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GUARDERIES

MON DEL TREBALL

Escombraries: sense solució per ara Viola no els va rebre
La vaga dels escombriaires encara
«Stà encallada a l'hora de redactar
fiques ta informació. Segons nota informativa de l'ajuntament, ahir• res:
taren de dues-centes cinquanta a
tres-centes tones d'escombraries per
recollir. Des de les. sis de la tarda
eren reunits a la casa sindical representants dels vaguistes amb els ae
l'empresa FOC. A les deu del vespre
encara no havien arribat a unacord.
Durant tot el dia d'ahir se celebraren moltes reunions dels afectats amb
el governador civil, f b el delegat
provincial de Sindicats, funcionaris
municipals, etc. També el delegat de
Serveis de l'ajuntament, senyoi Cortadas, ha parlat amb les parts en
conflicte.
MFTAT.T,: MES DETINCIONS
El conflicte del metall de Petites
indústries continua ahir Fer l a u
tenció de Joan Montavet*, obrer-de
Motor Ibèrica, els treballadors d a
questa empresa han parat; tot el ma.
També ha estat detingut en Joan
i Medina, de W e s a
max, mentre parlava en una as em
blea del treballadors de ia factoria
a la plaça de la S a g r a d a F a m i l y
Ahir Numax tancà les portes per
contraatacar la vaga dels seus obrers.

BZÏI

CCOO NO VOL SER CENTRAL
SINDICAL
Les il·legals Comissions Obreres
van exposar dilluns alvespre lesseves línies bàsiques. En una M

ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS
L'Associació Cristiana de Dirigents
ha fet avinent que cal que es creïn
associacions empresarials independents. Haurien de ser políticament
neutres amb autonomia enfront del
Poder Representatives i ^ m o c r a b ,ues q u e superin la defensa dels inques, que =
r Q U u o deixin
tcressos de classe, i que "
empreses petites o nitjanes sutwrd^nades a les grans o multinac.o1. SUBIRA

u8ls

CORNELLÀ: 2

OBRERS
A L A PORTA D'ELSA

Els dos líders obrers despatxats
d'Elsa el 1974, Carlos Navales y José
Martínez, s'estan, a la porta de la
fàbrica cada matí amb un rètol on
demanen la seva readmissió;^Malgrat el compromís de l O S desprès
de la vaga general del Baix LlobreJat del 1974 en el sentit de trobarlos feina, encara es troben en atur
forçós. — Jordi Vinyes.
MnNTflADA I REIXACH-LA
Í Í S s T A I V A G A AL METALL
Ahir al matí, diverses empreses
del metall de Montcada i pràcticament totes les de La LI agostares
van afegir a la vaga del Metall. Posteriorment, efectuaren una manifestació d'uns 1.500 obrers pels carrers
de Montcada. — David Soler.

Potser hauran de tancar per manca de recursos
Les guarderies de Barcelona
van anar ahir a la plaça de Sant
Jaume per rebre una resposta
de l'Ajuntament a les peticions
que li foren lliurades ara fa una
setmana.

Demanaven que el municipi es
manifesti partidari de les guarderies
públiques, suficients, gratuïtes democràtiques i controlades pels educadors i els pares; que realitzi les
gestions necessàries davant el Ministeri d'Educació per tal que les guarderies passin a dependre d'aquest
organisme; que es municipalitzm les
guarderies que ho demanin, tot respectant els equips que ara hi treballen i els principis pedagògics que
els inspiren; que doni les quantitats
necessàries per cobrir els dèficits
tictu&ls.
La resposta a aquestes peticions
que les guarderies consideren com
un darrer recurs abans de tancar per
manca de diners fou, òbviament, am-

bigua i restà plenament emmarcada
en les tradicions de l'actual consistori: el batlle va fer saber a la comissió de guarderies que "no hi era perouè era )a festa de la Verge de
Montserrat" i tot seguit hom el veie
sortir per una porta lateral. Mentrestant a la plaça se succeïen els crits
de "Viola, trenca la guardiola!" i
"Guarderies volem. Si no ens les donen, no callarem!".
Cap a les vuit de la tarda, l'assemWea de tres-cents pares i nens. amb
pancartes i globus al·lusius a ies finalitats de la concentració, va traslladar-se cap al centre de la plaça
per tal de tallar la circulació "bans
d'emprendre el camií de Canaletes.
Així, és molt possible que efectivament les guarderies hagin de tancar l'any que ve, i potser abans en
alguns barris obrers, que són els que
tenen menys mitjans per a sostenirles i més necessitat de tenir-les.
A. A.

