat cristiana molt superior a les altres celebracions.
Acabem la nostra comunicació
pastoral amb un doble desig. Que
els cristians valorem cada vegada
més el significat i la importància
dels sagraments en la vida cristiana. Per aquest motiu cal que augmenti la col·laboració de tots en
les tasques de la pastoral sagramental en la nostra diòcesi (per
exemple, e n l'acolliment sempre
comprensiu i afectuós dels qui demanen els sagraments, en la iniciació catequètica, en la celebració, en~ l'esforç per vincular a la
comunitat els qui han entrat en
contacte amb l'Església amb motiu dels actes sagramentals...).
Voldríem que tots comprenguéssiu la importància d'aquest treball
i valoréssiu les iniciatives dels qui
hi dediquen el seu temps i el seu
esforç.
I en segon lloc. desitgem que
s'aconsegueixi, legalment i pràcticament, un major respecte a la llibertat religiosa entre nosaltres, de
manera que es puguin veure més
clarament els sagraments c o m
unes celebracions de fe, no imposades a ningú, ni realitzades per
rutina, sinó com un fruit de la decisió lliure i responsable dels qui
consideren els sagraments com un
do de Déu, que cal acollir amb fe
i acció de gràcies.
Exhortem tots els nostres diocesans a progressar per aquest doble c a m í . Ja s'hi va treballant,
però queda molt per fer, ja que
no és obra d'un dia. Hi entren
una complexitat de situacions i
el pes d'un procés històric que impedeix trobar solucions ràpides i
simplistes. Es el nostre propòsit
—i el dels organismes que col·laboren en la direcció de l'Església
de Barcelona, com el Consell Epfecopal. el Consell Presbiteral, la Delegació de litúrgia i pastoral sagramental. etc.— dedicar-hi u n a
especial atenció que, en determin a d es qüestions, és formalitzarà
per mitjà de disposicions o normes al servei de la pastoral sagramental de la diòcesi.
Barcelona, maig del 1976.
Narcís Jubany,
cardenàl-arquebisde de
Barcelona.
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BORSA

l'ambient venedor

Contínua
D
e

cap a peus te setmana borsària ha estat realitzadora, després de f'aiçe

ininterrumpida de tes dues anteriors. Altra vegada l'eterta ve predominar
sobre ta demanda » es produïren baixes tots ets sectors. Els valors que patiren
més fortament! escomesa síe ! oferta foren els més afavorits abans pelthner
Els sectors més perjudicats van ser ahir el químic, el de téxtHs i el de tes papereres, això com tes fàbriques de ciment i tes empreses constructores. Quan» als
Bancs, cal fer esment que es van produir abundoses posicions de paper sens*
operar cosa fa preveure que te seva baixa continuarà encara més forta.
El volum de negoci va ésser curt i. al tancament, l'ambient continuava essent
venedor; es pot esperar doncs que a te pròxima tanda te Borsa continuarà donant mostres de tebiesa.
A í entorn del Saio de Contractació es respirava un cert pessimisme. Ara sé no
fia passat res de greu Ei fons de! mercat no ha quedat fluix i, a més de la realització de beneficis, que sembla lògica, cal tenir en compte tes nombroses ampliacions. tant en curs com en perspectiva, cosa que, per una part, suposa un drenatge per a< mercat i, per i altra fa que hi hagi diner que es retreu perquè espera
aquestes operacions.
„
Entre ies pròximes ampliacions, dilluns comença te d'Espiosius. 1 x 4; dimarts
• espera que comenci la del Popular, 1 x 5. alliberada També es comenta que
s iniciaran pròximament te del Banc de Bilbao, en proporció no coneguda, encara
que es diu si serà sobre 1 x 5; te del Banc Exterior, entre 1 x 3a1 x 5
itesde
les Popularinsas. 1 x 4
J. P.
Bilbao
Madrid
Barcelona
98.48 <— 1.71)
29
65
32
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Bamsa
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Cartisa
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ASEGURANCES1
CAPITALITZACIÓ
Unión y Fènix

519

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

MATERIAL i MAQUINARIA
NO ELECTRICA
Harry Waiker
Tubacex
Macosa
Babcock & Wncox

— 4

SOCIETATS D INVERSIÓ
MOBILIÀRIA

FERROCARRILS
FF. CC. Catal.

—
—19.5
— 4

BANCS

ELECTRtCITAT
Sevillana Elec.
Enher (C)
Fecsa (petites)
H. E. Catalunya
H. E Cantàbrico
Hidrola
Iberduero
Unión Elèctrica

—
682 5
290

B 176
M 212
B 226
M 202
M 214
B 168
M 230

Tabac. Filipinas
Fmanïauto
Finanz y Serv.

AIGUA I GAS
Aigr'es València
Catalana Gas
Aigües Besòs
Aigües Barcelona

Cevasa
Metropotitar.r
Fiesa
Si ma ne
Urbts
Leisa
Vallehermoso

B
M
B

SERVEIS COMERCIALS
B 155
M 136
BI 100
B 545

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
Asland
Valèerrivas

125
271
—

—10
—13

, B
M

Torras Hostench
Pap Espanola
Sarrió

M
B
M

B 245
M 642
M 134
M 141

TÈXTILS
La Seda
Sniace

INAUGURACIÓ D'UN COMPLEX SOCIO-CULTURAL A GAVA

95,99(—1
10
49
20

1.39)

Citroen
Motor Ibèrica
Seat

ALIMENTACIÓ. BEGUDES. '
ITABAC
tndustnas Agric
Ebro
61 Aguilà
Azucarera

S0.è ANIVERSARI DE LA CAIXA D'ESTALVIS PROVINCIAL
DE BARCELONA

AUTOMOBILS I MAQUINARIA
AGRÍCOLA

AGRÍCOLES I FORESTALS
Alena

96.78 (34
76
63
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Banc López y Quesada
CuDiertas y Tejados
Fmsa
Oiaira

143
750
45
320

FONS D'INVERSíO MOBILIARIA
Gesta
Fondonorte
Gesteval
Fonbancaya
Fondounióf
Banserfond
Inverfonoo
Profonao
Müttiionoe

1084,53 +
117 59 +
7486 —
86.53 —
78.05 —
90.40 —
95.47 —
82 25 —
100,36 +

2,36
0,84
1.02
0,97
1.37
1.24
1.34
0 99
0 31

GAVA. El proppassat dia 10 va tenir
lloc la solemne inauguració d'un important conjunt d obres sòcio-cutturals pa-,
trocinades per la Caixa d Estalvis Provincial en aquesta localitat de Gavà La
superfície edificada dei conjunt ocupa
una extensió de 850 metres quadrats i
comprèn un Club de Jubilats, una Sala
de Lectura y una altra d'Exposicions,
que són situades fent front a un jardí
públic finançat per la Caixa, ei qual junt
amo la zona de jardineria que bordeja
les instal·lacions, comprèn més de dos
mil cinc-cents metres quadrats de superfície.
L'acte fou presidit pel governador civil
de la província senyor Sànchez Teràn,
acompanyat del president del ConseH
d Administració de la Caixa, senyor
Joan Antoni Samaranch, consellers de
la Institució i el seu director general,
batlle de Gavà. senyor Joan Jesús
Munoz Blay, membres de la corporació
municipal, com també d altres nombroses autoritats i representacions.
Havent arribat a les instal·lacions del
conjunt sócio-cultural. el governador
civil va descobrir una placa recordatòria
de I acte, passà acte seguit a visitar detingudament les dependències i conversà ammadament amb els nombrosos
jubilats presents
Després d'uns mots de devoció proterits per mossèn Miquel Martín Ramoneda, rector de Sant Pere de Gavà. féu
ús de la paraula et director generai de la
Caixa, que glossà la trajectòria de la Institució tot remarcant els aspectes més
significatius de la seva projecció benètico-social així com la seva constant cot-

pera realització d'un Cowtre u M M •
esportiu el projecte del qual el oàbNe
podia constatar personalment, perquè
es trobara allí mateix la maqueta. D «qui
poc temps això s e r a una r e a l i t a t
—digué— l la Caixa hí ha empenyorat te
seva paraula.
'
Ja gairabé ari final, ei governador cMI
de la provincià, senyor Sàncbez-Terà», 4
va significar en els seus mots t a s e v a e *
pecial complaença pel tet de que te M W ,
primera presència ftewa a Gavà to* m
un acte per tants motius satisfectona.
També va subratllar que darrerament
havia tingut I avinentesa d e parlar amO
S.M. don Joan Caries l, i que havent r » cordat la reunió cel tebrada a Corneüè 3
amb els batlles de la comarca, S . M . ü í
havia urgit ta necessitat de fomentar |
com més mtüor el desenvolupament d o *
bres d equtpament social de tanta na*
cessitat en aquella zona. I referit a això,
va manifestar també que anteriorment
mai no havia conegut una realitat t M
exemplar com la que hom estava inaugurant en aquell moment, esperant porEl senyor Joan Antoni Samaranch.
tar a S.M. el Rei ta satisfactòria M M
com a president del Consell d Adminis- pressió que aquella li havia p r o d u * *
tració de ia Caixa pronuncià mes tard Com a record de te seva visita el senyors
una brillant dissertació, en la que stgni- Sanchez Teràn féu als Jubilats del Ciut» |
hca que el programa d equipaments so- (ofrena d'un aparell de tetevwò e a j
cials i obres assstencials previst per la color.
f
Institució amb motiu del cinquenteriari, i
Per
acabar,
ei
batlle
de
Gavà.
senyor
i
que comprenia en principi un conjunt
de cinquanta obres, per fi seria ampla- Munoz teu ofrena al senyor 8énche«
ment ultrapassat i anuncià que. a partir Teràn i al senyor Samaranch de sengles
d aquella data i en els propers mesos, plaques d argent commemoratives d e
cada setmana tindria lloc la inauguració l'acte
Acabats que foren c
d una nova obra assitencial de la Caixa.
Acte seguit, referint-se concretament a hom servi a ta nombrosa i
la població de Gavà, anuncià te pro- un vi d honor

taooraciò amb te localitat de Gavà. que
enguany commemora ja ai» lustres cte
vida.
Acte seguit, e» senyor Antoni Bonet,
jubilat soci oei Club. pronuncià un emotiu parlament a través del qual palesà la
reconeixença dels seus companys per
una obra tan significativa amb què s'exaltava la noble condició dels homes
que havien assolit la tercera edad havent passa» una llarga vida de treballar
diàriament en pro de la comunitat i que
avui veien en la realització dei Club un
homenatge de reconeixença a Hur labor,
ben diferent de la situació en què en altres temps s'havien trobat altres homes
de la mateixa condició- Acte seguit féu
ús de la paraula el senyor Joan Jesús
Munoz, batlle de Gavà qui en nom de la
comunitat agraí la realitat d aquelles
obres, significant I esperti de comprensió que en el transcurs de la seva
gestió havia trobat sempre per part de la
Caixa, i lent els millors vots pel seu èxit i
prosperitat.

-Espanya

Des de 1882 el t
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Apareix mort el capità de I' "ürquiola"

Es trenca el conveni dels forners

Intent de rescat del petroli del vaixell

Obrers de Catalunya, Galícia i País Valencià van tractar aquest tema

La situació a la Corunya continua considerant-se greu. Del
vaixell incendiat, en surten de
tant en tant grans flamarades
mentre la "marea negra" va estenent-se per la costa. De tota
manera sembla que els vents no
agreugen la situació, ja que no
bufen en direcció a la costa.
Ahir va aparèixer surant sobre
l'aigua el cadàver del capità de
l'iUrquiola».
El més preocupant, que és la conservació de la riquesa marina, sembla que afectarà principalment els
vivers de marisc, ja que el peix pot
salvar-se del desastre ecològic emigrant a d'altres aigües. Algunes de
les platges als voltants de la capital
í allega ja són envaïdes per una capa
d'uns cinc centímetres de petroli.
Es pensa poder recuperar part del
petroïi que encara es troba dins el
vaixell, i han arribat a la Corunya
tècnics holandesos per realitzar l'operació. Però el fet que de tant en
tant apareguin flames i fumeres que
s'extingueixen soles fa pensar que
en el si del vaixell l'incendi encara
continua.
S'estudia la possibilitat de traslladar el mai'isc salvable a d'altres
vivers, però aquesta acció no pot
salvar la indústria del marisc i de
conserves, així com la indústria turística que són les principals afectades.
Ecològicament la capa de petroli
causarà la mort a milers de peixos,
i el fet que es facin servir detergents
per a dissoldre-la fa que el petroli
dispersat vagi al fons marí i mati
aleshores les algues i els organismes
que hi viuen. Els hidrocarburs destrueixen el plàncton i, per tant. el
íet repercuteix en tota la cadena
alimentària, de la qual és el plàncton la primera baula.
PETICIONS DE L'AJUNTAMENT
L'Ajuntament de la Corunya ha
demanat la incoació d'expedient per
a declarar l'existència de danys catastròfics. També ha demanat als
ministres de Treball, Marina i Informació i Turisme que visitin la ciutat per comprovar personalment la
magnitud del desastre.
Per la seva part, el sots-secretari
de la Marina Mercant, almirall Amador Franco, ha declarat que "està
engegada l'operació per a salvar el
petroli que encara queda dins l'«Uríjuiola», que hom calcula entre unes
vuitanta i noranta mil tones. Un remolcador apagarà les restes d'incendi, mentre que una companyia holandesa ha estat contractada per procedir al salvament del petroli que
encara resta dins del vaixell.
Referent a les causes de l'accident,
es continua investigant malgrat que
les primeres impressions no descarten una falla humana, ja que es pen-

AUTO MOTO FARPER
C/. Còrsega, 311
C/. Castillejos, 329
C/. Mallorca, 495-532
Cotxes i motos noves i usades,
més de 100 vehicles revisats en
>tok. garantizats i amb facilitats
de pagament a la vostra comoditat. Presentant aquest anunci
rebreu un obsequi

BULTACO FLOREAL
Agència i Servei
BULTACO
Motos noves i d'ocasió
garantitzades,
Revisions i reparacions
BULTACO :

sa que l'acident no fou degut a les
condicions d'entrada al port de la
Corunya. El tràfic marítim no restarà interromput en el port corunyès.
En les operacions de lluita contra
is "marea negra" hi participen diverses unitats de l'Armada que intenten evitar que l'ona de petroli
entri al port de la ciutat corunyesa.
També hi col·laboren les Forces
Aèries, que han organitzat un pont
aeri per transport de material i subministren helicòpters a les operacions d'atac a la "marea negra" amb
espumogen i dissolvents.

Continuen les baixes en la carta dels 126
Continuen produint-se baixes
a l'entorn de la carta signada
per cent-vint-i-sis procuradors
demanant al Govern "l'acatament de la legalitat vigent". "La
signatura em va ésser'demanada amb motius diferents als que
hi són esmentats", ha declarat
José Luis Ramos Figueras, procurador a "Cortes" i rector de
la Universitat Politècnica de
Madrid.
"Igual com altres procuradors, puc
indicar que jo no he signat cap escrit en què es demani això al Govern, car sóc completament d'acord
amb l'exposició del senyor president
de les. "Cortes" en la darrera sessió
informativa".
afegeix
l'esmentat
procurador i rector.
NO A L A INTEGRACIÓ
"En aquest moment no és possiblela integració d'Espanya a la Comunitat Europea, perquè no hi ha partits
polítics ni sindicats lliures", va manifestar el secretari del grup conservador del Parlament Europeu, Dunstan Curtis, durant la seva estada a
Madrid. Curtis tornà ahir a Estrasburg (França), per a informar al seu
grup parlamentari de la visita que
ha fet a l'Estat espanyol, enviat pels
conservadors per a recollir-ne informació sobre la situació política. Curtis va mantenir contactes amb alguns partits polítics i amb tres ministres.
TRACTAT AMB ELS ELA
El ministre d'Afers Exteriors, José
Maria de Areilza, ,es reunirà pròximament amb tots els "consejeros nacionales" que ho desitgin, amb l'objecte d'informar-los del tractat entre Espanya i els Estats Units, en
concret, i de totes aquelles altres
qüestions de política exterior que
interessen en aquest moments. L'atenció de la política exterior, a més
del tractat bilateral, se centra en el
concordat amb Roma, les possibles relacions diplomàtiques amb l'est, les
negociacions amb la CEE i l'actitud
davant de l'Orient Mitjà i Israel.
D'altra banda, són vint-i-tres i no
seixanta-quatre els milions de dòlars
que el president Gerald Ford ha demanat en concepte d'ajut militar a
Espanya per a l'any fiscal 1977. segons ha estat confirmat en mitjans
diplomàtics.
SOLÍS DIXIT
"El gabinet ministerial va molt al
compàs amb el seu president", digué
anit el ministre de Treball, José Solís Ruiz, en un programa de RTVE
en què contestava les preguntes de
dos periodistes. Referent a la llei
de Relacions Laborals, manifestà que
el Govern fou solidari en no retirarla de les "Cortes", en el fet que aparegués en e l "Boletín Oficial" i en el
fet que sigui en vigor. Es definí de
l'antiga dreta quant als conceptes tocant a l'ordre, la pàtria i la forma-
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La n o v a estructura dels
preus del pa —entre trenta-vuit
i quaranta pessetes quilògram—
indica ia cada vegada més petita influència del preu del blat
en el preu final del pa, assenyala la revista "Hermandad".
Per altra banda, la part empresarial del conveni de forners de
Madrid i província no ha acceptat de continuar pagant a totes les categories laborals les
tres mil cinc-centes pessetes que
s'havien acordat, trencant així
les negociacions del conveni.

ARIBAU, 1
(JUNT UNIVERSITAT)
TEL. 254 54 42

(

ció cristiana", i d'esquerra pel que
fa referència a la justícia social., En
referència al tema de l'oposició, i en
relació amb una qüestió sobre si estaria disposat a signar un pacte amb
aquesta, contestà que no era ell qui
signava aquets pactes, que ell sols
ho feia dintre del món del treball.
REUNIÓ SINDICAL
El ministre de "Relaciones Sindicales", Rodolfo Martín, ha tingut una
reunió amb els presidents dels sindicats per a fer-los avinent l'articulat
de l'avant-projecte de reforma de
les lleis constitucionals, en alló que
es refereix als temes que afecten
l'Organització Sindical.

Descoberta de
petroli a Gijón
El consorci Shell-Campsa ha
tingut indicis positius de petroli en el sondeig que realitza
en el mar Cantàbric, davant
les costes de Gijón.
Encara que és aviat per avançar
impressions, podem llegir en la revista "Petróleo" que es detecta un
cert optimisme, i tot que encara no
es compta amb proves comercials, el
cru sembla de bona calitat.
PETROLI A 146 METRES
Segons la Direcció General d'Energia del Ministeri d'Indústria, la interesant troballa de cru petroiífic va
tenir lloc a una profunditat de 1.450
metres, en. el pou d'explotació "Mar
Cantàbric c-2", a unos 48 quilòmetres al nord-est de Gijón.
Amb una profunditat d'aigua de
146 metres, el sondeig va arribar a
una profunditat total de 4.380 metres. La perforació fou feta per la
plataforma semisubmergible "Medu-,
sa" en el pou que realitza "ShellEsparía".
7.000 BARRILS DIARIS
La producció en proves que s'consegueix diàriament és de 7.000 barrils. d'un petroli lleuger. Caldrà fer
sondeig addicionals i investigacions
complementàries per poder determinar les possibilitats comercials de la
troballa.
La perforació, segons indica l'esmentada revista "Petróleo", en una
zona amb 146 metres de profunditat,
es fa amb l'al·ludida Dlataforma per
a treballs en aigües difícils.
Els tests de producció estan detinguts. un cop aconseguits els primers
resultats positius.
EL SEGON SONDEIG QUE ES FA
El "Mar Cantàbrico C-2" és el
segon sondeig que es realitza em
aquest mar. El primer fou portat a
terme al 1973. davant de Pasajes,
en el Golf de Biscaia, sense que els
resultats fossin positius. Shel-Campsa tenen sol·licitats sis permisos més
d'investigació en el Cantàbric. Per
altra banda, espera la convocatòria
d'.un concurs públic de divuit permisos a tot el llarg de la cornisa
cantàbrica, des de Galícia fins a
Guipúscoa; tot plegat un milió d'hectàrees.
El titular del permís d'investigació en aquest cas és de Shell-Campsa, en la qual participa Campsa com
a administradora de la renda amb
el 25 per cent. Campsa com a societat p ivada, amb el 25 per cent. i la
resta, fins el 50 per cent Sheil-Espaíia.