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Avui pren possessió el
Capità General
Aquest matí pren possessió del comandament de la Capitania General
de la IV Regió Militar el tinent general Coloma Gallegos. Per a aquesta ocasió estan previstos diversos
actes que s'iniciaran a les dotze, amb
revista a la Companyia d'Honors.
Després de la salutació a les primeres autoritats, les personalitats es
traslladaran a la basílica de la Meraè per escoltar la Salve. Seguidament, al saló del tron, serà llegit el
nomenament i després pronunciaran
sengles discursos el governador militar de Barcelona i el capità general.
Finalment hi haurà desfilada de la
Companyia d'Honors.
Francisco C o l o m a Gallegos va
néixer a Muros del Nalón (Astúries)
el 26 d'abril del 1912, i va ingressar
a l'Acadèmia General Militar el 1930.
Va assolir el grau de comandant, en
reconeixement als mèrits de guerra
i va arribart a coronel l'any 1959. Ha
estat agregat militar a l'ambaixada
d'Espanya a Washington, general en
cap d'Estat Major a la vuitena Regió
Militar, i posteriorment sots-sec. etari del Ministeri de l'Exèrcit; més
endavant fou ascendit a tinent general. El juny del 1973 és designat ministre de l'Exèrcit, càrrec que ocupa
fins al desembre del 75; posteriorment es féu càrrec del comandament
de la I Regió Militar. El 18 de març
fou designat a capità general de la
I V Regió Militar.

Funcionaris: els bombers no voten

{BREU

RESPOSTA DE S A M A R A N C H . —
El periodista Antoni Cano, que el
proppassat dia 23 fou objecte de
s'ha rebut encara l'ofici de l'autorimals tractes per part d'uns mossos
Ahir van votar els tècnics, al
tat militar, però que és un pur tràd'esquadra de la Diputació, ha rebut
col·legi de funcionaris. Com ja
CASTELLÓ: MALESTAR AL
mit burocràtic que no pot trigar mes
una carta de Joan Antoni Samavam
informar,
el
dilluns
havien
SECTOR " T A U L E L L E R "
d'un
parell
de
dies.
La
policia
muranch, en què aquest li contesta
votat els administratius, en un
nicipal ha de cobrir 347 places de
l'escrit que l'esmentat periodista li
percentatge del 25 per cent.
L'acomiadament d e l treballador
compromissaris. Es preveu que siva adreçar per informar-lo de l'esJosep Beltran ha contribuït a agreuguin les eleccions més animades.
deveniment. El president de la Dic i ó sindicalista.
erm t r a r i s
En els tècnics, el percentatge ha
jar la situació conflictiva al mon
Finalment, el divendres voten els
putació diu que "li ha dolgut molDesprés de m ^ g a w e
ronüar^
estat el mateix, tot i que es preveia
dels treballadors del "Taulallet"
subalterns, que han de cobrir 98
a l f u t u r C o n g r e s S i n d i c a l , a<
tíssim l'incident" i que ha demanat
que fos superior, ja que en haver-hi
Aouest treballador havia denunciat
places.
al Capità Cap dels mossos d'Esquar e n la necessitat d'un C o n g r e s Sind
menys compromissaris, nomenats a
la" seva empresa i altres del sector
dra un informe sobre aquest fet per
cal Constituent. CCOO no v
les anteriors eleccions, que en el
de ser "Cementiri de vius" per 1 alt
tal d'adoptar les mesures adients
porcentatge de tòxic. En diverses assector d'administratiu, i per tant
Central
^ ^ T j e s ' e n u n a
AIRES NOUS
que evitin, d'ara endavant, fets així.
semblees celebrades a la comarcay
més places a cobrir ara, l'interès era
COMISSIO EXECUTIVA. — En la
els treballadors demanen: 6.000 pts.
més gran. Els tècnics havien de coseva darrera sessió, la Comissió Musetmanals, 40 hores de treball, elibrir 159 places. De 2.087 que n hi
No es tenen notícies que a les
nacionals.
nicipal Executiva va prendre diverminació de les substàncies tòxiques,
eleccions d'ahir i abans-d'ahir s'enha de censats, a la província, en van
sos acords entre els quals sobresurespecialment el plom. I R T P 1 SS a
registressin problemes en el sentit
votar 523.
ten: acceptar la cessió gratuïta de
càrrec de l'empresa, llibertat d asque no s'autoritzés als funcionaris
Avui havien de votar els funcioterrenys destinats a eixamplar diCIO, HOMOLOGAT
a
deixar
el
seu
Hoc
de
treball
per
semblea, llibertat per a tots els prenaris de serveis especials —entre
verses vies públiques; fixar la taxa— — r T v ï í v r a í ha homologat
anar
a
votar.
És
d'hora
encara
per
sos polítics i sindicals i refús de les
els q u a l s figuren els bombers—,
ció de finques afectades, entre d'alL'autoritat amoral nt
g]
deJ
conèixer aquest tipus de detall, i
llistes negres que corren de despatx
però en haver-se retirat 32 canditres, per l'obertura del carrer Ménel conveni c o l l e m P
^ púbU.
« n tot cas caldrà anar ampliant la
en despatx. — Ernest Nabas
dats, han quedat justos, tants candez Núnez, i l'Avda. Garcia Morato;
I a m d V. 8 uest
informació mentre durin le s elecque rafecta
didats com llocs a cobrir (493), i per
ques. Aquest conveni,
con
s
de
abonar indemnitzacions per desocucions, aquesta setmana.
això no caldrà votar.
cent-quarsnta tres
f u la
pament de finques expropiades per
MALLORCA: NEGOCIACIONS PEL
Els 1.180 compromissaris que sequinze-mil sis-cerrts
^
^
a diverses actuacions urbanístiques.
CONVENI DEL METALL
ran elegits, més els que ja ho havien
la causa de vagues i
VOTAR SENSE ROMBE
ECLIPSI. — Demà es produirà un
estat anteriorment hauran d'elegir
rals no fa gaires dies.
eclipsi de sol, que només serà parels deu membres de la nova junta.
Dimarts vinent començaran les neDemà vota la policia municipal,
cial a Barcelona i es desenvoluparà
Les perspectives són d'una victòria
gociacions per a formalitzar un nou
que hom confia que ja no durà el
segons el horari següent: inici, a les
del grup democràtic, que podria doconveni del metall a Balears, que
distintiu de militarització. En aquest
10 hores 35 minuts; plenitud, a les
aar aires nous a un col·legi profesagrupa
mil
dues-centes
empreses
i
H A N CEDIT
sentit, hem demanat als caps de la
12 hores 01 minuts; final, a les 13
sional que ha estat absolutament
quinze mil treballadors. Entre les