El setmanari "Hermandad", òrgan
de l'"Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos", en l'últim
número diu que només la tercera
part del preu del quilo de pa correspon al cost de les matèries primeres, mentre que la resta es distribueix entre els salaris, despeses
generals i distribució. En el concepte de matèria prima entre la farina,
el llevat, el combustible, etc. Fins al
passat mes d'abril, el FORPPA pagava al sindicat de forners l'58 pessetes/aug en concepte de prima, per
a compensar la pèrdua que li suposava vendre a preus de 1974 el blat
de 1975. Quan es retirà aquest ajut,
començaren les reivindicacions dels
forners.
Un cop analitzat el preu actual
del pa, "Hermandad" assenyala que
el Govern, en no voler apujar els
preus als agricultors, agreujà el cost
d'un producte considerat de primera necessitat. A més —continua el
setmanari—, "el sector agrari ha hagut de suportar elevacions considerables en els costos dels seus mitjans de producció". I si el sector
de forners també està condicionat,
no es pot oblidar que l'actual situació pot portar a un escanyament
del procés lògic, per tal com impedeix qu< els agricultors participin
en el pri cés transformador i distri-

buïdor evi la mesura que fóra desitjable. L'informe acaba dient que, un
cop més, la força és del sector industrial, davant una administració a la
qual tant li fa, i cada dia més, la
situació camperola.

TRENCAMENT DEL CONVENI
DE FORNERS
El president de l'agrupació de treballadors i tècnics forners de Madrid i província féu pública una
nota on explica el trencament del
conveni del seu ram, després de quatre hores de discusió.
La petició bàsica de la part social
consistia a portar al cos del conveni
les tres mil cinc-centes pessetes pactades en l'acord sindical del 8 de
març d'enguany i que tocava tots
els treballadors de la indústria. La
part empresarial —a què el FORPPA ha retirat les l'59 ptes/aug esmentades— ha refusat de mantenir
aquest complement salarial, per la
qual cosa els treballadors que comencin a treballar a partir de les
quatre de la matinada han deixat
a punt mort les discussions. Resta
pendent, però. l'acte de conciliació
sindical entre les dues parts, d'acord
amb la llei de convenis col·lectius.

MADRID

Areilza vetlla l'oposició
Voldria dividir-la per atreure els moderats
Alguns diaris ja han donat a
conèixer el text sencer del projecte de llei de reforma constitucional, del qual teníem notícies força exactes des del consell de ministres de la setmana
passada. Val la pena de remarcar que la reforma sindical, considerada d'importància cabdal,
és inclosa en aquest projecte de
llei, almenys d'una manera germinal.
Se sap que, a les altes esferes sindicals, es treballa àmb afany perquè
la reforma dels sindicats no sigui
epidèrmica. I també se sap que, en
aquestes mateixes esferes, es viu la
temença que aquesta voluntat d'atorgar llibertats bàsiques pugui veure's
entrebancada per tots els qui miren
més el "pecat original" dels atorgadors que el contingut de la cosa atorgada. Les jerarquies de l'Organització Sindical pensen que el que cal
realitzar en aquest darrer intent des
del règim, s'ha d'inspirar realment
en els principis que configuren el sindicalisme de la majoria dels països
europeus.
FRAGA IRIBARNE
I MONTEJURRA
La política oficial continua, doncs,
el seu curs i aspira a omplir el temps
preestival a m b realitzacions que
assegurin el crèdit que el govern
necessita. Tot i que la majoria dels
observadors descarten la possibilitat
d'una crisi que obligui a refer el govern, no hi ha dubte que els darrers
esdeveniments li han restat fortalesa. Encara cueja, i segurament cuejarà dies, la tragèdia de Montejurra.
Diaris i revistes han entrat en una
autèntica emulació en l'oferta de
material gràfic als lectors sobre detalls que revelen "secrets" del procés
de la tragèdia. Fraga Iribarne no ha
fugit d'estudi i assegura que assumeix la responsabilitat d'aquells esdeveniments i que el ministeri de la
Governació continuarà les investigacions pertinents.
A l'entorn d'aquests fets i en relació al prestigi polític del ministre de
l'Interior, hi ha divisió d'opinions.
Alguns es decanten a creure que
Fraga Iribarne ha entrat en una
davallada momentània que li resta
punts de popularitat. Altres, en canvi, sense deixar de reconèixer que
catàstrofes com les de Montejurra i
Vitòria són ferides a la pell d'un polític, més aviat pensen que les ferides cicatritzaran i que Fraga serà
arrossegat cap amunt per l'ascensió
fulminant d'Areilza. L'expulsió fora
d'Espanya de Sixt Enric de BorbóParma, la publicitat amplíssima que
s'ha donat a les denúncies contra els
presumptes pistolers i la campanya
contra els procuradors signants de la
carta de protesta adreçada al govern,
entre d'altres cades, s'n interpretades com indicis que Fraga no voï
palesar cap m e n a de connivència
amb actituds assimilables a la dreta

que lluita per la causa immobilista.
AREILZA I L'OMBRA
DE KISSINGER
L'astre fulgurant del moment continua esent Areilza. Tothom es refereix a la brillantor de la que ja
anomenen "Operació Areilza". Més i
tot, n'hi ha que diuen que cal anomenar-la
"Operació
Areilza-Rei".
Persones d'extramurs del sistema assenyalen que un dels objectius de i'operació és, precisament, dividir l'oposició i atansar el seu sector més
moderat al projecte reformista, preanunciant d'aquesta manera una mena de convergència, atalaible a l'horitzó, entre les actituds dels reformistes i les d'una part dels partidaris
de la ruptura.
Observadors de perspicàcia garantitzable diuen que l'operació Areilza
també podria denominar-se "operació Kissinger", perquè totes les dades
de la trajectòria política que observem s'adiuen, com anell al dit, a l'estratègia del secretari d'Estat nord-americà en relació amb els països europeus. Aquests campions de la perspicàcia afegeixen que el futur d'aquest país no és a l'abast d'una sola persona ni d'un grup de polítics
autòctons. Aquesta hipòttesi podria
ser reforçada pel record d'una
visita que la setmana passada
va fer a Espanya un missatger
de perfil kisingerià, el qual prengué contacte amb representants
d'aquesta oposició que qualifiquen
de moderada. No es pot negar
que tot plegat lliga força bé...
Prescindint del vessant nord-america de l'«operació Areilza», els diaris
comencen a publicar els seus articles
d'opinió. El diari "Ya", gens amant
de la temeritat, que havia "desitjat"
el pacte enunciat per Areilza, avui
parla de la "necessitat" d'aquest pacte. Afegeix una frase que insinua la
conveniència de renovar els aires,
talment que fossin uns altres servidors de l'Estat els oui signessin el
pacte, car "no hi ha cap raó perouè
siguin sempre els mateixos". "El pacte —especifica l'editorial de "Ya"—
esta per damunt de les persones forma part d'un tarannà obert QUC enfoca els nroblemes amb sentit de diàleg responsable i no té res a veure
amb nusicions adquirides, fruit de
serveis passats, sinó que respon a una
actitud clara devers al futur".
A l'hora de tancar aquesta crònica, i en relació amb la vida de l'oposició política, ens arriba la notícia
que demà apareixerà al suplement
polític del diari "Informaciones" un
article signat per tres persones pertanyents a tres dels grups politics
que configuren la "Convergència Socialista de Madrid-región". Es molt
probable que els termes amb què
s'expressin aquests grups puguin tenir interès per à tota l'oposició aue
•-p'" des de's partits no centra'ises 1, sobretot, per a's diversos grups
socialistes de Catalunya.
JOSÉ M.» PUIEJANER

Espanya
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ACTIVITAT POLÍTICA

El príncep Sixt expulsat d'Espanya Platajunta: encara a la presó
Dirigents cariins identifiquen els assassins de Montejurra
A més de l'expulsió d'Espanya del príncep Sixt i de la
detenció de José Arturo Màrquez. lletrat, que ha pasat a
disposició del jutge d'Estella,
els dirigents del partit Carií de
Navarra han declarat en una
conferència de premsa que coneixen les identitats de tres
participants més en els fets de
Montejurra.
Segons aquests dirigents, l'assasi
d'Amiano Jiménez, mort dijous a
l'hospital de Pamplonà és José Luis
Garcia Verde. que viu a Huelva. En
les fotografies!, l'esmentat José Marín és acompanyat per Carlos Ferrando Sales, un costructor que viu
a València, i Hermenegildo Garcia
Llorente, de nacionalitat argentina,
resident a Sevilla.
Tots tres, a més dels fills de l'antic
dirigent carií Fal Conde, han estat
denunciats al jutjat d'Estella com a
membres del partit de Carles Hug i
presumies responsables de la tragèdia de Montejurra.
Per la seva part el Ministeri de la
Governació va publicar ahir una nota donant compte de la decisió d'expulsió de l'Estat espanyol del príncep Sixt, decisió que fou portada a
terme a les nou del vespre des de
l'aeroport de Madrid-Barajas i, a
petició de l'interessat, en direcció a
Roma. Més enrlevant la nota diu:
A petició del jutjat, encarregat de
compietar ei sumari dels esdeveniments. la direcció genera! de Seguretat ha posat a disposició d'aquell
un equip policial especialitzat que

aquest mati s'ha traslladat des de
Madrid. Sembla que l'Ordre d'expulsió de Sixt va ser donada personalment pel ministre dè la Governació,
Fraga Iribarne.

DETENCIÓ DE DONES

FUNERALS
Cap a les set de la tarda d'ahir,
divendres era organitzat pels familiars de Ricard García, primera víctima de Montejurra, un funeral a la
catedral del Bon Pastor, de Sant Sebastià. Avui. a les vuit del vespre,
n'ha estat organitzat un altre a la
catedral de Pamplona, per l'ànima
de la segona de les víctimes, Amiano Jiménez.
" E R R I A " , D I A R I EN EUSKERA.
A la Delegació Provincial d'Informació i Turisme de Sant Sebastià
s'ha demanat oficialment el permís
de publicació d " ' E R R I A " ( " L a Terr a " ) que seria el primer diari en
euskera. El projecte és que tingui
una tirada de quinze a vint mil
exemplars.
El problema
d'"ERRIA"
és la
manca de periodistes qüe sàpiguen
llegir i escriure en euskera —solament n'hi ha deu amb títol en tot
el país —així com el baix percentatge de persones que puguin llegir la
seva llengua, moltes menys que no
la parlen.
Els promotors d'"Erria" pertanyen
a l'ala dreta de la política del País
Basc.

DEL T R E B A L L

L'esmentada qrganització. ja en
marxa
ha demanat a l'OS locals per fer assemblees, la primera
de les quals és prevista per a dimecres vinent al barri madrileny de
Vallecas. La finalitat de l'Agrupació d'Aturats és obtenir llocs de treball. i per a això demanen que els
sigui reconegut legalment él dfet de
comptar amb representants que puguin defensar els seus interessos.
TREBALLADORS
P U B L I Q l ES

D'OBRES

Sense avinença ha acabat l'acte
de conciliació del conflicte col·lectiu
a tot l'Estat espanyol plantejat pels
treballadors dei ministeri d'Obres
Públiques, que afecta a més de setze mil obrers, segons fonts sindicals.
A Madrid, ahir es registraven diverses vagues parcials en uns quants
centres sanitaris de la Seguretat Social, en solidaritat amb els quaranta-un acomiadats de la clínica La
Fe de València. Els centres més afectats eréíl la clínica Puerfoj de Hierro
i la residència La Paz.
El personal de Telefònica ha tornat a demanar permís per fer una
manifestació pacífica a Madrid, des
de Sindicats fins a l'empresa, manifestació que va ser prohibida en una •
altra ocasió Ahir. el treball d'aquesta pmp esa a la capital es feia a
ritme lent: els obrers han tramès
al ministre de Relacions Sindicals
una carta en la qual li demanen que
faci complir a la patronal els pactes
que va fer. Telefònica va prometre
als seus treballadors que no hi haurien represàlies, quan aquests s'incorporarien a la feina després de
la vaga d'abril. D'aleshores encà.
cinquanta íriüaçbs sindical.- •&: estat acomiadats i cinquanta més traslladats forçosament.

Mentre el jutjat d'ordre públic número 1 ha manifestat
que els detinguts de Platajunta
—García Trevijano, Camacho.
Alvarez Dorronsoro i Aguado
Aguilar— no seran posats en
llibertat, el "Partido Socialista
Popular" anuncia'el seu congrés
per als dies 5 i 6 de juny. També l'Unió del Poble Espanyol celebrarà el seu properament,
quan ja s'ha constituït el front
electoral d'Associacions polítiques, essent possible una federació.

Avui ía tres mesos la vaga total
dels oorers de l'empresa Micnelin, de
Lasarte (Guipúscoa). Anir, a migdia, els treballadors
van celebrar
una assemblea. La f i de ta junta va
coincidir amb l'hora de la sortida de
la feina de les fàbriques i comerços
de la població.
Es va formar llavors un petit tumult i ia Guardia Civil detingué
quatre dones, posteriorment acusades d'insuitar eis guàrdies. Quatre
dones mes van acudir a protestar
per aquestes detencions i varen ser
igualtment
detingudes i acusades
del mateix delicte.
A l vespre, prop del quarter de la
Guàrdia Civii, es va formar una
manifestació ae prop de mil persones, en protesta contra aquestes detencions. La Guardia Civn va efectuar una càrrega amb llançament de
bombes de fum, i mes detencions,
en nombre indeterminat.

A començaments de juny se celebrarà a Madrid el congrés nacional
del PSP, que presideix Tiemo Galvàn i n'és secretari general Rafael
Morodo. D'acord amb la legalitat vigent es comunicarà aviat aquesta
convocatòria a l'autoritat governativa. Cal suposar que en el congrés
es tractarà principalment la unificació del socialisme espanyol i. concretament, amb el PSOE.
Un sopar en homenatge al professor Tierno Galvàn tindrà lloc el proper dimarts, amb motiu de la publicació del seu llibre "Espana y el
socialismo" i com a reconeixement
al seu treball intel·lectual. Han signat la convocatòria més de tres-centes personalitats polítiques, artístiques i intel·lectuals.

G U A R D I A CIVIL FERIT

PROGRAMES ECONOMICS
DE L'OPOSICIO

A la caserna d'Eibar, el guàrdia
Civil Antoni García Aguilar, de vinti-quatre anys. es va .erir una cama
quan netejava ía pistola. L'estat de
Garcia Aguilar, que és casat, i té
dos fills, no presenta gens de perill.

Convocada per l'Agrupació de periodistes d'informació econòmica fou
convocada dijous passat una reunió
amb quinze representants de set partits de l'oposició perquè exposessin
llurs idees respecte al futur de l'economia espanyola. Per al pròxim dilluns l'Agrupació té prevista una

reunió similar amb associacions i
grups polítics de dretes.
El PSOE —representat per Miguel Bover— no donà detalls del seu
programa, i es referí només als darrers dos anys de crisi del sistema
capitalista. Esquerra Democràtica
—Jaime Cortezo i Luis Larroque—
es referí a normes generals respecte
a l'empresa, reforma agrària i sindicalisme, però tampoc no donà detalls. El PC —Sandoval i Lovelace—
digué que en aquesta etapa de transició a una democràcia burgesa s'havia d'aconseguir una aliança amb
les forces antimonopolistes, i posteriorment —cap al socialisme— cal
col·lectivitzar tots els mitjans de producció. Federació Popular Democràtica —Gil Robles i Gil Delgado— no
té un programa de mesures econòmiques. PSP —Bobillo— digué que
s'ha de discutir en el proper congrés de juny. El Partit del Treball
—Alonso— pensarà el tema quan
s'hagi aclarit la crisi política actuaL
La Federació de Partits Socialistes
—Barón— ho discutirà també al
juny.
CONGRES N A C I O N A L
DE L A "L'DPE"
Reunirà a Madrid més de tres
mil persones i s'estudiaran les ponències sobre '"Relacions EsglésiaEstat", "Regions i unitat nacional",
"Problemàtica Agrària". "Política i
mitjans de comunicació" i d'altres.
En un altre ordre de coses, el president de Causa Ciutadana, Moya
Moreno, ha desmentit que s'hagi
parlat alguna vegada de la seva fusió amb el grup "Tacito" i "Esquerra Democràtica". Només es va parlar dels plantejaments que existeixen
cara a la configuració del projectat
Partit Popular.

P I L A R CAREAGA, MOSSEGADA.

A Madrid, els parats s'agrupen
Ahir va ser anunciada la
creació d'una agrupació d'aturats forçosos, que inclouria tots
els obrei-s de Madrid sense feina
i que podria agrupar més de
cent mil treballadors que, solament a Madrid, es troben en
aquesta situació, segons ha estat fet públic per membres de
la comissió gestora de 1 entitat.

El director de la publicació, que
ha dor^at el seu nom com a tal,
és l'escriptor progressista Santiago
Aizarna.

L'oposició presenta programes econòmics

ELS DEL VIDRE
NO ES REINCORPOREN
Dos mil tres-cents obrers del sector del vidre i ceràmica continuaven
ahir aturats, afectant la vaga a unes
quinze empreses de Madrid. Aquesta pressió es produeix com a conseqüència de la ruptura de les deliberaciops per al conveni que agafa
tot l'Estat espanyol. A la mateixa
ciutat, vuitanta treballadors foren
desallotjats de la fàbrica Plastex. SA. perquè continuaven la vaga
inincíada fa ja dues setmanes. Altres
setanta treballadors, de la factoria
Linòleum Nacional, han estat sancionats per i'empresa. que els descomptarà una setena part dei salari
pels aturs diaris de mitja hora que
fan com a protesta que l'aplicació
del conveni col·lectiu ha restat superada pe) salari mínim. Igualment
fa aturs de mitja hora el personal
contractat de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, com a conseqüència de l'agreujament de la inestabilitat profesional.
PUBLICACIONS

CONTROLADES

L'ex-alcaldessa de Bilbao. Pilar Careaga de Lequerica. fou mossegada
^njetat,
quan volia separar-lo d'un altre, amb
H. ^I.ct V Cl.
l·l
Vtl
mossegar una cama i ii causà una
ferida que li han cosit amb trenta
punts de sutura. L'ex-alcaldessa és
a casa seva, car no ha calgut hospitalitzar-la.
MANIFESTACIÓ D'INFANTS
Uns cinc-cents infants, acompanyats per les mares, es van manifestar pacíficament pels carrers de la
localitat biscaïna d'Etxebarri en protesta contra la manca d'escoles adequades. La
manifestació, portant
pancartes, es dirigí a la Casa de la
Vila sense que la policia hi intervingués.
ROBERT P E T I T

Manifestacions i protesta estudiantina
L'activitat política estudiantina ha tingut diferents formes
d'expressió a Madrid, des de la
presentació de dos escrits amb
signatures d'alumnes i professors, a la manifestació de professors d'ensenyament no estatal. Per altra banda a Bilbao
també s'han registrat algunes
anormalitats, una motiu dels esdeveniments de Montejurra.
Prop de quatre-cents professors
d'ensenyament no estatal es van concentrar ahir a la tarda devora la seu
de la Federaeió Espanyola de Religiosos d'Ensenyament (FERE), i es
van manifestar pacíficament pels carrers de Conde Penalver i Goya,

Relleu al Cercle Català a Madrid
Segons notícies arribades a la
nostra redacció, ja podem considerar com un fet consumat el
relleu de la Presidència del Cercle Català de Madrid. El qui fins
ara l'ocupava. Enric Enrich
Valls, acaba el seu mandat el
mes de juny. i ha manifestat el
desig que l'entitat cerqui la persona que l'ha de substituir.

L'empresa editora del. nou setmari "Realidades", Publicaciones Controladas, SA. ha acomiadat director
i subdirector. Guillerm-Lluís Díaz
Plaja i Fèlix Santos, respectivament.
La revista fa només deu setmanes
que és al mercat.
Per altres conductes sabem que hi
D'altra banda, a Biscaia eren ahir
ha dos grups de socis del Cercle disén vaga 3.930 treballadors de deu
posats a fer costat a dues personaempreses. L'atur voluntari del perlitats que, molt probablement, seran
sonal de l'editorial Aguilar a Macandidats a la presidència i que
drid s'ha escampat a Màlaga, on
hauran de configurar un equip dis'han fet solidaris de l'incompliment
rectiu de nova planta. La primera
d'una de les clàusules pactades en
d'aquestes personalitats és Santiago
el conveni provincial d'arts gràfide Griíïó, actual cap de la "Colla
ques. Els pescadors de litoral de
Huelva han acordat demanar, entre ; dels Fadrins", i persona de prestigi
en les esferes industrials. La segod'altres coses, que els mariners tinna és Salvador Ferrer Maura, pedaguin un treball digne, participació
gog, escriptor i home educat en les
en les vendes i torns rotatoris per
vivències culturals més variades.
a estar amb la família. Uns 4.400
obrers de la construcció continuaven
No hi ha dubte que la circumstànahir la vaga com a conseqüència del
cia en què es presenta el relleu preconflicte col·lectiu en aquest sector a
sidencial al Cercle Català és especialla província de Cadis. Finalment, diment important-, sembla que el Cermarts -M-ovpassat fou imoosar'a la
cle està en un .procés de nií'lora de
c eu oficial al mèrit civil a .Joan To.
ia seva imatge pública énveis Cal ipresident de .'Associació Nacional
lunya. Tothom recorda que. no fa
Sindical de Pintura.
gaire, els diaris de Madrid i Barce-

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 15/5/1976. Page 17

ENSENYAMENT

lona publicaven
una informació
d'acord amb la qual el president, Enrich Valls oferia l'entitat aTS partits
polítics i associacions catalanes que
demanessin els locals per fer conèixer les seves idees i opcions concretes. Aquesta afirmació des de la presidència motivà una polèmica remarcable al si de la Junta Directiva,
no tant pel seu contingut, com per
la circunstància d'haver estat feta
en ocasió dè là conferència de premsa del Consell de Forces Polítiques a
Madrid
Per bé que aquell oferiment presidencial no arribà a materialitzar-se
en una cosa concreta, durant les darreres presidències s'ha anat creant
un clima favorable a la recepció de
tot allò que veritablement representi
]a vida catalana més autèntica. Posem per cas. l'acollida que s'ha dispensat a una iniciativa de celebració
del Congrés de la Cultura Catalana
a Madrid. Aquesta iniciativa, que no
ha nascut al Cercle, sinó que arrenca de la voluntat i de l'entusiasme
d'un grup de professionals, ha estat
ben rebuda pel president Enrich
Valls, el qual donà facilitats per a
la bona marxa de la preparació del

JOSEP ,YL SAN M A R T I í

mentre els membres de la comissió
negociadora del conveni col·lectiu provincial mantenien una entrevista amb
el president de l'esmentat organisme.
Aquests fets són motivats per la
triga a començar les negociacions del
conveni provincial del sector. Després de la manifestació, els professors es van reunir en una església de
Madrid en assemblea per tal de prendre les postures davant llurs problemes laborals i professionals. Hi ha
hagut algun detingut.
SIGNATURES DE PROFESSORS
I ALUMNES
Dos mil set-cents escrits signats
per alumnes i alguns professors de
la Universitat Politècnica han estat
fets a mans de la Direcció General
de Seguretat demanant permís per
manifestar-se el proper dia 20, per
sol·licitar que sigui derogat el decret
de permanència a la Universitat.
També ahir la policia va entrar a
la Facultat de Dret per retirar un
cartell al·lusiu als fets de Montejurra, ofensiu per a les altes magistratures de l'Estat.
ENFRONTAMENTS
D'ESTUDUNTS A BILBAO
A Bilbao, ahir al migdia, un grup
de tendència de dreta, format per
trenta persones, va entrar a la Facultat de Dret de la Universitat de
Bilbao i va retirar alguns cartells
que havien estat col·locats al vestíbul. Estudiants d'organitzacions d'esquerra d'altres Facultats, especialment de Ciències de la Informació,
hi van acudir. Estaven allí per a la
celebració d'un acte sobre els fets d<Montejurra. En l'enfrontament no es
produí cap ferit, perè en resultà seriosament perjudicat un cotxe

LA MILLOR INVERSIÓ
Apartaments i pisos amoblats.
15 anys d'experiència. Consulti la
artera de
FINQLES BOI
Balmes. 46. 2n. 2a T. 318 70 73

Món

"Cambio 1 6 " fa la presentació a París
La revista setmanal "Cambio
16", en ocasió de la inauguració
de la seva primera delegació a
l'estranger, oierí dijous, 23 de
maig, al vespre un còctel a la
premsa francesa i estrangera,
que esdevingué un acte democràtic per la varietat de representants de diverses tendències
que s'hi trobaren. Així, ben a
prop dels ambaixadors d'Espanya a l'OCDE i a la UNESCO,
hi havia el president del govern
republicà a l'exili. Maldonado,
el delegat a Europa de l'Assemblea de Catalunya. Vila Abadal,
i Gregorio López Raimundo, qui
estava de pas a París.
Tots els grups polítics espanyols
presents a París van enviar-hi llurs
representants, així com també ho
van fer els partits polítics francesos.
Hi destacava la presència de la senyora Françoise Giroud. ministre del
Govern francès! i famosa periodista.
També hi vam veure el secretari
nacional del Partit Socialista Francès. senyor Claude Estier. i un altre
airigent del mateix partit. Pierre
Guidoni. que dialogà llargament amb
els representants catalans presents
en un acte que era definit per un
editorial escrit en francès en el número de "Cambio-16" d'aquesta setmana i del qual es distribuïren trescents exemplars.
"CAP A LA LLIBERTAT"
Aauest editorial començà així:
"Sis mesos després de la mort, tan
esperada, tan temuda del general
ï-ranco. Espanya avança amb increïble serenitat cap a la llibertat i la
demolició de la dictadura. Res, o
quasi res, no ha estat canviat en les
estructures del règim, però l'onada
democràtica ha aixecat amb tanta
forçca l'opinió pública, l'oposició i
fins i tot el Govern, que el resultat
de la lluita que es fan la democrà-

eia i la dictadura a Espanya, sembla inevitable: la democràcia guanyarà". Després de parlar de la necessitat de la integració d'Espanya
a Europa, l'editorial diu que la delegació de "Cambio-16" a París
COORDINARA l'activitat de tots
els serveis europeus de la revista, i
;,caba dient: "Es el nostre més gran
desig que aquesta iniciativa d'implantació del «Cambio» a Europa,
precedeixi simbòlicament l'entrada
d'Espanya en el continent de què
hem estat tallats durant quaranta
i<nys" El títol d'aquest editorial fa
?.ixi: "La dictadura s'ha acabat, o
quasi".
DIJON
En aquesta ciutat francesa del
nord-est, a mig camí entre París i
Lió, té lloc avui i demà un important
congrés extraordinari del Partit Socialista Francès per definir l'estratègia de cara a les eleccions municipals del març del 1977. Tant la
majoria del Partit com la seva tendència més forta (un 25 per cent
de militants), l'ala esquerra CERES
(Centre d'Educació i Investigació Socialista) s'na posat d'acord, després
d'haver superat no poques dificultats, à presentar un text únic que
serà votat per unanimitat.
La discussió entre la majoria i
l'ala esquerra ha girat entorn de les
aliances amb els comunistes en les
pròximes eleccions municipals. La
majoria dels socialistes seguia el
criteri de Mitterrand: presentar llistes úniques de socialistes i comunistes en totes les grans ciutats, però
deixant que cada federació socialista
decideixi, en les ciutats de menys
de cent mil habitants, si han de presentar-se en una llista comuna o separada dels comunistes. L'ala esquerra exigia que a tot arreu, sense
excepcions, socialistes i comunistes
anessin plegats, fins i tot en els po-

ITALIA

La pluja augmenta el desastre d'Udine
Els comunistes proposen un govern d'emergència
Unes pluges molt intenses
sugmenten els sofriments dels
habitants de la regió d'Udine,
flagel·lada pel terratrèmol de
divendres passat.
La visita feta dijous pel vice-president nord-americà Nelson RockefeUer a la regió del cataclisme, és interpretada com una "visita electoral"
en dues direccions. La primera, ajudar la candidatura del president
Ford en les eleccions de novembre
vinent als Estats Units i concitar-li
Jes simpaties dels nord-americans
d'origen italià. La segona, ajudar la
campanya electoral dels partits de
centre i de dreta per a les eleccions
italianes del mes que ve.
En el terreny electoral, s'estan
efectuant les reunions dels partits
polítics per a preparar les plataformes partidàries. El document de la
direcció del partit comunista italià,
aprovat ahir, expressa el desig que
la campanya electoral es desenvolupi
com una "civilitzada discussió entre
els ciutadans". Els comunistes plantegen, en el document, la necessitat
d'una gran coalició "democràtica de
govern d'emergència", ells inclosos,
per a fer sortir Itàlia de la crisi.
L'atac a la Democràcia Cristiana és
molt dur i sembla arraconar, almenys
per ara, l'estratègia "compromís històric".

BAGUES
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"Osservatore Romano", òrgan del
Vaticà, considera una "traïció i un
escàndol" la inclusió de personalitats
catòliques a les llistes electorals del
PCI. Aquest atac és una continuació
de les declaracions que, en aquest
mateix sentit, havia fet el Sant Pare
eij la seva audiència general de dimecres pasat.
CULTURA ESPANYOLA
Per altra banda continua en aquesta capital el Seminari "La cultura
espanyola entre ahir i demà", que
acabarà avui les seves sessions. Ahir
van parlar el periodista català Manuel Vàzquez Montalbàn sobre "La
destrucció de la identitat cultural i
popular", i l'escriptor espanyol Alfonso Sastre sobre "La repressió cultural durant el franquisme".
L'escriptora italiana Elsa Morante
ha protestat contra l'editorial Plaza
i Janés, de Barcelona, perquè ha
publicat, sense consultar-la "el seu
llibre La Storia després de canviar-li
el títol per Algo en la Historia, i amb
supressions que deformen el sentit
del llibre el qual vol ser un crit contra les dictadures", ha dit Morante.

CASA
BAGUES
Sant Pau, 6
JOIERIA
BAGUES
Passeig de Gràcia, 41
EL
REGULADOR BAGUÉS
Rambla de les Flors, 105
JOIERIA, PLATERIA, ESMALTS, PORCELLANES MARFILS, OBJECTES PER A REGAL.
RELLOTGERIA: EXTENS ASSORTIT DE LES
MILLORS MARQUES. LES DARRERES NOVETATS EN RELLOTGES SUBMARINS ELECTRÒNICS
COMPTADORS.
CRCNÒGRAFS.
DESPERTADORS DE TOTA MENA.
RELLOTGES DE PEU, SOBRETAULA I PARET
ALS MILLORS PREUS.
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A. F

FRANÇA

arisenc

bles més petits. En el congrés que
avui ha comenaçt es veuran les modalitatats concretes del compromís
entre les dues posicions. Però ja es
pot avançar que, com de costum,
l'ala minoritària o ala esquerra haurà de cedir quasi bé del tot.
PREPARANT LES ELECCIONS
Els altres partits francesos també
es llancen ja des d'ara a la preparació d'unes eleccions, encara llunyanes. però que seran decisives per a
les eleccions legislatives del maig del
78. Els tres partits de la majoria
presidencial es van , reunir abansd'ahir amb Giscard per decidir quines són les grans ciutats en què s'ha
de posar en pràctica una estratègia
molt ben definida per tal de guanyar
l'esquerra amenaçadora. També els
comunistes decidiran la seva estratègia en una reunió a final de maig.
Sembla, doncs, que França entri en
campanya electoral. No pot ser d'altra manera quan hom sap que la
igualtat entre els dos blocs, dreta i
esquerra, pot fer inclinar la balança
cap a l'altre cantó, si hom bada gaire.
ERNEST UDINA

Era el president del Crèdit Lyonnais
El president d'una de les principal's entitats bancàries franceses, el Crèdit Lyonnais, Jacques
Chaine fou mort ahir al matí a
la mateixa seu del banc. en ple
centre de París.
L'atemptat ha estat fet a les 9,50
quan el president del Crèdit Lyonnais, arribava a la seu del banc.
L'autor de la mort és un jove de
vint anys, Jean Blisky. que un cop
comès l'atemptat se suïcidà.
Informa Efe. que Blisky s'apropà
al president del Crèdit Lyonnais.
quan baixava de l'automòbil davant
del banc. al Boulevard des Italiens.
disparant damunt d'ell diverses vegades. Immediatament després, abans
que el xòfer i els testimonis oculars
reaccionessin, l'autor de l'atemptat
es disparà l'arma al cap. morint tot
seguit.

Els trets arribaren també a la
muller del president bancari, que resultà amb ferides qualificades de menys greus.
Fonts autoritzades indiquen que es
podria tractar d'una revenja personal d'algun antic empleat de l'entitat
bancària, encara que no es descarta
la possibilitat d'un atemptat polític
inspirat en el fet que Jacques Chaine era considerat "símbol del capitalisme" per alguns escriptors. Chaine era president o conseller d'un elevat nombre d'entitats bancàries, industrials i financeres.
Les oficines de contribució del districte XX de París foren assaltades
ahir al matí per un grup de 30 joves
que en destrossaren el mobiliari i documents. Sembla que seguien consignes del sindicats de petits comerciants (CIDUNATTI), descontents
per l'augment de contribucions.

ITALIA I LES ELECCIONS (5)

Burgesia productiva i els seus representants
" La burgesia productiva
italiana continua essent, junt
amb els treballadors, una de
les grans forces històriques
d'Italia." La definició és de
Gianni Agnelli. president de
la Fiat (cent mil obrers a Torí solament), i fins fa dues
setmanes president de la principal organització empresarial
del país: la Confindústria.
En nom d'aquest sector important de les forces productives,
Gianni Agnelli ha anat portant a
terme en els darrers temps una
discreta acció persuasiva per tal
de crear el que certa premsa ha
definit com a "l'eurocapitalisme".
El raonament bàsic d'Agnelli i d'altres industrials és el següent: és
necessari acabar amb els governants que viuen de la política i
per a la política: Itàlia ha de ser
governada per homes que facin de
la política un instrument de servei
al país i vulguin desenvolupar-lo
en el context europeu.
En el seu discurs de despedida
de la direcció de la Confindústria.
Agnelli ha estat despietat amb la
"classe política" en el poder, i li
ha atribuït la responsabilitat de la
crisi que passa el país. "En comptes d'afrontar i resoldre els problemes amb fórmules d'ordre i eficiència, els gestors del poder han
considerat més beneficiós vincularse a clienteles, comprar els seus
vots i crear, mitjançant privilegis
legals i favoritismes, una nova
classe dominant, essencialment parasitària, però molt lligada a ells."
La violència de l'atac a la superestructura creada per trenta
anys de govern demòcrata cristià
sobre les runes del feixisme, va
convèncer una bona part de l'opinió pública italiana que Gianni Agnelli havia decidit ficar-se personalment en política. En una entrevista reaützp.dà pocs dies abans,
l'industrial més poderós del país
havia plantejat que "el sistema
italià no admet alternatives", cosa
que era necessari canviar per una
"societat pluralísta, en la qual cada u pu^ui realitzar-se i compensar-se d'acord amb la millor de
les seves possibilitats i capacitats".
A Agnelli se li havia atribuït
pocs dies abans l'expressió següent: "Si els comunistes van al
govern, jo me'n vaig d'Itàlia." Però "l'advocat", com se'l coneix en
els ambients financers i industrials
(efectivament, és advocat), ha
desmentit tàcitament aital afirmació: "El problema s'ha de plantejar
en aquests termes: s'haurà de lluitar per tal que en el nostre sistema f·n·din espais de llibertat per
a tots."
FRONT LAIC
Aquest
raonament
coincideix
amb la posició del Partit Republicà Italià (PRI), un del s tres par-

tits (amb el Liberal i el Social Demòcrata) de l'anomenat "front
laic", situat a la faixa central de
l'arc de Sant Martí de la política
italiana.
Aturem-nos una mica en el PRI
i el seu líder indiscutit, un home
dinàmic com una guineu que recull nous per a l'hivern, el diputat
Ugo la Malfa, sicilià, que ja ha passat els setanta anys d'edat.
El Partit Republicà sempre ha
estat petit: quinze diputats i cinc
senadors en el Parlament que acaba de ser dissolt amb motiu de les
eleccions del pròxim juny. Però la
seva funció sembla basada en la
frase de Sòcrates: "Els déus m'han
posat sobre la vostra ciutat com un
tàvec sobre un noble cavall, per a
picar-lo i mantenir-lo despert".
La Malfa diu: "La nostra acció ha
plantejat sempre els problemes
d'una moderna societat industrial.
En els darrers deu o dotze anys,
hem tendit a fer d'Itàlia un país
occidental avançat."
El PRI, segons el seu secretari
general —home expert en qüestions econòmiques i financeres—,
és un "partit de quadres intermedis, de tècnics, de certs professionals, amb una tradició cultural.
Mai no hem estat un partit dels
patrons, àdhuc disposem d'una
força sindical consistent" (Michele
Vanni, secretari general de la UIL,
la tercera de les centrals sindicals,
és republicà.)
Doncs bé, La Malfa havia convidat Gianni Agnelli a presentar-se
en les llistes del PRI per al Parlament, en qualitat no d'ex-president de la Confindústria, sinó
d ""home modern, tècnicament preparat, amb forts lligams en el pla
internacional". La perspectiva del
El PRI, segons el seu secretari
Malfa, és de ser un centre orientador dels italians del centre o que
tenen simpaties cap a l'esquerra,
però no per als partits d'esquerra,
i també de ser una alternativa al
"desert cultural" de la DC. Aquesta funció i perspectiva pot ésser
molt important per a la "organització d'una societat italiana pluralista".
En aquest context, un PRI amb
diputats o senadors (i possibles futurs ministres) de prestigi com
Gianni Agnelli. podria ser una garantia superior per a l'electorat de
la classe mitjana culta italiana,
que veu amb horror "l'arrogància
del poder" de què pateix la DC
(l'expressió és d'Agnelli).
ESTRANYA OPERACIO
L'operació era fascinadora. Però
ha passat quelcom estrany: en la
reunió de la família Agnelli amb
els seus col·laboradors més íntims,
que ha tingut lloc a la casa romana dels industrials el divendres
dia 7 a la nit. el germà petit. Umberto. anuncià que està en tractes
per tal de presentar-se candidat

per la Democràcia Cristiana. Giandi, l'endemà de bon matí, anuncià
a La Malfa que declinava l'oferiment del PRI i que es dedicarà totalment a la direcció de la seva
gegantina empresa.
La renúncia d'Agnelli a fer política a Itàlia —tal vegada mantingui el seu antic projecte de presentar-se candidat per al Parlament Europeu, d'aquí dos anys—
ha estat un cop per a La Malfa.
Havia ofert, també la candidatura
a Guido Carli, famós expert en
finances; ex-dírector del Banc Central (Banca d'Itàlia) durant molts
anys; Carli havia acceptat, segons
diuen, però després ha hagut de
renunciar perquè el seu renom s'ha
fet en la investigació d'un escàndol bancari (l'afer Sindona).
Naturalment, l'indomptable La
Malfa continuarà en els seus tretze són tretze, en la seva línia tenaç
de ser la llengüeta de la balança
entre l'esquerra i la dreta, però
una llengüeta activa, recolzat en la
tradició progressista republicana
que ve del segle passat.
Però el problema que se planteja és més vast i transcendeix els
esforços de La Malfa. Gianni, el
membre més il·luminat de la família Agnelli, ha hagut de cedir a les
raons de la DC per mitjà del germà petit Umberto. No és que Gianni hagi canviat, diuen els observadors, car les seves opinions són encara les mateixes que en els últims anys i setmanes.
NOU PARTIT
Per als industrials que, davant
l'avanç dels comunistes a les eleccions de l'any passat, havien decidit intervenir més en la vida política del país, la renuncia de
Gianni Agnelli pot resultar també
un cop. L'endemà del 15 de juny
darrer s'havia començat a examinar, en les files de la Confindústria. la possibilitat d'organitzar un
nou partit que representés millor
aquest sector. L'esmentat partit,
ara com ara, no s'ha fet. La Malfa
plantejà que aquest partit podia
molt bé ser el seu. Per un moment,
això semblà possible. Es probable
que en la família Agnelli hagi predominat el raonament que el PRI,
amb totes les seves virtuts i concepció moderna, és i continuarà
essent un partit minoritari i que al
cap i a la fi, la DC, amb tots els
seus defectes, és l'únic partit important del país on els industrials
potser encara poden aconseguir
que es corregeixi alguna cosa.
Tal volta aquest raonament no
sigui —si les coses són així realment— patrimoni solament dels
Agnelli. i que en el moment de
votar, molts dels qui han criticat
durament i que àdhuc s'han burlat de la DC, triaran "el mal menor".
ALÍCIA FAJARDO

-Espanya
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Important victòria esquerrana al Líban Les presidencials, prova de foe
Els palestins continuen denunciant la intervenció de Sirià en el conflicte
Els violents combats que es
produïren el proppassat dia 13 a
la regió ae Faiay'a, que van permetre que les forces progressistes libaneses controlessin la zona, molt important estratègicament, poden produir un nou canvi en la situació actual del Líban.
Segons la televisió libanesa, les
forces progressistes s'han apoderat
del centre de la regió de Faraya, situada a mil nou-cents metres d'altitud al nord-est de la capital libanesa. La zona és un centre essencial
per a controlar la carretera que uneix
el Kesruan —baluard de les falanges libaneses a la regió ae Mont Líban— amb la ciutat de Baalbek, ai
pla de Bega (centre del Líban). El
fet d'haver guanyat aquesta batalla
constitueix un aventatge estratègic
per a;s progessistes, per ta. com ooiiga les forces de dretes a batres en
tres fronts i, per aiira banaa, perquè
des d'aquesta regió es divisa tota la
costa libanesa, controlada pels conservadors de dretes i bona part del
Kesruan. Una altra característica de
la regió de Faraya, que la converteix en zona estratègica de primeríssim ordre, és que és frontera amb
Síria.
ELS P A L E S T I N S C O N T R A
INTEKV LNCIO A L L Í B A N

LA

han oposat rotundament, amenaçant
amb una confrontació armada entre
els dos principals grups guerrillers.
Denuncien que ia intervenció síria a
ies carreteres del Líban és una
"conspiració" per a comprometre Da.
mase en una intervenció armada amb
el moviment de resistència palestí i
amb el de les forces esquerranes al
Líban. La petició s'ha fet després
d'una dura batalla a Trípoli, on han
mort dues-centes persones en els enfrontaments esquerrans antisirians
contra guerrillers armats per Síria
i de l'organització Saika. Els dirigents palestins —encapçalats pel cap
d ' A l Fatah, Yaser A r a f a t — exigeixen la demolició de les barricades a
les carreteres, i demanen que els
dirigents sirians retirin les forces
del Líban, per restablir la unitat entre les forces nacionalistes. Síria i el
moviment palestí.
La lluita a Trípoli ha posat de manifest la gran hostilitat que hi ha
entre els dos grups guerrillers principals, Saika i A l Fatah.

ISRAEL I L A PREMSA
ESTRANGERA
Un equip de la televisió europea
fou designat al poble d'Abu-Dis mentre intentava filmar escenes de l'enterrament d'un manifestant àrab,

Referent a la intervenció de Síria
al Líban, els dirigents palestins s'hi

B E L F A S T . — Un j o v e protestant
fou assasinat a trets al bell mig del
carrer ahir mati en la zona est de
Belfast. El jove s'adreçava al seu
treball quan un cotxe se li va parar
al davant i un individu emmascarat
li va disparar a boca de canó.
B E R L Í N . — El vice-president nordamericà. Nelson Rockefeller, que va
arribar dijous a l'antiga capital alemana, va destacar ahir els estrets
llaços que uneixen e) poble alemany
1 l'americà. Amb aquest motiu. Rockefeller va dir que la prova més eminent d'aquest bones relacions i dels
ideals democràtics d'ambdos països
és el fet real que els Estats Uftits i
la R F A es troban units, colze a colze,
al Berlín occidental.
G R A N B R E T A N Y A . — Cansada
d'un conflicte, del qual ningú no veu
la fi. l'opinió publica britànica estimava ahir de forma molt forta que
el Govern britànic està fent el ridícul en la "guerra del bacallà" contra
Islandia i cal que l'acabi d'un cop
per sempre.

MEINHOF. — Amb motiu de celebrar-se avui l'enterrament dè l'anatquistà Ulrie Meinbof. que es va SUic i r h " el «tlmen*"' paés^t e-> ls seva
cel·la, 'a p a ' e i e ha adr -.1 ú - ? s mesures especials de seguretat als anze
estats federals de l'Alemanya Occidental.
P e r desig exprés de la germana de
l'anarquista. '-enterraré-!! s'e^ctuarà sense can ^erimcri'
.* igÍDía en
el cementen protestant de BerliftErwwberg.

Els serveis de seguretat egipcis
han detingut tres agents de Líbia,
enviats a El Caire per preparar un
atemptat contra un dirigent dissident libià acollit al dret d'asil a la
capital egípcia. Armats de pistoles
del tipus emprat per la guàrdia personal del president de Líbia —informa el comunicat egipci—, els
agents tenien pensat matar el comandant Omar el Meheishi, ex-membre del consell de comandament de
la revolució de Líbia, presidit pei
coronel Moammar Gadafi.

Dos terços del poble són refugiats
Dues terceres parts de la població sahariana és en camps de
refugiats instal·lats a Algèria,
segons un informe eiaborat per
una missió ae Càritas espanyola que ha visitat aquests campaments.
Segons i'informe, "a principis de
gener del 1976, ei nombre de refugiats saharians en territori algerí
era de quaranta mil". Però, a mitjans de gener, les Forces Aèries
marroquines van començar a bombardejar els campaments de refugiats situats en territori saharià,
provocant així una nova anada de
saharians que acudiren als campaments situats a Algèria. Ara hi ha
de seixanta a setanta mil refugiats
saharians. Però aquesta població és
integrada per vells, dones i nens, ja
que "al Sàhara Occidental, tot home
amb prou força per a aguantar un
arma é s enquadrat en la milícia del
Front Poíisario: existeix, dones, una
situació de gnerra real i de considerable magnitud". La missió de Caritas continua dient que falten queviures i que la situació sanitària no
pot ser pitjor. Hi manquen tota mena de medicaments, no hi ha llocs

per a hospitalitzar ningú, amb una
sola agulla es punxa cinquanta o
seixanta persones, amb dos o tres
biberons s'alimenta cent o dos-cents
infants. També falta aigua, no hi
ha higiene, regna el temor, i molts
nens són mutilats per la metralla o
cremats pei napalm amb què eis
marroquins han bombardejat els
campaments. Malgrat totes aquestes
desgràcies acumulades, el poble sahariaà manté una moral alta.

AJUT

El primer candidat a presentar-se
va ser el general Ramalho Eanes, un
home sospitós de complicitat en el
contracop d'Spínola, encara que totalment exculpat, és considerat si
no de dreta, almenys un militar bastant conservador. Compta amb el suport de gran part de l'exèrcit i del
Partit Socialista, cosa que va sorprendre molta gent. El líder socialista Mario Soares, és clar, fa el seu
joc polític i durant els darrers dies
corrien rumors que el suport del seu
partit al general Eanes era donat a
canvi d'una promesa: que si fos elegit president de la República invitaria Soares a formar govern tot soL
Aquests rumors han estat
confirmats ahir per Eanes, que va provocant gran agitació entre el sector
més esquerrà del Partit Socialista.
Es parla d'una contestació de part
d'importants sectors de base del PS.,
principalment a Leiria i a l'Alentejo i certament aquesta posició del
Ps. és clarament una virada més a
la dreta.
Mario Soares vol governar sol i
sembla disposat a f e r les aliances
més estranyes per a conseguir-no. Es
clar que el president de la República pot invitar-lo a formar govern, i
és molt possible que el seu partit
aconsegueixi governar sense el suport dels comunistes o del PPD. La
nova constitució obliga el govern a
presentar el seu programa a l'Assemblea de la República dins de
deu dies. per a discussió. El Partit
Socialista juga tanmateix amb la
lletra de l'article 195 que no especifica la necessitat que el programa governamental sigui aprovat, dient només, que qualsevol grup parlamentari pot proposar la seva repulsa per

Es tracta de la segona sortida de
protesta de delegats en dos dies succesius: dimecres propassat, representants àrabs i africans feren el mateix quan va arribar el torn a parlar a l'ambaixador d'Israel. Ahir.
quan l'ambaixador de Xile, Abelardo
Silva, s'aixecà per prendre la paraula, els representants de la República Democràtica Alemanya. Bulgària
la República Democràtica de Corea.
Algèria i Ghana, abandonarèn el sacom a protes+a nel rèTím d'etato ial i les arbiVa-ieta*
oolítiques i socials i'aquell país
TSRAEL

I STONTSME

Els delegats dels països arabs Van
continuar ahir denunciant Isrèel 1
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Mentrestant, els atacs a la j o v e
democràcia portuguesa
continuen
amb l'objectiu de desestabilitzar la
situació que ja s'ha calmat molt, després de l'elecció de l'assemblea del
mes passat. Els sabotatges durant la
nit d'ahir a la torre d e radar de
l'aroport de Lisboa, l'explosió de l a
qual sense causar víctimes, es va
sentir en gran part de la ciutat, f o r ma part, sens dubte, de la campanya de t e n o r desencadenada per
l'extrema dreta.
P e r altre costat,
ahir es va morir Fernando Oneto.
conegut antifeixista cue a pres part
de la primera comissió d'extinció de
la P I D E i que, per denúncia d'antics membres d'aquella policia política, va veure la seva casa registrada fa dies. Tenia quaranta-set anyi, oficialment es va morir d"un atac
de cor.
MANUEL SEABRA

Arran les pressions en contra de Cuba

SOCIALISTA

Ei Partit Socialista francès ha declarat que f a costat al "Front Poíisario en la seva lluita p e r a la autodeterminació del Sàhara Occidental". Aquesta declaració va ésser
suscitada per la visita feta ahir a
la tarda per una delegació de l'esmentat moviment d'alliberament saharià al secretari general del PS
francès, F r a n ç ó i s Miterrand. A
França existeix una associació d'ajut al poble saharià integrada per
cristians
progressistes,
socialistes,
republicans i personalitats independents. informa l'agència Efe,

En un article del diari del
partit comunista
de l'URSS,
" P r a v d a " , signat per "Comentator". pseudònim que normalment indica que el comentari
procedeix dels* més àlt s nivells,
la Unió Soviètica advertia ahir
que "no romandrà indiferent"
davant les "amenaces i pressions" contra Cuba.
Després d'assenyalar que darrerament s'està duent a terme una campanya anti-cubana als Estats Units,
l'article diu: " L a Unió Soviètica,
lleial amic i aliat de l'illa de Cuba,
no pot romandre indiferent davant

Boicot a l ' i n t e r v e n c i ó de Xile
Els delegats dè diversós estats comunistes i del terèer món
sortiren de la sala de conferències de là U N C T A D (Conferència de les Nacions Ünides per al
Comerç i el Desenvolupament),
a Nairobi, quan el representant
de X i l e començà la seva intervenció.

a la qual, tanmateix, és necessària
la majoria absoluta. Sembla un bizantinisme. però aquest matís podria
permetre al partit Socialista de governar sol, car no sembla probable
que els altres partits formin una coalició contra ell, no solament per causa de les
seves
incompatibilitats
idològiques, sinó també per un sentiment de patriotisme ben necessari.
La situació econòmica portuguesa
eixgeix una estabilització política
ràpida.
Tothom en té consciència
i el PS. segurament s'aprofitarà de
la circumstancia.
Malgrat que la campanya presidencial encara no ha començat ni
s'han presentat tots els candidats, la
premsa estatal j a va començar una
gran campanya a f a v o r del general
Eanes. El "Diario de Noticias" ha
publicat abans d'ahir grans fotografies a la primera i la tercera pàgina sobre la família del general Eanes i un gran reportatge en el seu
poble que presenta una imatge d'home humil, i publica fins i tot una
foto de la finestra de l'habitació on
el general va néixer. H i ha molta
gent a qui no agrada gens aquesta
mena de deïficació. Porta mals records.

L'URSS adverteix els EUA

UNCTAD

H È L S I N K I . — La coalició dè cine
partits que constitueix el Govern finlandès continuarà sense canvis gràcies a les gestions desenvò'Upadès
pel president Urhó Ekkonen. àmb les
quals ha consèguit esvair la crisi que
semblava que anava a f e r òaüre el
Govern.
H O L A N D A . — Per a investigar
quines personalitats holandeses han
estat subornàdes per la companyia
Lockeed, dos membres de la comissió investigadora nomenada pel Parlament van sortir ahir cap als Estats
Units. Aquests darrers dies diverses
publicacions havien assegurat què el
marit de la reina, príncep Bernat, no
tenia rep à veure amb l'afer

D E T I N G U T S TRES A G E N T S
DE L Í B I A

SAHARS OCCIDENTAL

BREU
A N K A R A . — Quasi vint persones
han resultat ferides en els enfrontaments estudiantins que s'han produït
a la Universitat d'Ankara i a la de
Gaziantep, al sud de Turquia. L a policia informa que a la Universitat
d'Hacettepe. a Ankara, quinze estudiants han estat ferits en les furioses escomeses entre grups de diferents ideologies. Tres d'ells es troben
en estat greu.

mort a trets per soldats israelians. El
governador militar israelià del territori
jordà
-—el proble
a la
ribera occidental del Jordà— no deixà sortir de l'hospital el cos del nen
de deu anys. Ali Hussein Afana, mentre que els periodistes continuïn ai
poble. La conducta de les autoritats
jueves amb la premsa estrangera
s'ha anat agreujant, des que s'iniciaren els disturbis a la zona occidental dei Jordà. A més, les mateixes
tropes israelianes han maltractat diversos equips de televisió, s'han apoderat de rotllos filmats i han prohibit als corresponsals que estiguin
prop de les zones on hi hagi disturbis.

Durant l'elecció de l'Assemblea de la República el dia 25
d'abril passat molts comentaristes deien ja
que la prova
més important per a la jove
democràcia
portuguesa seria
realment l'elecció del president
de ia República, car la Constitució li concedeix uns poders
que molta gent considera excessius.

recordant la causa palestina. El representant sirià. A m a r Djamal, digué
èn el seu discurs durant la sèssió
plenària que "aquesta conferència no
pot restar indiferent davant dels territoris encara ocupats per les torces
sionistes. Una pau que duri no pot
aconseguir-se fins que totes les teríes ocupades no siguin evacuades i
els drets palestins no siguin restablerts". A f e g í el delegat sirià que tot
i les crides fetes per l'opinió pública mundial i per les organitzacions
internacionals, Israel continua amï5
la seva agressió, comprometent l'estabilitat a tota aquesta zona del món. 5
Tots i cadascun dels representants
arabs van defensar la causa palestina i Van denunciar el règim israelià, Els funcionaris israelians han manifestat que llur política és la d'ignorar els atacs àrabs i concentrar
ilur tasca e i °'s obïect : us econòmics
'e la conferència
Es produí un incident quan alguns

delegats es feren ressò d'una informació apareguda en la publicació de
la conferència. "Cosmos", que recollia lira acusació que la U N C T A D eia
iinanciada per la C I A .
Per una altra batoria ei* rajuresen-

tants de Xina van tornar a criticar
la Unió Soviètica, explicant que el
suport soviètic als moviments nacionalistes d'alliberament sols era una
disfressa per a arribar al seu objectiu de dominar-los. Sense anomenar
directament la Unió Soviètica, el segon cap de la delegació xinesa digué
que Rússia era compromesa directament en els subministres d'armamen?
a aquests moviments. I que els subministres serien retinguts si la URSS
vèiés que les seves intencions no eren
respectades.

les amenaces contra la fraterna republicà socialista".
L'article qualifica d'absurdes les
raons adduïdes per a dir que la utilització de les tropes cubanes a Angola representa un afany expansionista i una interferència en els afers
interns d'altres països.
SEMBRAR
—
——

DUBTES
i

Els analistes diuen que l'article nodria proposar-se suscitar dubtes sobre la aeterminació soviètica d'ajudar eis grups d'alliberament i els
. països africans que han assolit recentment llur independència, o be
que tracta de preparar el camí per
a llençar nove s iniciatives a Sudamèrica.

NO HI HAURAN
A L PERÚ

ELECCIONS

La tasca immediata de] govern revolucionari de] Perú és suoerar " p e r
tots els mitjans al seu abast" ia greu
crisi econòmica que travessa el país
i. Per tant, ara no és el moment
oportú de reclamar eleccions,
Aquesta advertència fou formulada ahir, segons informa l'agència
Efe, pel mateix president de la República, general Francisco Fernàndez Bermúdez, en una intervenció a
la televisió, destinada a donar una
resposta a l'actual campanva en
pro d'unes eleccions.

PARQUET ROURE
col·locat des de 490 ptes. m2

ARMARIS CUINA • MOQUETES

confortex s.a.

Víllanoel. 133 (tócaht VàifetíCÍS) Tel.253 0177

254 20 41 i 254 9655
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NATACIÓ

El " 7 Colines", un test per a Montreal
Solament cinc nedadors espanyols seran presents a Torí
Els nedauors d'onze nacions,
que seran França, Rús&ia, Alemanya de l'Est, Alemanya de
l'Oest, Hoianda, Espanya, Romania, Txecoslovàquia, Iugoslàvia, Suïssa, Àustria i Itàlia,
partic.p-ran els propers dissabte i uiumenge en ia tradicional
reunió—dels "Set Turons" a la
piscina "Rora" de Torí.

Aquest torneig italià és totalment
amistós. Els nedadors convidats a
Torí hi van més que per altra cosa,
per trobar-se amb altres companys
del continent i poder veure els
progressos que cadascun d'ells ha
experimentat des de l'últim rècord,
des de la darrera prova, des de l'últim entrenament
Per tant, un test que no deixa de
«er interessant, cara a les properes
olimpíades de Montréal i més a
prop encara, del "8 Nacions", de
Cardiff, torneig que es disputarà
quasi a continuació de l'italià.
Miquel Torres, ex-subcampió europeu i ex-nedador del C N Sabadell

és un dels preparadors-entrenadors
que la Federació té a la seva disposició. Torres exerceix el
seu càrrec a les illes Canàries i
aquesta vegada ha estat l'encarregat de dirigir els seus seleccionats
en aquest sentit.
Els homes i la dona que s'han desplaçat a la ciutat italiana són Gómez Reino, pels 200 metres lliures,
Josep Bonet pels 100 metres papallona, Miquel Lang-Lenton pels 200
metres de la mateixa especialitat,
Francesc Santos en 200 metres esquena i Montserrat Majó pels 100
metres lliures i els 100 papallona.
Com a segon entrenador viatja
Tashiro, entrenador japonès del
València, al servei també de la Federació.

quin d'altres de no menys qualificades. En els 100 metres lliures
masculins es podrà presenciar, possiblement, la lluita més aferrissada
perquè hi seran presents l'alemany
Peter Noeke, campió d'Europa sobre 100 i 200 metres, els soviètics
Vladímir Bure, recordman d'Europa, Andrei Bogdanov i Andrei Krylov i l'italià Marcello Guarducci.
Els 400 metres lliures també permeteren veure una bona cursa a
càrrec, entre altres, dels russos
Krylov, Kopliakov, Bogdanov, els
francesos Lazzaro i Andraca, l'italià Guarducci i l'alemany de l'Est,
Locker. A les proves de braça,
Pakin, de Rússia, tindrà com a màxims rivals a Combet, de França i
a Lalle, d'Itàlia, a part de l'austríac Kriechbaum, finalista dels
campionats europeus.

ELS FAVORITS

En la categoria femenina, i en
l'especialitat dels 200 metres, es podrà presenciar l'enfrontament entre les holandeses Damen, Maas.
Ran. Wijnands, la txeca Klupova
i l'alemanya de l'Oest, Weber.
Quant a la braça podem dir que
Damen i Ran tindran com a rivals
a Montserrat Majó, a la romanesa
Groza i a les italianes Schiavon i
Rampazzo.
Els organitzadors tenien l'esperança que compareguessin Kor.ielia Ender i Roland Matthes, la primera recordwoman en moltes especialitats, i el segon rei de les especialitats d'esquena. Però tant l'un
com l'altre han preferit quedar-se
al seu país, Alemanya de l'Est, per
afinar encara més la seva preparació cara a les olimpíades ae
Montréal. A més. s'han de casar un
d'aquests dies.

Quant a nedadors estrangers
hi seran diverses figures prou
importants, encara que en man-

BOXA

Sis espanyols aniran a l'Olimpiada
Sis boxadors, un mes que a
Munich el 1972, representaran
Espanya a l'Olimpíada de Montréal. Sis homes amb experiència en línies generals i, cosa
que a nivell federatiu interessa
més amb possibilitats de fer un
bon paper. La darrera reunió
internacional organitzada per la
Federació Espanyola, "Boxam76" a Almeria, ha demostrat, a
través de cinc medalles d'or,
tres d'argent i dues de bronze,
que les coses van per on han
d'anar.

Afortunadament la boxa amateur
aquí, a Espanya —com arreu el
món— no té res a veure amb la
trista i criticada boxa professional.
A nivell d'aficionats, la Federació
acompleix una tasca força seriosa
i els fruits es van recollint a través
de Campionats d'Europa, del Món
t Olimpíades. Per una vegada algú
ha comprès que en això de la boxa
amateur el que cal és experiència
i la base de la selecció espanyola
és formada per homes que tenen
cinc o sis anys de lluites a llurs

punys i la possibilitat d'enfrontarse amb igualtat de condicions amb
els experimentadíssims soviètics o
de qualsevol altre país de l'Est
europeu.
UNS NOMS BÀSICS

Rodríguez Cal, Vicente Rodríguez,
Antoni Rubio i Gómez Canet. Aquest
cinc homes tenen pràcticament assegurat un lloc a Montréal, ja que és
coneguda de sobres llur trajectòria
en múltiples campionats els darrers
anys. Hi ha un sisè lloc vacant que
quedarà cobert després de la concentració de deu boxejadors que el
seleccionador i entrenador nacional,
Palenke, durà a terme
Potser la base de l'èxit calgui
cercar-la en la continuïtat de Palenke al cap dels boxejadors espanyols. Ara fa tretze anys que
aquest home fou contractat per la
Federació Espanyola. Tretze anys de
continuïtat llevat d'un breu lapsus
aue cobrí Ignacio Ara arran l'Olimpíada de Mèxic per causa de diferències entre Palenke i l'Espanyola.

ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL

C. DE F. TERRASSA
DIUMENGE, 16 de Maig

dels

VII JOCS ESPORTIUS PROVINCIALS

TROFEIG SANT JORDI
- Amb la participació de 6.000 esportistes infantils de les comarques
de- Arenys de Mar, Martorell, Baix Llobregat, Vilanova i la Geltrú,
Vic, Manresa, Badalona, Penedès, Granollers, Berga, Sabadell,
Igualada, Mataró i Terrassa.
- Desfilada de les comarques participants.
- Demostració per primera vegada a Europa de Mosaics Esportius,
formats per 2.200 nens i nenes de les Escoles de Terrassa.
- Festival de Gimnàstica per els Quadres masculí y femení dels
"Hogares Mundet"
- Acte inaugural dels Jocs.
-

Partit de futbol internacional jovenil, entre les selecciona de

BULGARIA 1 ESPANYA
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Mac Wilkins desafia l'Olimpíada
L'atleta americà cercarà l'or en disc i pes
Dins el marc de qualitat del
míting atlètic de Formia —avui
i demà en aquesta ciutat italiana— destaca poderosament la
presència, i ja no tan sols esportiva sinó també física, del
nord-americà Mac Wilkins, el
primer home a naver llançat el
disc més enllà dels setanta metres: exactament 70m87. Un rècord que aconseguí el 2 de maig
passat, després d'una impressionant
sèrie
de
llançaments
(69m80, 69ml6 i 70m32), dos
dels quals foren superiors al límit mundial que ell mateix havia establert (69ml8) deu dies
abans a Walnut.
L'excepcional gesta de 1 atleta dels
Estats Units ha sorprès únicament
els qui no coneixen la seva increïble
força de voluntat i la seva potència
física. Els qui en coneixien aquestes
qualitats no dubtaven que un dia
Wilkin podria assolir una fita important dins la seva carrera. I per
això l'anomenaren "múltiple Mac";
per exaltar la capacitat increïble
d'aquest home en diverses especialitats.
Abans de la seva gesta en el llançament del disc, Mac havia sorprès
tothom enviant
la
javelina
a
78m84, el martell a 57m81 i el pes a
20m81.
PREDESTINAT
Nascut a Coos Bay (Oregon) el
15 de novembre de 1950, Wilkins fou
induït a llançar enginys a causa de
la seva mole: lm94 d'alçada i
114 quilos de pes. Començà amb el
llançament de la javelina i el 1969,
per primera vegada, envià l'aparell
a 60m96. L'any següent guanyar una
borsa d'estudis per anar a l'Oregon
University d'Eugenei hi acomplí l'esmentat llançament de 78m84: un progrés de divuit metres en un sol any.
A causa d'una lesió al colze, que

li impedia de coordinar els moviments d'aquesta especialitat, va decidir dedicar-se al pes i al disc (sense negligir el martell). Inscrit al Pacific Coats Club conegué el policia
John Powell que, el 4 de maig dé
1975, esdeveniria el recordman mundial de disc amb un tir de 69ml0. Del
seu company, Wilkins n'aprengué
molt, sobretot en l'estudi de la tècnica de l'aparell. Combinant les ensenyances de Powell i estudiant a
fons la tècnica de campions de la
categoria de Silvester, Danek, Oerter i Gordine, Mac anà perfeccionant
l'estil fins al punt de declarar que
en el moment que pugui coordina?
perfectament tècnica i potència física podrà llançar el disc un parell d*
metres més enllà de la seva marca
actual.
El somni actual de Wilkins és guanyar dues medalles d'or als Jocs
Olímpics: disc i pes. Un fet encara
inèdit en la prolífica història de les
Olimpíades.
Vegem-ne, doncs, la progressió en
les dues especialitats:
Pes
Disc
- 1972
17,63
59,72
1973
19,40
64,77
1974
19.31
65,12
1975
19,39
66.78
1976
20,81
70,87
NOU CÀRREC A L'ESPANYOLA
La crisi oberta a la Federació Espanyola d'Atletisme arran de la renúncia del càrrec del vicepresident Sànchez Madriguera
(ex•president de la Catalana) ha estat
resolta designant com a substitut
Joaquim Sistu Rovira, enginyc-r industrial nascut a .Barcelona el 1940.
Practicant del 1953 al 1965 en é!
Club Natació Barcelona, Sistu actuà
com a monitor del col·legi Garbí i va
estar en la junta del Natació. El nou
vice-president opina que 1f. Federació
Espanyola és oberta al diàleg.

Cap a una socialització del tennis
La Federació Catalana projecta vinf pistes a Montcada
Corren aires inquiets per
part de la Federació Catalana
de Tennis, que s'ha assenyalat,
com a objectiu immediat, la
formació d'una munió de tennistes des de les categories infantils i jovenil, única manera,
tret de si s'aconsegueix o no
un gran campió amb aquesta
actitud, de fer pujar de forma convenient el nivell mig
del tennis català.
Són moltes les accions que, com
aquesta d'ara, s'han emprès, en
tots els esports, sense haver reeixit en gran part per inconvenients
sorgits a poc a poc. per una simple desvirtuació del camí inicial, o
bé per no ser prou ben definida
l'acció des del primer moment o
per falta d'empenta.
En el cas present la decisió sembla prou ferma. Una colla de pro-

BOWLING

A tres quarts de dotze del matí

ACTE D'INAUGURACIÓ
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Copa Nadal i Campionat
de Catalunya
El bowling a Catalunya està inquiet. Malgrat ser un esport minoritari, la seva activitat és constant.
Una prova del que diem la constitueixen els Campionats de Catalunya
de 1.» i 2.* categoria i la Copa Nadal, els premis dels quals foren atorgats en un cèntric restaurant en un
acte organitzat pel Club Sant Gervasi, una de les entitats que és en plena fase d'expansió i que pot arribar
a anivellar-se ja amb el sempre potent "7 a r .
A l'acte assistiren el president de
la Federació Catalana de Jocs de Boles, senyor Pujadas i el vice-president senyor Coll. A més, hi eren també tots els presidents dels clubs de
bowling de Catalunya.
Campionat de Catalunya, de 2.1 categoria femení: Campiones: TudelaPlanas (7 a 9). 1.» categoria: Campiona: Tudela (7 a 9). 2.» categoria:
Campiona: Barreneche (Sant Gervasi). 2." categoria, masculí: Campions
de Catalunya per equips de cinc jugadors: Vilagran, Santiago, Pla, Vilalta i Rojas (Sant Gervasi). Campió
de Catalunya absolut: Vilagran (Sant
Gervasi).
Copa Nadal: Parelles femenines:
Gonzàlez-Badia (Sant Gervasi).

jectes es van elaborant i alguns ja
comencen a prendre forma com
és el cas de les vint pistes de Montcada, a les qual el nostre corresponsal al·ludia en la seva crònica del
dia 11.
VINT PISTES A MONTCADA
No ens toca, en aquesta secció,
judicar sobre si a Montcada hi
manquen, r ealment, espais verds,
escoles, serveis sanitaris; és ben
cert que el municipi veí constitueix
una mena de punt negre per a una
vida digna, per la seva manca d'urbanització,
pel fet de trobar-se
creuat per tantes carreteres, autopistes, vies de ferrocarril...; molts
dels seus carrers encara no han
estat empedrats, els rius que el
travessen són un cau de porqueria,
les emanacions de les indústries que
són enclavades resulten pernicioses. Però. en canvi, la instal·lació
de les discutides pistes de tennis
constituiria per a Montcada un bon
servei d'equipament social si, de
debò, se'n fa l'ús primerament pensat.
Amb aquestes pistes, la Federació no cerca, només, l'obtenció d'una
figura, que podria néixer al Polo.
a la Salut, al Barcino o a qualsevol
altre club ciutadà "de pessetes".
Ans al contrari, la qüestió és que
surtin molts tennistes, que tothom
jugui al tennis, al cap i a la fi un
dels esports més complets.
D'aquesta manera, l'acord de
principi entre la Federació Catalana de Tennis i l'Ajuntament de
Montcada es basa en els Següents
termes:
a) La Federació construirà vint
pistes de fàcil manteniment, deu
de les quals seran il·luminades, sobre terrenys de l'Ajuntament, que
amiden uns auinze mil metres quadrats. El consistori tindrà cura de
l'obtenció de permisos i de fer-hi
arribar la canalització necessària
d'aigua, així com, donat el procediment de construcció, de les poques despeses de manteniment. Un
cop construïdes, les pistes, l'Ajuntament en romandrà
propietari,
així com dels terrenys on seran instal·lades. La Federació, a més de la
construcció de les pistes i, amb
l'ajut de la Federació Catalana
d'Atletisme, de la construcció dels
vestuaris necessaris, s'encarregarà
de l'electrificació. L'acord inicial

es fixa per un període de quinze
anys, durant el qual, en aquests
terrenys, no es podrà formar cap
club; amb això s'intenta evitar el
cercle privat.
b) La intenció de l'Ajuntament
és de trobar un esbarjo esportiu
per als seus ciutadans i la de la Federació, de trobar pistes per a les
seves escoles de tennis així com la
difusió d'aquest esport. Per tant,
l'ús de les pistes quedarà circunscrit a l'horari que detallem a continuació:
Dies feiners: de 8 a 1, el 80 %
de les pistes destinat als infantils
i jovenils de Montcada i el 20 %
als adults. De 1 a 3, el 80 % per
a adults i el 20% reservat per a la
Federació. De 3 a 9, el 80% reservat per a les Escoles de Tennis de
la Federació, categories infantils i
jovenils, on també caben els infantils i jovenils de Montcada que destaquin. Els dissabtes, des de la 1,
el 100 % de les pistes reservades
per a la població de Montcada així
com els diumenges, tot el dia.
c) Tota la població de Montcada queda convidada a jugar gratuïtament en aquestes pistes. L'única condició que s'exigeix, per
raons d'assegurança, és que tot jugador sigui portador de la corresponent llicència federativa, que
s'obté amb el pagament de duescentes pessetes de quota anual
per als adults i de vint pessetes per
als jovenils
infantils.
X I I CONCURS DE
L'HISPANO-FRANCES
Amb la mateixa intenció de promoure el tennis, el Club Esportiu
Hispano-Francès convoca, per al
dia 24 la dotzena edició del seu
Concurs Internacional, vist l'èxit
que tingueren els torneigs anteriors. El de l'Hispano-Francès, un
dels clubs veterans de la ciutat,
que assolí un gran nom des dels
anys quaranta, primerament gràcies al bàsquet i després mercès al
voleibol, ha inclinat la seva activitat, darrerament, cap el tennis, amb
motiu del seu canvi d'estatge, ara
a la Vall d'Hebron. El club, actualment amb dos mil socis, compta
amb cinc-centes llicències federatives i quatre vots a la Federació
Espanyola i ha començat una tasc»
a nivell d'escoles de tennis

Esports
" Y U E L T A " (XYtt)

Tranquil·litat

general

S'esperen els ports de la 18a etapa
La Volta a Espanya s'acaba
i. mancant solament dues tapes,
Bilbao-Murgía i Murgía-S a n t
Sebastià, en dos sectors, els corredors s'han dedicat a descansar i a reservar-se per a l'atac
final.
A la dissetena etapa de la ronda
espanyola, disputada entre Reinosa
i Bilbao, de 183 quilòmetres, no ha
passat res. Tot el recorregut ha estat una contínua becaina, o gairebé,
per als cinquanta-cinc corredors que
resten dels cent que sortiren en la
primera etapa, a Estepona.
Solament el vencedor, el belga del
Flandria, Arthur van de Vijver, i
l'espanyol del Teka Gandarias, han
posat una mica més d'interès que
no els seus tranquils, companys, que
s'han dedicat a contemplar el magnífic paisatge, perquè el dia. realment. ha estat esplèndid.
Al quilòmetre 7, hi ha hagut un
intent del portuguès Martins i, amb

BREU
AUTOMOBILISME. — Al ròdol
d'Indianàpolis els monoplaces de la
formula reina nord-americana no
han arribat a assolir encara els seus
millors temps, en els entrenaments
de la cursa de les 500 milles, que
tindrà lloc el dia 30 d'aquest mes.
Malgrat això, els més qualificats pilots —Johnny Rutherford, Al Unser
i A. J. FOyt— han passat dels 305
kms/h de promig de la volta. La màxima velocitat, assolida per Janet
Guthrie, ha estat de 265 kms/h, ço
que la converteix, probablement, en
la dona més ràpida del món.
FUTBOL. — Avui, a ies sis de la
tarda, el Barcelona Atlètic i el Terrassa avancen llur encontre de lliga
al camp del Fabra i Coats.
—L'Sporting de Gijón, virtualment a Segona Divisió, es pot consolar amb el Trofeu de la Correcció
que domina (72 punts) davant la
Real Sociedad (85 punts) i el Real
Madrid (89). A Segona, el Barcelona Atlètic passa clarament al davant amb 88 punts.
—El iugoslau Bonacic fitxarà probablement per l'Hèrcules. Fa lm84,
ét estudiant d'enginyeria nàutica i
çue juga en el Hajeika, ha estat seleccionat tres vegades per l'equip
nacional.
—Jordi Solsona ha renovat amb el
Lleida. L'objectiu de cara a la propera temporada és de pujar el club
a la Segona Divisió.
—L'ex-blau-grana Pérez, ara en el
Salamanca, va agredir un periodista
d'aquella ciutat per opinar que era
falsa una informació referent al seu
estat de salut en el partit contra
l'Elx.
—El primer torneig mundial juvenil es jugarà l'any que ve a Tunísia segons unes declaracions del
president de la FIFA, Hf-velange.

ell se n'han anat Balagué, Garcia i
Von den Hoeck. Després de portar
un avantatge de vint-i-cinc segons,
foren absorbits en el quilòmetre 18.
La meta volant d'Espinosa de los
Monteros va ser per a Verplancke,
líder d'aquesta especialitat i, després de passada, saltà Martínez Heredia per a temptejar les forces d'Ocaha i Kuiper. Sortiren també Balagué, Kàrstens i Van de Vijver.
Al quilòmetre 112, però, Martínez
Heredia quedà rerassagat i es trobaren sols davant de tots Van de Vijver i Karstens, perquè Balagué també havia afluixat.
El gran grup continuava passejant-se tranquil·lament perquè no hi
havia cap home perillós entre els
escapats. Van de Vijver va passar
primer per l'Alto de Oquendo, de
tercera, seguit de Karstens i a 1,10
per Martínez Heredia i Balagué que
al cap de poca estona tornaven a
ajuntar-se amb els capdavanters.
Van de Vijver coronà també primer
l'Alto del Vivero, de segona categoria. Gandarias sortí aleshores del
gran grup i va restar en una posició intermèdia. Però Van der Vijver accelerà de sobte i es quedà
sol, mentre Gandarias passava el
petit grup i procurava enllaçar amb
el belga. Però no va ser possible i
Van der Vijver entrà destacat a la
meta de Bilbao amb 9 segons d'avantatge sobre Gandarias. A quasi
tres minuts ho feia el gran grup
que ja havia enxampat als capdavanters. Eren Scheers, Van den
Hoek i Perurena, aquest precedint
ja tot l'escamot. El temps del guanyador ha estat de 5 hores. 2 minuts, 5 segons.
Avui hi ha l'etapa reina, segons
els entesos. Els comentaris són que
la guanyarà Ocana, encara que Kuiper pesa també perquè l'any passat,
als colls d'Orduna i la Herrera, va
ser l'heroi del dia tot guanyant a
Miranda. Però avui hi ha els dos
darrers quilòmetres de l'Alto de la
Virgen de Oro, molt semblants en
durèsa a Urquiola, on Kuiper va
fracassar. Aquí pot residir l'avantatge de Luis Ocana. De tota manera,
no podem oblidar Nazàbal, que és
un bon escalador i que tindrà el seu
equip, el Kas, per ajudar-lo en tot.
En canvi. Ocona només tindrà en
forma Pedró Torres, i Kuiper comptarà amb Thurau. perquè els altres
tampoc no acaben d'agafar el tren
que caldria en les etapes decisives.
Per cert que Van de Vijver ha
guanyat l'etapa amb una grip molt
forts. Ha corregut quasi tota la
ronda espanyola amb un plàstic al
pit. Serà un gran mèrit si el belga
arriba a classificar-se a Sant Sebastià. I si no, també, evidentment.
Classificació general:
1. Hennie Kuiper. 83.23.30
2. Luis Ocana, 83.23.55
3. Josep Pesarrodona, 83.24.18
Premi Muntanya:
1. Oliva. 135 punta.
2. Loos, 94
3. Agostinho, 78.

Boicotejat per ser català
Agustí Pujol: «No prosperarà el recurs del Madrid»
— No créc que el recurs del
Madrid davant la UEFA prosperi. Espanya no té ningú al Comitè Executiu. I en aquestes
circumstàncies no es poden fer
impossibles. Entre tots aconseguiren fer-me fora de la l'EFA.
Però ara Espanya no hi té
ningú.
Sorprèn que ara que bona part de
la Premsa es fica amb la UEFA arran de la sanció al Madrid pels ineidents haguts després del partit
Real Madrid-Bayern de Munic no
valgui recordar-se que fins a l'any
1968 Agustí Pujol era vice-president
de la UEFA. Segurament que ell
pot opinar millor. Pujol no és home
de declaracions, car s'estima més
contemplar els esdeveniments d'ara
des de casa seva. No és amant de
parlar, però accedeix en tractar-se
d'un diari en català.
— Jo —assenyala— sempre m'he
sentit català. A Madrid es notava
molt que jo parlava català, sempre
se'm notava. Jo n'estic orgullós. A
Madrid, per aquest motiu, sempre
em feren la guitza. No he volgut
entrar dins del seu joc. Ells em volien suplantar a la UEFA i al capdavall me'n varen fer fora i ells
també se n'han anat. Crec que l'únic perjudicat ha estat i serà el futbol espanyol.
— Si vostè estigués a la UEFA.
iS'haurien produït aquestes sancions al Madrid?
— Home. ja sap que quan se sanciona un equip no hi participa el
representant del país. Però amb mà
esquerra s'aconsegueixen moltes de
coses. Estic segur que la sanció no
hauria estat tan forta.
UN HOME DE FUTBOL
Abans de passar endavant, bo és
recordar una mica l'historial de Pujol.pel que fa. al futbol, .car ha estat
relacionat amb molts d'altres esports. Malgrat tot. el futbol ha estat
la seva passió i, com ell reconeix,
potser he estat l'home que he despès més en el futbol, però no me'n
penedeixo, perquè és el meu hobby.
1— I com va començar tot?
— En acabar la guerra vaig veure
que la gent sofria molt. Això em
va fer abocar al futbol per tal de
treure maldecaps de la gent. Jo sóc
de Tarragona i entre tots varen fer
que el Nàstic de tercera regional arribés fins a primera divisió.
— i l quant a la seva tasca direc^
tiva?
— L'any 1945 vaig ser nomenat
president de U Federació Catalana,
i després quatre vegades més. Després vaig ser membre de la Federació Espanyola. L'entrada a organismes internacionals es produí
l'any 1950 en ser nomenat membre
de la comissió de reforma dels Estatuts després del campionat de Rio.
D'aquesta manera vaig formar part
He la FIFA.

HISTORIA DELS BOICOTS
L'any 1956 va entrar com a membre directiu de la UEFA arran de la
reunió de Lisboa. I a partir d'aqui
començaren els boicots. Ell ens explica el primer:
—Era a Lisboa i Elola Oiaso traçà per telèfon dient que s'havia de
nomenar Sancho Dàvila en lloc meu.
Però s'oblidaven que la candidatura
cal presentar-la tres mesos abans.
L'ascensió cap a la vice-presidència de la UEFA es produí l'any 1962.
Fins llavors la UEFA era manegada
pels soviètics i els nòrdics. Els primers dominaven nou països i els segons nou més. Llavors els llatins es
varen unir i arreplegaren tretze vots
Els llatins, fins aleshores, cadascun
havia anat pel seu cantó. Es a partir
d'ara quan. en unir-se. Pujol pot arribar a la viçe-presidència de la
UEFA. També fou nomenat president
de la Copa de Nacions i vice-president de la Comissió de la Copa de
Clubs Campions.
Dos anys abans, el 1960. a Madrid
el volien tornar a substituir. Pujol
com a president de la Copa de Nacions aconseguí reduir al màxim Ià
sanció que hom volia infligir a Espanya per haver-se negat a jugar
contra l'URSS. Ell també assolí una
còpia mecanografiade de les exigències de l'URSS en concepte d'indemnització i en assabentar-se'n Solís,
aleshores ministre del Movimiento.
exclamà: i Y éste es el hombr» al
que aueréis sustituir?
S'havia parat el primer cop. Mentrestant. Lafuente Chaos era nomenat membre de la FIFA (1960) i a!
cap de quatre anys (1964). Benito
Pico ocupà el lloc. Espanya tenia així ja dos representants als màximes
organismes: un a la UEFA i un altre
a la FIFA.
L'any 1968 Costa, aleshores president de l'Espanyola, va fer saltar
Pujol de la vice-presidència de la
UEFA. Ell presentà la seva candidatura Per Espanya, car n'era president
de la Federació, i en Pujol va haver
de marxar. Aleshores no solament se
substituïa una persona per un altra
sinó que, de tenir una vice-presidènvia es va passar a tenir un simple
membre del Comitè Executiu, car
aquest fou el nou lloc de Costa.
Aquell mateix any Costa va presentar la candidatura del president
de l'Ath. Bilbao com a membre de
la FIFA. Un candidat que no coneixia ningú. La F I F A el rebutjà tot
afirmant que no era possible que en
un sol any Espanya canviés dos representats dels màxims organismes.
D'aquesta manera es perdia el representant a la FIFA, i quedava només Costa com a simple membre de
la UEFA. però amb tan mala sort
que quatre anys després, en se president Pérez Payà, aquest intentà de
suplir Costa, sà bé ja no es va presentar, després de ser aconsellat,
car no hauria tingut els vots suficients.
I Espanya es quedà sense repre-

sentants als màxims organismes. Almenys en els llocs que poder, que és
allò que importa.
EL TREBALL
Aquesta ha estat la història. Ara
ens resta saber què va fer com a
membre de la UEFA, primer com a
membre del Comitè Executiu, i després com a vice-president.
—Ens podria dir alguns fets principals?
—Recordo que vaig aconseguir
que el Madrid participés en la segona Copa d'Europa tot i que no havia guanyat la Lliga. Però s aprovà
que el campió d'Europa hi podria
tornar a la següent edició sense necessitar que guanyés la Lliga. Un altre beneficiat, més endavant, fou el
Sevilla. I també podia anar-hi el subcampió de Lliga si el campió ho era
d'Europa.
—Li demanaven favors el3 equipa
espanyols?
—El Madrid guanyà cinc copes
seguides gràcies a la meva intervenció. Ja pot dir-ho ben clar. Els vaig
enviar els àrbitres que em demanaven. Els voleu blancs? Doncs, allà
eren. Els voleu rossos? Doncs aquí
els teniu. En Saporta ho sap moK
bé. Encara tinc una targeta seva
que vaig rebre després, tot dientme: Quiíia diferència de quan hi heres tú! També natnia... ei vai' defensar tots els altres equips espanyols a la Copa d'Europa: Sevilia,
Bilbao. Barcelona i At. Madrid.
—Més endavant, però, es canvia la
reglamentació. Un any el Madrid
fou campió d'Europa i de Lliga i el
Barça subcampió de Lliga. Tot i això el Barcelona no va Jycder anar a
la següent copa com abans.
—Bé, la reglamentació fou canviada després. Vàrem perdre per un
vot. Els clubs europeus estaven gelosos del poder del futbol espanyol.
—Què succedí?
—Tot es va anar lligant a
a
poc. Quan el Barça elimnà el Madrid de la Copa d'Europa, en cabar,
els del Madrid es portaren molt malament amb l'arbitre Mr. Ellis. Un
espectacle deporable. Això enfurismà als britànics que filaven molt
prim en arbitrar al Madrid.
—Això fou la causa?
—Fou el principi. Recordem que el
Barcelona perdé la final amb el Benfiea per culpa de l'àrbitre suís que
perjudicà descaradament. Volien que
el futbol espanyol perdés l'hegemonia.
— I quina culpa en tenia ei Barça?
—El Barcelona era aleshores el representant espanyol i a Europa no
feien distincions entre els uns i els
altres.
—Com hi eren considerats els àrbitres espanyols?
—Molt bé. A Europa es portaven
de forma maravellosa. A mi em
deien "Papà Pujol". Els àrbitres espanyols es transformen quan són a
Europa i no sota l'influencia del Madrid
L A UEFA, A B A

"Calistènia": polèmica a Terrassa

HOQUEI PATINS. — S'ha encetat en la pista del pavelló de Vilanova i la Geltrú la fase final del
campionat d'Espanya juvenil. Aquesta fase final es disputa pel sistema
de lliga, a una sola volta i s'hi classifiquen els dos primers dels do»
grups constituïts.

Els Jocs Esportius de Sant Jordi comencen malament
Avui comencen a Terrassa els
setens Jocs Esportius provincials
"Sant Jordi", organitzats per la
Diputaeió Provincial i que tindran Hoc els dies setze, vint-idos i vlnt-i-nou de maig. així
com el cinc de juny. En ells hi
participen uns sis mil nois i
noies pertanyents a onze comarques de la província, amb un
total de disset esports. La majoria de proves tenen lloc s les
instal·lacions de la "Delegación
de Juventudes", situades a la
zona esportiva municipal En
aquesta primera jornada, s'inclouen proves d'atletisme, pilota
a mà. bàsquet, escacs, futbol,
hoquei sobre patins, natació,
ping-pong, tennis, voleivol i waterpolo.

MUNTANYISME. — El 23 d'aquest
mes el Centre Excursionista d'Olot
organitza la X L Marxa Excursionista" de' Regularitat de Catalunya.
Aquesta començarà i finalitzarà a
Olot mateix, i es calcula que durarà
aproximadament unes 9 hores, de
les quals cinc seran de marxa efectiva. amb un recorregut total d'uns
18 quilòmetres. Les inscripcions es
clouran el dia 21. Informes al Passeig d'en Blay, 5. Telèf. 26 06 76.
Olot.
—Avui finalitzen les inscripcions
per al 26è Campament General de
Catalunya, a Saderres a l'Alta Garrotxa que se celebrarà dels dies 5
al 7 de junv. organitzat pel Centre
Excursionista de Catalunya. Informes al mateix CEC, Paradís, 10.
TENNIS. — En el torneig de Bour»emot.th Manuel Orantes ha guanyat
l'austríac Hans Kary'per 6-3 i 6-1.
resultat amb que es qualifica per a
les semifinals. També accedeixen a
aquesta eliminatorio Conrado Barazlutti 6-0 i 6-4 i François Jaufí'ret que
ha guanyat Ivàn Molina per 6-3 i 6-1.
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La inauguració oficial dels Jocs
tindrà lloc demà diumenge a tres
quarts de dotze del matí a l'Estadi
Municipal. L'acte inclourà, ultra e's
parlaments inicials i la desfilada de
tots els atletes participants, una de
mostració, per primera vegada a Eu
ropa, de distints quadres de "Calis-
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tènia" —espectacle de masses oriental del qual parlarem tot seguit—
formats per dos mil dos-cents nens
i nenes de diverses escoles de Terrassa. un festival de gimnàstica a
càrrec dels quadres masculí i femení
ae les Llars Mundet i finalment, un
partit internacional de futbol entre
les seleccions juvenils de Bulgària i
Espanya.
No hi ha dubte que, per als organitzadors, "Calistènia" constitueix el
plat fort de la present edició dels
Jocs. Però. en que consisteix aproximadament aquesta demostració que
hom anomena esportiva? Si no ho
hem entès malament es tracta d'un
seguit de quadres plàstics fets possibles gràcies a una gran massa de
nois cadascun dels quals va obrint
un llibre en distints moviments. El
conjunt forma un gran dibuix, més
o menys suggestiu segons les aptitus estetiques dels organitzadors —la
participació del "actors" en les decisions és. segons sembla nul·la— i
la sensibilitat del públic. L'espectacle calistènic és d'origen oriental
més concretament xinès, i ja sabem
que importar mimèticament fenòmens d'altres civilitzacions no sol do-

nar. moltes vegades, gaire bons resultats.
Comissions de Cultura i Educació de
les Associacions de Veïns de la Mau.
rina, Vallparadís, Can Anglada i'
Sant Pere Nord. així com també els
mestres de Terrassa integrats en
l'Associació d'Antics Alumnes de
"Escola Normal, el grup d'Educació
c.e la Delegació d'Amics de les Nacions Unides i enllaços sindicals i
mestres pertanyent* a l'agrupació
d'ensenyament del sindicat local
mixt, han signat un escrit dirigit a
l'opinió pública en què. referint-se
a la "Calistènia", consideren qu*
aquesta manifestació "no pot tenir
cap objectiu veritablement educatiu,
doncs redueix els nois i les noies a
simples objectes utilitzats per a una
discutible composició estètica En
cap moment no aporta elements que
afavoreixin el desenvolupament personal o comunitari. Encara móe: ela
nombrosos assaigs que aquesta tècnica precisa, realitzats dins de l'horari
escolar, fan perdre al noi un temps
en el qual podria realitzar activitats
autènticament educatives".
JOAN ALCARAZ

Tornem a enfilar l'agulla del començament. Anem a examinar la situació d'ara.
—Es justa la sanció al Madrid 0
—No en puc dir mal. de la UEFA.
Ara bé, mai no s'havia produït cap
agressió a un àrbitre. Es lògic que
se sancionés fort el Madrid, car és
l'equip que més anys ha anat als
torneig europeus i a poc a poc ela
incidents, per bé que petits, han augmentat. Jo vaig aconseguir de minvar moltes multes anys enrera. I ara
segurament hauria fet mans i mànigues per conseguir un càstig de tres
o quatre partits, que seria més just
—Hi haurà barreres als camps?
—Això ha precipitat els esdeveniments. Per a la Copa del Món Espanya haurà de tenir barreres. Ks
usa llàstima. Aqoí no havia passi
mai res.
— i Seria encara vostè president d*
no haver-se produït el boicot?
—Mai cap vice-president no se'»
havia anat Potser després de la
mort de Stanley Rous ara seria president. En Franchi ha respirat molt
tranquil ara que en soc fora. Era
el seu màxim rival.
Aquesta és la història d'un hom*
que podia ser president de la UEFA.
Però el boicot de Madrid hi impedí.
Pujol havia d'haver nascut a La C3beles i no a Tarragona. Fou el seu
nec at. I ara que, els de la capital es
posin a bramar ccn'
RAMON SEJtttA

Espectacles-

-Pàgina 22-

-AVUI, dissabte, 15 maig 1976-

AL VENT

MUSICA

"Llegendes de Catalunya" un bon disc per a infants

El Trio Barfók estrena una sonata de Guinovart
A l'Institut Francès hem tornat a
escoltar el Trio Bartók. Es tracta
de una agrupació de joves mestres
catalans tots ells professors en llurs
especialitats. M.a Carme Poch, la
pianista del grup, és membre del
Conservatori Superior
Municipal;
Pere Serra és violinista de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Miquel
Gaspà és clarinetista de la Banda
Municipal barcelonina. Es un grup
al quai fou atorgat el Primer Premi del Concurs de Música de Cambra "Josep M. Ruera" de Granollers
i que prengué l'apel·latiu de Bartók

comf cid!

balrn

Balmes, 254-Barcelona (6)
Tels. 2281976-2282818-2282373

D'SPENSASfJ DORS
DOSSIFICADOR
DE SABOEN AUTOMÀTIC
LLAUTÓ CROMAT DE TOVALLOLES

en referir-se literalment amb els
seus instruments a la característica
formació dels "contrastos" d'aquest
compositor. La seva preparació individual i col·lectiva és ja considerable i arriba a participar amb autoritat pròpia en un Col·loqui a Budapest el 1974. Des d'ara cal fer-hi
atenció, perquè la seva qualitat és
remarcable.
En el concert que ara comentem
s'oferí en estrena absoluta una Sonata de Carles Guinovart que compongué expressament per a ells.
Guinovart ha treballat recentment
amb Messiaen a París i ha afermat
encara més el que ja tots sabíem.
La darrera Sonata, de dimensions
breus i compactes, és gairebé un sol
moviment simètric que s'inicia i clou
lentament, amb una llarga peroració
central a ritme intens. Es pot dir
que no és experimental en el sentit
gratuït del terme. Es una música
sòlida, plausiblement actual, que ara
és intensa i tan construïda com d'aparença despullada de tot el que no
sigui essencial. Es pot dir sens dubte
çue s'ha incorporat d'una manera
definitiva al grup dels compositors
autèntics de la nostra terra.
JOSEP CASANOVAS

Continuant i ampliant la línia iniciada temps enrera amb la publicació d'un esplèndid àlbum discogràfic de llarga durada íntegrament dedicat a explicar als infants del nostre país alguns dels episodis més destacats de la nostra pròpia història
nacional a través de cançons, recentment n'ha estat publicat un altr e titulat Llegendes de Catalunya, que
té també una ben elara intenció didàctica i respon perfectament a allò
que ha d'ésser un bon disc per a infants. I val a dir que, àdhuc a desgrat de l'extraordinària tasca duta
a terme en aquest sentit al llarg dels
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A PARTIR DEL
DUOUS 20 DE MAIG

Carrer
Pis

Població

Els prego que a partir del dia 1er. dei més vinent (sempre que ei butlletí de subscripció arribi a
Premsa Catalana S A. abans del dia 20) em subscriguin ai diari «AVUI» El pagament el faré de la forma
següent:

••
n

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

(1)

(2)

A V U I ACTUEN.. .

AlFaraielo'^

L

...Celdoni Fonoll, al Centre Recreatiu i Cultural de Santa Maria
de Barberà, a les 18.00.
... Ramon Muntaner, a l'INEM Milà i Fontanals de Barcelona, a les
18.30.
... La Trinca, al teatre Romea dé
Barcelona, a les 18.45.
...Baf, a Zeleste de Barcelona, a
les 20.30.
... Esquirols, al Centre Nacional de
Masquefa, a les 22.00.
... Maria del Mar Bonet, a la Catequística de Tiana, a les 22.30.
... Ramon Muntaner, al Centre Catòlic de Sant Feliu de Llobregat, a
les 22.30.
.. Ovidi Montllor i Joan Isaae, a
les Escoles Professionals de Mataró,
a les 22.30.
... Lluís Llach, a l'Ateneu de Sant
Celoni, a les 22.30.
...Pau Riba, al Casino de Caldes
de Montboui, a les 22.30.

TEATRE ESPAgOL
Dissabte 15 de maig, 10.30 nit

Per als residents fora de Barcelona-ciutat:

RAFAEL SUBIRACHS

Canta: SALVAT PAPASSEIT
CANÇONS TRADICIONALS CATALANES

Vull rebre el diari per:
•
•
•

Correu
Correu aeri

Per mitjà dei Corresponsal

3)

Es evident que tots els bons afiesnlèndid en aquest tereny.
Si fins fa molt poc tot eren notícies relacionades amb grans recitals
i festivals de cançó per als mesos
pròxims —recordeu, si us plau: el 3
de juliol, al Nou Camp del Barça,
"Cançons del món a un poble", amb
la participació de Georges Brassens,
Pete Seeger, Mikis Theodorakis, José
Afonso. Àngel i Isabel Parra, Raimon i Lluís Llach, entre tants d'altres cantautors populars d'arreu del
món; i el 10 de juliol, la sisena edició de les "Sis hores de cançó a Canet", amb les intervencions de Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor,
Pi de la Serra, Ramnn Muntaner, Altall i d'altres castautors i conjunts
Dimarts vinent, dia 18, hi haurà al
Nou Pavelló Esportiu del Club Joventut de Badalona un concert a càrrec del grup Jethro Tull i la John
Miles Ban d. El dimarts següent, al
Palau Municipal d'Esports de Barcelona, serà Cat Stevens.
JORDI GARCIA SOLER

L A
T R I N C A

Província

••

i "La llegenda de Sant Jordi", les interpretacions de les quals són a cura
de Guillermina Motta, la Coral Sant
Jordi és qui intervé en totes les cançons, sota la direcció d'Oriol Martorell i comptant amb l'ajut de diversos cantants solistes: la pròpia
Guillermina Motta a "Fra Joan Garí", Miquel Cors a 'L'engendrament
de Jaume I " i "La mort del Cap
d'Estopa", Marina Rossell a "Otger
Cataló i els nou barons de la fama"
i "L'alliberament d'en Galceran de
Pinós i d'en Genis de Santserní", i
Lluís Saumell a "El pi de les tres
branques".
Potser un dels trets definidors de
Llegendes de Catalunya sigui la seva
homogeneïtat estilística. L'enregistrament fet per J. J. Moreno i assistit
tècnicament per Salvador Pueyo als
estudis Emi-Odeon de Barcelona, el
disseny de Francesc Guitart i els dibuixos de Carme Solé són també
d'una qualitat ben estimable
GRANS FESTIVALS " P O P "
EN PERSPECTIVA

(Es pi-fioa ai te els posseïdors de títcH de eomptepartíctp no utilitzin aquest
butlletí s<TO ia carta que —si no i han rebut— rebran en e* seu snoment)

N°

últims quinze anys. és molt probable que sigui justament Llengedes
de Catalunya, la producció més aconseguida i completa de tota la discografia catalana dedicada als infants
i als joves.
L'àlbum és el resultat del treball
mancomunat. Jaume Picas n'ha escrit els textos, tots ells basats en algunes de les nostres llegendes més
tradicionals, i Antoni Ros-Marbà n'ha
compost i arranjat les músiques, excepte en el cas de "La llegenda de
Sant Jordi", l'arranjament de la qual
ha estat fet per Josep Lluís Moraleda. Tret de "Les barres de sang"

ORFEO DE SANTS - SANTS, 71

Sr.

e

Periodicitat:

••
•

Trimestral 840
Semestral 1.680
Anual
3.360

r a r ç

I SARDANYOLA

Cerdanyola - T. 292 21 89
Dissabte, 15 de Maig, nit a les 11

BALL ESPECTACLE
NOTES:

Havent triat la modalitat de Banc o Ca.xa, desitjo qu« els reDuts
siguin domiciliats en ei Banc (Caixa)
Agència
Compte corrent (o Llibreta)
Signatura: Ei Subscriptor
(9—Reservat només ais qui rebin ei diari per repartidor
o Corresponsal.

IMPORTANT:
pessetes (Mínim, un; màxim, cent).
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Títols deComptepartíc.p de

«QUE NOCHE ESTA»
Si és client no ho comenti, digui tan sols que ho
vegi

Diumenge 1 6 ,

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

M interessa tamoe adquinr

Totes les nits són diferents, però aquesta,
SUSPENS, SEXY SHOW presenta

1.000

tarda a ies

5.30 "LOS ALBAS"

^ O D O I W i l l

-Espanya
Presentaré de !a Sopi Pfeiiarmonie Orcbestra
0 Patronat Pro Música s'honora a
presentar a Barcelona —dies 20 i
21 de maig ai Palau de ia Música
Catalana— una extraordinària
agrupació simfònica: la Royal P W larmoníc Orchestra.
Fundada en 1946 per Str Thomas BeeCham, es formà sobre te base d'un nucli
d'artistes de reconeguda solvència i et
seu concert inaugura! marcà ia trajectòria dei que havia d'ésser una carrera excepcional. El seu historial artístic, la c o l teboració
constant amb directors
eminents, les seves gravacions modèliques, ia seva participació en ets Festivals de més prestigi, les s e v e s

«tournées» per tot e» món, l'han situat

en un Hoc d excepció entre les formacions simfòniques de l'actualitat.
Sota la direcció de Witotd Rowícki —i
amb ta intervenció del pianista Dimitri
Baixkirov i de la violinista Silvia Marcovici, intèrprets de primera fila en tturs
respectives especialitats—, ta Royal Philarmonic Orchestra interpretarà diversos
programes integrats per ob^es d e
Willïamson (Obertura de Santiago <K
Espada), Mozart (Concer per a piano i
orquestra K. 491), Brahms (Simfonia
núm. 2) i Txaikovski (Vals i Polonesa
d'Eugene Onieghin, Concert per a violí i
orquestra i Simfònia núm. 5).

«La trastienda», tres mesos d'èxit
La trastienda fa tres mesos que
emplena el Coliseum de Barcelona
i els seus productors-distribuidors
volgueren celebrar-ho. Còctel a
mitja tarda i sessió extraordinària
del film a la nit. El director, el
català Jordi Grau, i la protagonista,
Maria José Cantudo expressament
de Madrid.
també hi era Pep Munné, protagonista de La trastienda, que ara sèn va
cap al Sud a fer una pel·lícula amb La-

Com és natural, Grau ja té un altre projecte amb la mateixa productora, una
pel·lícula que es dirà La siesta i que
dirà què passa i què no passa en un
poble a l'hora de la migdiada. A aquest
director, només li calia fer una pel·lícula
on surt l'Opus perquè tothom es tomi a
entretenir amb la mateixa hipòtesi: si
Grau n'ès de l'Opus. De todes maneres,
la qüestió és .que La trastienda —còctel
indòs—ésunexit.

CINEMA

«A clockwork orange» de Stanley Kubrick
Ara ens arriba ta penúltima pel·lícula de Kubrick, La naranja mecànica. Es del 1971. La censura,
doncs, s'ho ha pensat sis anys
abans d'autoritzar-ne ia projecció.
Qualificada per a ser exhibida en
«sala especial» (aquestes sales no
han de permetre més de set-cents
cinquanta espectadors alhora), ha
fet que Barcelona tingués un attre
local d aquesta mena: el cine
Borràs.
La pei.tícula ja és prou coneguda. Ha
estat mots d anys el plat fort dels
comentats «taeek-ens» cap a la Catalunya Nord i, si no era suficient, el seu
director ha suscitat força literatura. En,
poc temps, i en castellà, s'han editat dos
llibres sobre ell i la seva filmografia. Un
d'Alexander Walker i, el darrer, de Norman Kagan.
Tot i que Paths ot Glory (1957) — p r o hibida ací, i a França, encara no fa dos
anys— ia va fer a Munic i que després
vingué a la península Ibèrica per als esteriors d Espartaeo, tot i que viu a la
Gran Bretanya,, Kubrick és un personatge americà, tan» per les seves refe-

rencies culturals com pels seus hígama
mercantils. Un britànic com cal no
barrejaria te Gazza lladra de ROSKH amb
les musiquetes d'Arttvur Freed. ni permetria íes llibertats electròniques que es
pren Walter Cartos amb Ludwíg van
(Beethoven). El treball musical de Kubrick ós molt pensat i, per això mateix,
polèmic. La banda sonora de 20©t; Odiaea en el espaclo, meitat dels Strauss,
meitat de Khachaturian, ja és una excel.lent feina de música aplicada. Moltes vegades hi ha un enriquiment de «contingut» (et vals perquè ballin els coets),
una connotació sobtasa (Beethoven
com si fos un afrodisíac)... o bé tracta la
música com a element argumentat, una
clau de l'acció. Concretament, a La naranja·-·· si Alexander (Patrick Magee) no
identifiqués 1a cançó que taral·leja Alex

(Cantando bajo ia Uuvia) i, de passada,
no reconeixes l'agressor de la seva d o n a
segurament que la pel·lícula «hauria»
d acabar-se aleshores.
Kubrick havia estat fotògraf. La fiaran|a (deformació professional?) és un
mostrari d objectius de càmera. Gran
angular per a filmar en habitacions peti-

La concurrència fou l'habitual, potser
« n a mica disminuïda per culpa de Canes i el seu festival. La Cantudo, amb pijama de luxe. presumia que La t?aatienóa. a Madrid, ha donat més diners que
Tiburón. Sembla ser, que s acosten als
cinquanta milions de benefici brut.

j * C e r t a m e n t h i ha f e s t i v i t a t s ^
X q u e cal envoïtar-les d e
fepoesía i d'originalitat

^uip**™»*
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tones, ulleres «Itra-sensibles per als
Bocs foscos, etc... Per altra banda, abandona molt sovint ia perpendicularitat
frontal i empra sense embuts picats »
contrapicats. Recupera la tradició d »
Citidadano Kàne: filmar els sostres.
Però, com que no són un» angles habituats del cinema, donen molt aviat la
sensació d'arbitrarietat esteticista. Per a
evitar-ho, Kubrick crea t'aparença d e necessitar-los mitjançant els objectes. De
vegades, com a ia seqüència amb ta maniàtics del gimnàs, el contrapicat és
càmera subjectiva: nosaltres « s o m »
aqueila dona i « e n s » violen amb una escultura fàl.lica. Indubtablement aquesta
mobilitat de ta càmera (I no les corredisses dels protagonistes) fugint del rectangle pictòric, de la finestra que té una
informació a t altra banda —un paisatge,
per exemple— » que sembla que no manipula, fugint — e n definitiva— de disfressar-te i acte de filmació, fa l'efecte
de ballet de tota la pel·lícula.
Deixant de banda el traspàs de la literatura al cinema, del catòlic Burgess a
I agnòstic Kubrick. La naranja conserva
l'argumentació original Es una estructura especular on, a ta meitat de la pel·lícula, tornen a passar e l s fets del
començament però a l'inrevés. Al marge
de l'evident critica dels sistemes reeducatius i de la ximpleria paternalista, Kubrick construeix !a pel·lícula sobre una
base filosòfica encara debatuda: la
wolència natural de l'home, t agressivitat com a instint. Els científics (Lorenz,
Montagu...) encara e s barallen per
aquesta qüestió. N o som, doncs, ningú
per a resoldre-la, però sí que cal veure
com ta defensa d'un instint d agressió
en l'home sot anar aparellat amb ideologies que no volen (no els interessa) reconèixer una violència motivada (socialment, política, atc ). Kubrick, en aquest
sentit, juga amb toc. I hi ha qui diu q u e
es crema.
TOMÀS OELCLOS >

X p r e p a r a a m b tota cura d e

íCasaments
Bateigs
Comunions
fcktaUs

•çè
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*
X
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*
diferent, inoblidables g l
SÏelefeness-nos al 241 38 84
S

Passeig de Miramar
(Pare d'Atraccions de Montjuïc)

BARCELONA
TEATRES

ïj
«

cobar. La divertida història
d'una parella que viuen feliçment casats... però no l'un
amb l'altre! Emocionant! Divertidisima' Un autèntic exit
mundial'

SANTI SANS, el més importam
ballet d'Europa. GlN PARK.
amb Rita Thizia. Lucia Dos
Santos i un inesgotable elenc
de primerissimes figures,

TALtA. (Tetf. 341 14 47 ClimatitU-CEU. (Tel. 301 6? 87.) Avui ni
zat.) Tarda, 6.15. nit 10.30. Cia
lli ha funció Diumenge tarda a CASAL CLARET. (Nàpols 350)
Grup juvenil de teatre Claret
JOSEFINA GyELL. Comèdia
Vos 6 4a de propietat i aoonapresenta:
«TITiRlMUNl»
obra
d'intriga i «suspens» «TRAMPA
merit a tardes. Cia. d'opereta
infantil de Lluís Coquard Avui
PARA UNA MUJER» de Robert
üel Chatflet de Paris amb
a ies 18.30 hores. Dia 21 a les
Thomas. Traducció Àngel F.
«G|PSVi> Dimarts nit a íes 9.30.
Montesmos Elenc. Ordre d a8 de propietat i abonament a
22 hores. Dia 22 a les 18.30
paríció. Tina Vidal. Rosario
nits. Tom A. Comiat de la Cia
hores.
Coscolla. Encarna Chimeno.
última de «GIPSY»^
CERCLE C. DE GRACIA. (Sta
Josefina Güell LuiS Torner i
APOLO. Tel. 241 90 07 El Pala.,
Magdalena 12. T. 217 50 58.)
Camilo Garcia. Direcció:
de la Revista. El teatre mes
Demà tarda a les 6 h. Concurs
Marcel Ibaro. Venda de localiacreditat de Barcelona. AVUI 6
de Teatre Amateur. Premi
tats amb eme dies d'antelació
tarda. 10.45 nit, PRESENTA«CERCLE D'OR». Participaré
CIÓ per primera vegada a Bardel TEATRE CLUB D'IGUAcelona LA MES GRAN MANILADA amb «ANGELINA O EL
CAFE TEATRE
FEST ACtO D ART MUSICAL
HONOR DE UN BRIGADlER»
MEXICÀ. 45 artistes a escena'
de Jardiei Poncela. Proper diu- CALSOPE. (Balrnes 245 Tel
Brillant i c a P ™ 3 ^ 1 , ^ ® ,-Vl
menge dia 23, Única represen218 10 03.1'Nit a ies 12 i 130.
REVOLUCIÓ MEXICANA FETA
tació de «LA VIUDA ALEGRE».
estrena de l espectacle «POP»
CANÇÓ' El primer espectacle
Venda anticipada.
mes atrevit, còmic, desvergo
mexicà autonzat a EsPa"y3
nyit i violent.. però intel·ligent.
Desplaçament mmillorable
ROMEA. (Tet. 317 71 89.) Ultima
«MANDARINA MECÀNICA» per
Autobusos 29. 57 I 6. i metro
setmana de LA TRINCA: «SET
primeres figures del teatre,
Lesseps estació Poble Sec._usi
ANYS I UN DIA» Direcció mucine i televisió; Víctor Petit.
deixaran a la meteixa porta det
sical Francesc Burrull. EsceCarlo6 Velat, AntonIO Lara, i
Teatre Venda anticipada de
nografia, Josep Massagué. SuMarta Angelat Coreografia
localitats.
„ ,
pervisió escènica. Joan-GerFRANCISCO GELABERT Diman Schroeder Funcions. Oe
BARCELONA (Tel 31894 97.)
recció JOSEP TORRENTS
dimarts a divendres, 10.45 nit.
AVUI nit 10.45 E POLATO(Reserveu taula amb anteDissabte i diumenge, 645 i
GLOU presenta «HAIR» el rock
lació.) Diumenge, descans de
1045
musical oel amor tribal. Versió
la companyia
completa Companyia de Nova SALA VILLARROCL (Carrer VittaYork NO APTE Dies d acrroel. 87 Tel. 323 03 75.) Pre- TEATRES RESTAURANT
tuació de ia present setmana:
senta Cia «LA RODA» amb PREDivendres nit 10.45: Dissabte i
GUNTES I RESPOSTES SOBRE
diumenge tarda 6 15. nit
LA VIDA I LA MORT DE FRAN- SC ALA BARCELONA iPase.o de
10 45. Localitats en «enda.
CESC LAYRET, ADVOCAT DELS
Sant Joan. 49.) SC ALA BARCEOBRERS DE CATALUNYA de
LONA PRESENTA EL NOU ESCAPSA.fTel 215 73 93 ) «La C *
Maria Aurèlia C^>many, i Xavier
PECTACLE INTERNACIONAL
dra» oe Sevlta presenta «LOS
Romeu Direcció: Anton Codina.
«ESTA NGGHt SC ALA» REAPALOS» oe Salvador Tavora a
Funcions:
di|oue.
6.30
i
10.30;
LITZAT I DIRIGIT PER RAMON
partir d uns textos ordenats i
divendres. 10.30; dissabte, 6.30 i
RIBA I ANTONI RIBA. Tots els
proposats per José Monleon
10.30. diumenge. 6.30. Preudies a les 8.15 sopar, ball i esFuncions, dimarts, dimecres i
126 pessetes.
pectacle (1 100 ptes.) A les 0 1 5
divendres: 10.30 Diious i disconsumació, bail i espectacle
sabte. 7 i 10.30. Diumenge 7
(650 ptes.). o sopar fred, ball i
tarda. Dilluns, descans. Des- VICTORIA, (Tel 241 39 85.)
espectacle (750 ptes) Diucompte als estudiants.
Tarda 6.30 Nit. 10 45. El més
menges. sessió especial a ies
gran esdeveniment de la temPOLIORAMA. Tarda 6 30 m»
17 hores consumació, oall i
porada. Balaguer - Buira pre10 45 Gran esdeveniment] Esespectacle
500 ptes i Dissabsenten «LUZ VERDE» El mé6
trena C<« Irene Gutiérrez
tes
í \tigma de festius suplegraciós espectacle musical
CaCa amb Carles Estrada en:
ment 10C ptes RESERVES:
òets OnwTfe temps, amo ta gran
«UNA VE2 AL ANQ» Ot BerTfci.Ef ONb 246 34 00 stte» dei «tomem U >
226 1516
te oraM nmtabte d»
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Cartellera
CINEMES D ESTRENA

AMERICA. (Tel. 223 50 09.) «LA

CASA GRANDE» i «LA FAMÍLIA
MANSON»(Ma|orsl8anys.)

ATENAS: Balmes. 365. t e l .
247 49 80: Cine familiar apte:
T a r o a . 3.30. «LAS L O C A S
AVENTURAS D E R A B I J A C 0 8 » ,
a més, «TARZAN F U R i A S A L -

VAJE» Demà matinal 10.10
COMEDiA. (Tel 316 23 96.) «MANUELA» (Majors 18 anys.)
Tarda 4.10 contínua. Nit 10.05
numeraca. ®ei.!ícu!a: 4.20,
6.10. 8 I 10.25. Demà matinal.
10 30.
CONDAL. (Paralelo 91. Tet
242 31 32.) Tarda contínua
«CORRUPCION DE MENORES» i «LOCOS» (majors 18
anys). Festes matinal a les 10OIORAMA. 73 (Plaça Bon
Succés, 73. Tel 318 1291.)
Contínua 10.30 «LA FAMILiA
M A N S O N » I «LA C A S A
GRANDE» (12.15. 3.35 7 i
10.25.) Majors 18 anys
MONTSERRAT CINEMA iTet
2 5 5 59 7 0 ) «LA C A S A
GRANDE» i «LA FAMtLtA MANSON» No apte.

SELECTO. íMajor de Gracia

175, Tel 217 14 63.) «LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» Nc apte

VERSALLES. (Tel 236 49 54.)

Nou aqutp de projecció. Màx i m c o n f o r t . «LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON». No apte.

CINEMES OE REESTRENA
OORAQO. «JUEG« DE AMOR
PROHIBIDO»; I «LA IRA DE
DtOS» iMaiors 18anys.)
GALERIA COMOAL. A E I
30' 75 95.) Ç c m i m * 10.3b. ^

11 nit «SEXY rLlRT» amb l'acARKADtN 1 :(Travessera de
tuació de REMO ET NATHAGracia. 103.) Sessions 4, 6 fO.
LIE. ALY-STAR. NATHALIE
8.20 i 10.30. «AGUIRRE», V.O i
RUMAN I KITA Funció unicà.
el curt «ANTA MLwER». (Pel·lí12.30 nit.
cula a les 4.25. 6.35. 8.45 i
JAUME I. (Av. Rep. Argentina.
10 55). 18 anys. (Demà. matinal LA 8UENA SOMBRA (Gwtjpt. 3
Rampia-Plaça dei Teatre, Tel
267 i 269. Pg. St. gervasi. 80
a les 11),
Tel, 247 11 Q2 i 24" 43 96.) Pro- ARKA0IN 2. (Tel 228 94 27 ) 302 31 14 i 302 00 87.) PARADÍS DEL SEXY Funcions 12.00
jecció i so d'atia fidelitatSessions, 4.45. 6.45, 8.45 i
i 1.30
«VAMPIRA» David Niven Jen10 45, «ASYLUM». V O i et
LOS
TARANTOS. (P«a Reial. 17
me Lmden i «B- GENDARME
c u r t « T r a t a d o de c o n s Tel
317 80 98.) Grar. Show flaEN NUEVA YORK», LouiS d»
trucciòn». (Pel·lícula 5. 7. 9 i
menc amo MARUJA GARRIDO
Funes. Michel Galabru.
t1). 18 anys. (Demà. matinal a
les 11.15).
MARIOS. NigM Club Cabaret.
LTOO. (Passeig cte'Sant Joan, 27. FILMOTECA NACIONAL, MercaCarretera d Esptugues-PeTel. 2S5 49 19- Projecció > so ders, 32 T. 310 72 4». Avui 4:
dralbes Tel 203 82*26 i
d'alta fidelitat.) «LA TERCERA
MAS DURA SERA LA CAIDA.
203 30 84. Presenta el seu senVÍCTIMA» Kirk Dougias Jean
de Mark Robson 6: LA REINA
sacional Show en technicotor
Seberg i «EL CLAN DE LOS
DE ÀFRICA, de John Huston
MERCHE MAB. frivolitat. VIRAHORCADOS» Terence HMI.
V.O subt cast. 8: LA NUIT
©INEWAY, n." 1 del crazy horse:
Horts Frank.
AMERICAINE. oe F Truíaut.
DALÍA FARANL. 1 vedette d e l
MARAGALL. ITel. 255 21 73
10: OLiVEH, de Caiol Reea
Paul Raymond de Londres ArPasseig Maragaü. 83.) Fins FILMOTECA NACIONAL) FUNtista invitat, el genial i espectadiumenge: «AÇCIQN EJECUDACIÓ jOAN MIRO Parc de
cular ANTONIO AMAYA AmeTIVA» I «EL SENOfi DOCTOR»,
Montjuïc. Tels 329 19 08 nitza et ball JOSÉ GUARDIOLA i
C-antinflas.
329 1916. Avu, 6: LA ALEGRE
la seva orquestra. Abar.s I oNAPOLES. (Avda. St, Antoni MaDIVORCIADA de Mark Sanpmio det públic era «fi millo»
dnch. 8: SOMSRERO DE
na Claret. 168. Tal, 236 51 25.)
programa», Ara- .INSUPERACOPA,
de
Mark
Sandrich.
«CORRUPCION DE MENOBLE1
RES» i «LOCOS». (Maiors 18 PUBU 1. (Tei 2151803.) Continua des d'11 matí «GALILEO»
anvs.)
V.O, de Líliana Cavam i curt- MUSICA
VEREN. (Tel 228 51 33.) «PUPA.
metratge (Pas pei lícuia 11.10,
CHARLlE Y SU GORILA» i
1320, 1530 17.40. 1950 I
«TORMENTO». (Mators 18
ORFEO OE SANTS, Sants 71
22 30) Majors 18 anys.
anys.l
Dissabte 15 de Maig, 10.30 nit,
PUBU t. (Tel 215 1803.) Contv
Rafael Subiracns canta. Salva»
nua des d 11 mati «PORCILE»
SALES ESPECIAL 9
Papitoseit t cançons iraoicio·
V.O.
Per Paoto Pasoliw i
nais catalanes.
cuO-»ri«raige (P»s pei lieute:
LA VIDA». Nadiuska. «AVENTURAS Y DESVENTURAS DE UN
ITALIANO EMIGRAOO» Nino
Manfredi.

ALEXIS 143. (Tel 215 05 06.)
Continua des de 10 mati «LA
FILLc AU VIOLONCELLE»,
V O 10.15, 12-15 2 20, 4 20,
6 20 8 25 i 10 25 ) 18 anys
ALEXtS 143, 015 matinada,
«t.ES YEUX SANS VlSAGE».
V O. >8 anys

ARCADlA. (Tel

228 65 16.)

Continua des de ies 4, «L ENIGMA DE GASPAR HAUSER»,
V.O. (4,10. 6.20, 8.30 i 10.40).
14 anys i menors acompanyats (Demà matinal a les 11).

11.10- 13 15 15 30, 17.2$,
19.30 i 22.30 > Majors 18 anys.

BOiTES
AQUARIUM. (Moyar.es 50 T
325 54 46.) Dissabtes diumenges i «estes des de les
5.30.
ORFEO. (Plaça Goye Tel
254 30 1 6) L'undergroynd musical de Barcelona tots ets
dies tarda i nit (excepte dilluns
ne festius)

Afcs (Tel 21175 43 ) Continua SALES DE FESTES
des de les 4 e- mon ot Mai
Zetterling «LAS CHICAS» (4.
7.2(i . 10 401 i .JUEfiOS TF. tXPERfENCE Sata ae Festes
Carretera N-8 enwe Maiaio
NOCHfc» '5 35 i
'•'<*

{Dema, mano» • lee

-

m«n

tm

JAZZ
LA COVA OEL DRAC. Tuset 30
Tels 227 0184 i 217 56 42
A»ui wt 3 » 1 l t 215 p»tit festival de JZU a càrrec del» conjwits MODERN JAZZ SEPTET
de, JJ. MM. de Terrassa i THE
PREAÇHER S JAZZ QUARTET
que actuaran alternant-98.
ATRACCIONS
NEIOABO. Pare d Atracciçn».
Obert »ot l'any fteaíatrfanN. i

Bats. Ai<k>seri«K<
al (MW del Funicular

Ultima

hora

A L A VORA D E . . .

TELEVISIÓ

A TRET
— Sense cercar-hi els cinc peus al
gat. cal reconèxir que jCuidado con el
mayordomo! —Fitzwilly, el nom del majordom, en l'original anglès— és una
pel·lícula divertida i, si més no, molt
adient darrera el col·loqui del senyor ministre de Treball amb els periodistes.
Delbert Mann és un d aquells directors
anomenats de «la generació de la televisió» i dels quals hom esperava més.
Un bon director, l'ascendència televisiva
del qual es nota. La pel·lícula, tanmateix. és eminentment d'actor. Té per al.licient principal mostrar-nos en acció
Dick Van Dyke. Per això s ha guarnit un
guió ple de situacions, algunes tòpiques, però d'un gran efecte còmic, en
funció del majordorm transformat en lladre. perquè la gran senyora no s adoni
de la ruina en què es troba.
JOSEP DESUMBILA
PROGRAMA PRIMERA CADENA
12.00
13.30
15 00
15.30

« J u e g o s Nacionales Escolares»: Ultima jornada. Des de Granada.
«La Guaga».
Telediari. (Color.)
«Heidi»: «Clara ya puede andar».
(Color.)

MOT A LA FI

S

La veu

empre he trobat important el
to de la veu de les persones.
Una veu agradable indubtablement implica una manera de ser i
de comportar-se.
Ara, mentre vaig escrivint sento
una veu que m'arriba a través
d'un aparell de televisió d'una
casa veina. No puc entendre què
diu a q u e s t a v e u , p e r q u è la
distància em priva de sentir cada
una de les paraules de qui les
diu. però la sento prou bé per a
constatar que, per molt important
que sigui el qui paria, la veu no
m'és gens agradable. La trobo
dura, excessivament afirmativa i
amb uns tocs de vulgaritat. Penso
que, qui parla, la podria emetre
sense cridar tant, i estalviar-se alhora aquest to gratuït, afirmatiu
que, la veritat, em molesta.
La conseqüència immediata
que en trec, I no crec equivocar-me, és que si aquesta veu és
emesa de la forma indicada, és
perquè el que diu no respon a una
realitat autèntica, a una veritat.
La veu deís qui diuen veritats pot
ser enèrgica, però mai desagradable com ho és aquesta.
Les veues dels qui tenen el
desig autèntic de complaure i de
fer afirmacions profundament veritables no poden mai sonar com
aquesta que estic sentint ara d'un
tros lluny.
LLUÍS SERRAHIMA
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16.00

17.45
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.15
22.25
23.45

«También un sheriff necesita
ayuda». Film rodat el 1968. Director: Burt Kennedy. Intèrprets
principals: James Garner. Joan
Hackett, Harry Morgan, etc. (Color, probable.)
«El circo en TVE».
«Torneo»:Futbol-sala. (Color .)
«Escuela de salud»: «Jornadas
mundiales para la salud».
«Portavoz»: «Patrimonio de todos».
«La ruta de los descubridores»:
«Magia. fetichismo y religión».
(Color.)
«Informe se ma na I.
Noticies.
«Vuelta» Ciclista a Espanya.
«Directísimo».
«KOJAK». (Color).

PROGRAMA SEGONA CADENA
20.00
21.00
21.30
21.35
22.00

«Recuerdo del telefilm»:
primeros Churchill».
«Flamenco».
Noticias.
«Opinión».
Auditòrium.

RETALLS

«Los

f

i

La veu de l'ànec

De la BEARN televisiva, encara
Ahir I espai novel la (un espai emès en
hora intempestiva —abans a les quatre
de la tarda, ara a les vuit del vespre— és
a dir. en hores d'audiència mínima, un
espai desacreditat, a més, pel contingut
que ii és habitual —darrerament lemplenà la novel la del P. Coloma Pequeneces, la novel la que serví de torxa
al cinema nacional dels anys quaranta),
l'espai novel la, repeteixo, acabà de
transmetre ahir la magnífica versió televisiva de Bearn. L'èxit assolit, informa i
ens diu textualment TVE, i fins i tot
sembla que cofoia, fa que Llorenç Viílalonga torni a la pantalla casolana. Amb
I obra Festa Major i a l'espai Taller de
Comèdies, que. en català i només per al
Principat i les Illes, emetrà el dia 21 vinent a quarts de cinc de la tarda, un cop
acabada l'emissió nacional. Agraim I atenció de TVE, però pensem que «lo
cortès no quita lo valiente», com diuen
els castellans. L èxit —i la categoria—
de Bearn invita a alguna cosa més. I és.
tal com ja durant la seva transmissió i al
nostre modest entendre suggerírem, la
seva represa en un dia i a una hora d'audténcia màximes. El diumenge a la nit,
per exemple. L'hora en què actualment
emeten la sèrie americana Shaft. Seria
continuar la tradició d'aquelles magnífiques sèries angleses sobre Enric VIII y la
reina Isabel, que tan bon gust de boca
ens deixaren. I serviria a més per a demostrar que quan vol TVE sap situar-se
a nivell europeu. Vejam, doncs, si s animen i. després de redistribuir-ne els antics i breus capítols —capítols que amb
els seus vint-i-cinc minuts escassos de
durada no en permetien una degustació
adequada—. ens donen la sorpresa
qualsevol dia.
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ment miraven la pantalla quan apareixien eis dibuixos, s'hi quedaven encantats. Em refereixo als dibuixos més tradicionals. Després donaven el telediari o
un documental i els cambrers del bar tornaven a eixugar atentament els vasos i el client inclinava altra
vegada ei cap damunt la sopa. La pel·lícula de dibuixos, amb els seus trucs i les seves peripècies, havia
connectat immediatament amb la ingenuïtat humana.
El fenomen no es produeix quan la pel.lícula de dibuixos no té un estil convencional, sinó que incorpora
formes plàstiques pròpies de l'art modern, quan està
feta amb una intel·ligència, una ironia i una plàstica
més posada al dia. Hi ha obres d'aquesta mena —sovint centre-europees— d'una gran qualitat... o sigui
absolutament minoritàries. Són pel·lícules educatives
de la sensibilitat, i la seva periòdica difusió pot ser
molt positiva.

i em fessin triar un dels personatges de Walt Disney, segurament escolliria el Donald Duck, el pato
Donald de les versions castellanes. El nom de l'home
que durant tants anys ha fet —i ha estrafet— la veu
de l'ànec és Clarence Nash. Té setanta-un anys.
Ara s'ha de fer una nova pel·lícula, en la qual Donald — o sigui Nash— ha de cantar òpera, i davant
d'aquesta dificultat la veu de l'ànec ha demanat uns
honoraris força superiors als habituals. Els productors encara no han decidit si acceptar o buscar un
substitut.
Jo espero que el senyor Nash haurà fet la seva reclamació d'una manera tan aspra i irritada com
corresponen al seu personatge. I aquest és un dels
motius que justifiquen la meva predilecció per l'ànec
de Walt Disney, que era un dibuixant que més aviat
tendia a les bèsties ensucrades. Donald, cascarràbies incorregible, tímid i malcarat alhora, és profundament humà.
L'art dels dibuixos animats és ben curiós, perquè
s'ha identificat majoritàriament amb un espectador
infantil. Durant molts anys, ha estat un producte especialitzat, sistemàticament conservador, ben poc
disposat a l'exploració artística. Era la base dels programes cinematogràfics dedicats a la quitxalla. L'aparició dels televisors ens ha ensenyat una altra
cosa: que molts espectadors adults que ocasional-

Es difícil, però, que els canals comercials permetin
la investigació —i l'explotació— de totes les possibilitats creatives que té el dibuix animat. Que són enormes. Però per a això es necessita trebaliar amb una
llibertat mental —poètica— absoluta. Fer dibuixos
animats per a adults... és a dir, ni infantilisme ni pornografia.
Mentre ho esperem, l'ànec infeliç i rondinaire ens
fa una mica de companyia.
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

El motor del canvi

En totes les seves intervencions públiques el rei ha posat de manifest, fins i
tot amb un cert èmfasi, la seva voluntat
d'actuar com a àrbitre suprem, com a
moderador i promotor de la justícia i les
llibertats. El pobre concepte que els
procuradors de lïnmobilisme tenen de
la funció de la Corona, ens resulta, per
tant, greument comminatorí i irespectuós. Per consegüent, l'argument que
han esgrimit en contra dels governants
que han demostrat més lleialtat a l'esperit de les paraules del Rei. se'ls pot tornar en contra seu. En tot cas són els
sjgnants de l'escrit qui, amb afany de
protegir-se i d'irresponsabilitzar-se. endossen al Rei una funció de fre que. a la
llum dels seus actes i de les seves paraules. honestament ningú li pot atribuir. Si s ha de buscar un exemple recent, les audiències concedides a dirigents de l'oposició constitueixen una
prova fefaent i inequívoca de que. en tot
cas, «sus senorías». els firmants de I escrit. confonen llurs desigs amb la realitat.
(«Tele/eXpres», 13-5-76.)
ATENDRE'S A LA REALITAT
Es il·legítim que el Govern — c o m
ho han denunciat cent vint-i-sis procuradors— suspengui discrecionalment determinades àrees de la legalitat vigent,
per tal de poder-se encarar amb eficàcia
a les exigències de la realitat del canvi
polític espanyol (pas del poder personal

al poder institucional, de I adhesió a la
participació), a la canviada realitat d Espanya?».
« i Q u è és més prudent en aquestes
hores d'Espanya, atendre s a la legalitat
o cenyir-se a la realitat? Cadascú que
respongui des d'instàncies diferenciades que legítimament els corresponen.
El Govern, d'una manera; d una altra,
antagònica, cert sector de les Corts.»
L escrit dels parlamentaris ni representa a la majoria de la Cambra, ni
tampoc esgota les maneres i les actituds
amb què els procuradors poden definir-se davant la reforma constitucional.
«Tan legítima i necessària es la fiscalització parlamentària de les accions del
Govern, com I actuació cooperadora en
la complexa i inajornaÒle tasca de la reforma constitucional».
(«ABC», 13-5-76.)
JA NO APLAUDEIXEN
Es ara quan els ímmobilistes franquistes. més franquistes que Franco pel que
es veu. desitgen que les Corts ja no siguin una Cambra per adular i aplaudir, i
sí que tinguin pes, però sense esperar,
naturalment, que sigui el poble el qui
decideixi mitjançant el sufragi universal
els que han de ser els procuradors d'aqueixes Corts amb pes. I ho fan des de
dintre, a desgrat de que el seu mandat
teòric està tan sobrepassat —tenia d'acabar el 26 de novembre passat— com
la seva positura.

Ensolellat i sec

AHIR: XAFEGADES FORTES AL
PAIS VALÈNCIA I A LES ILLES
L ennuvolament fou molt abundós per
tota la costa i a les Illes, i es recolliren
quantitats d'aigua que oscil·laren entre
10 i 40 litres a Alacant i un xic menys a
València i ies Illes. Al Principat es formà

(A. F. E. «Diario de Barcelona», 13-5-76)
DUES ALTERNATIVES
l com per desgràcia un hom tem que les
dificultats amb què topa la reforma constitucional proposada pel Govern no han fet
més que començar, es pregunta si encara
no s és a temps de real i tzar un referèndum
prospectiu que faculti la Corona i el seu
Govern aefectuar la modificació constitucional sense necessitat de recórrer a la
conformitat d'organismes intermedis, les
actuacions dels quals cada dia sembla separar-los més de la realitat sociològica del
país. En polítiea i quan es tracta del futur
de tot un poble, sembla que no són convenients les solucions que. més que donar
respostes als problemes plantejats, en
creen uns altres de nous.
(Jordi Domènech,
«El Noticiero Uni versal»/14-5-76)

EL TEMPS

El règim de llevant deixa pas a una
nova situació de més estabilitat. Els
vents bufaran fluixos de migjorn i garbí
amb escassa intensitat, i es reforçaran a
les hores centrals del dia les marinades.
El cel presentarà escassa nebulositat, i
es formarà alguna tempesta únicament
a les zones muntanyoses. Les temperatures pujaran notablement, sobretot al
País Valencià i a les Illes. A Perpinyà i
Andorra, cel poc núvol, vents fluixos i
temperatures agradables.

Tinc l'impressió de que el poble espanyol és perfectament conscient en
aquests moments que tots eis problemes de procediment que s'estan plantejant des de les Corts són només una defensa desesperada dels que tenen uns
escons i volen consevar-los costi el que
costi, pensin el que pensin els ciutadans. I amb la mateixa tenacitat amb
què en altres moments es dedicaren a
aplaudir fins que se'ls feren durícies a
les mans —com recordava una vegada
Esperabé— a assentir, a callar, ara esperen mantenir el privilegi de ser representants sense l'expressa voluntat dels representats

CUPÓ PRO CECS
Premiat en
el sorteig d anit passada

algun nucli tempestuós a les comarques
baixes, que no produí cap precipitació.
A Andorra, Perpinyà i interior del Principat, cels amb menys núvols, vents més
fluixos i temperatures més altes i normals. Cap al vespre s inicià una sensible
millora.

Alacant
Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València

TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 17 i 13 graus,
Barcelona: 18 i 15 graus.
Castelló: 17 i 13 graus.
Ciutat de Mallorca: 18 i 13 graus
Girona: 21 i 17 graus.
Lleida: 23 i 14 graus.
Perpinyà: 21 i 19 graus.
Tarragona: 19 i 9 graus.
València: 17 i 14 graus

331
397
426
979
426
208
829
829
979

Desarrugador

LLEBEIG

E L BON JAN

*

HORITZONTALS

1. Tornaria a néixer. — 2. Costat del
llit. — 3. Consonant repetida. Dona cops
forts. Consonants. — 4. Al revés, gendre
de Mahoma. Femení de ton. Al revés
article. — 5. Peix teleosti. Part oposada
al dret. — 6. Corc. Al revés, en quin moment. 7. A la Catalunya Nord. ós Mil
cent. Al revés, untet. — 8. Al revés interjecció amb què es crida l'atenció Menjada d importància a hores fixes Vocals
— 9 Embrutes. — 10. Ignorància
VERTICALS

1. Deixen, abandonen. 2. Temps
lliure de que hom disposa per a fer una
cosa. — 3. Símbol químic. Pedres consagrades. Consonant repetida — 4 Barra de ferro amb la qual aspiden longitup e r coure l fent-lo
voltar. Metall. Al revés, apèndix. - 5. Al
revés, olla petita i amb una sola ansa.
ue gran extensió. — 6. Mullar. Familiarment, diner. - 7. Nom de lletra. Preposicio 1 pronom. Al revés, exempt de
brutícia^ 8. Déu egipci. Al revés,
tavec. Símbol de I escandi. 9. Al
revés, muscul que produeix la inclinació
0T

,?^endavant ~
ei suro tret del bosc

10

Disposa en files
J. RUISSELMA
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