policia
municipal
i
als
bombers
el
hores 37 minuts, sempre segons
somort fins ara i on sembla, fins i
propostes de la U T T , destaquen: sou
Continua ^ vaga deí personal de
motiu que, malgrat oue el decret
l'hora oficial.
tot, que hi ha hagut certes irregulamínim de 600 ptas., més un dotze
l'hospital de Sant Pau i deM.
^
de desmilitarització hagi estat publiTELEGRAMES. — La comissió
ritats econòmiques. El conflictiu moper cent d'antiguitat. 4.000 pts. d aL'assemblea del dilluns al v v
cat ja pel BOE, el rombe vermell
permanent de l'Agrupació Sindical
ment que travessen els funcionaris
iuda per cada fill en edat escolar,
cidí mantenir-se ferms en i p
amb la M groga no hagi desaparepot trobar en un col·legi renovat un
de Premsa, en reunió ordinària, a
pagues de Nadal i de 18 de Juliol,
forma reivindicativa. Mentit ^
gut encara de la solapa dels funciobon suport.
més de les precedents mostres i actrenta dies naturals de vaçances i
vaga, es recomana no ingre
naris afectats. Se'ns ha contestat
cions de solidaritat per la crítica siun plus de trenta per cent per rao
que això és degut al fet que no
més malalts.
tuació a què es veuen abocats els
de la insularitat. — Bosco Marques.
treballadors de "Nuevo Diario" i de
"Desarrollo", ha acordat adreçar
uns telegrames als ministres de TreFUSTA
ball, de Relacions Sindicals i d'Informació i Turisme, així com al se- „
Demà pot ser el dia que ^
cretari de l'Organització Sindical,
el conveni , sindical provma
ec0_
remarcant la urgent necessitat de
fusters i ebanistes. La
^
l'adopció d'unes mesures que resolnòmica ha ofert un sou base 0
^
guin aquest problema.
centes vuitanta-vuit pessetes ^ d r a n
D i u m e n g e , e l s treballadors en
oficials de primera Tainbe
^
atur forçós per la suspensió de patres pagues d e ; m t - ^ n
; H
^
CENTRE C A T A L A I
La Unió Democràtica de Catagaments de "Prensa
Económiça,
ADHESIÓ A L ' I DE M A I G
i-sis dies i mig de vacant
EL REFERENDUM
lunya ha denunciat, arran d'unes
S.A." van penjar a l'edifici de la resonal eventual cobrara la m
manifestacions de l'associació
dacció una pancarta amb les insContinuen rebent-se adhesions a
Unió Catalana (secció de la
cripcions: "Volem treball i justícia",
a
manifestació
convocada
per
a
l'I
Centre
Català
ha
fet
públic
un
Unió Democràtica
Espanyola
"Dues-centes famílies al carrer" i
de
maig
per
les
sindicals
obreres
manifest
en
què
després
de
diverque invoca el pensament demòCANDIDATURES
"Tres mesos sense cobrar".
UGT,
USO,
SOC
i
CCOO.
Les
últises
consideracions
sobre
l'operació
crata-cristià), "l'intent de prePREMIS. — Ahir al migdia, a l'Ames
que
han
arribat
a
la
nostra
rereformadora d'una part del govern
sentar el Consell de Forces poL'assemblea P ^ i n c i f j e mestres
juntament, van ser lliurats els predacció
són
les
de
les
associacions
lítiques de Catalunya com una
exposa "les exigències
mínimes
mis X X è "Cafè Gijón" i "Garbo",
d'EGB pertanyents a escoi
de Veïns del Carmel i de la Sagraforma de compromís històric"
que, segons el seu parer, ha de
tots dos de novel·la curta, instituïts
tat. ha decidit participai e "
^
da Família, la de la Federació Soreunir el referèndum". Entre aquesper la família Nadal i d'un import
de representants p r o v t o c i a i S q u a r a ^ a
cialista de Catalunya (PSOE) i el
tes
exigències
destaquen:
de cinquanta mil pessetes cadascun.
xò s'han presentat mes
£ormen
Partit Popular de Catalunya.
UDC assenyala que el Consell és
— Entre la data en què es doni a
Com els altres anys, l'Ajuntament
candidatures To
^ f V olen deun òrgan de coordinació per a negoconèixer el contingut exacte de la
ha premiat els guanyadors a m b
una candidatura umtana.
.va
ciar i pactar el restabliment de la
consulta i el dia de la celebració
fensar una / a t a t o r m a £ ^
^
sengles peces d'esmalt, realitzades
EL
PPC
VOL
UNIR
TOTES
democràcia en unes eleccions lliures,
del Referèndum, ha d'haver-hi un
i estendre l'organitzacio
per l'Escola Massana, que els han
LES
OPCIONS
SOCIALISTES
mentre que él compromís històric es
període de temps suficient per tal
estat lliurades pel tinent d'alcalde
un pacte per a governar conjuntaque tots i cada un dels ciutadans
Marià Blasi, que presidia l'acte.
ment demòcrata-cristians i comunistinguin la possibilitat de formar la
Reunit ei directori del Partit PoEls guanyadors d'enguany han espular de Catalunya ha acordat poseva pròpia opinió.
tat Caty Juan, que ha obtingut el
vuitanta empleats de SER- tes "Els pactes per a governar amb
uns
caràcter estable —diu .a UDC—, nosar en marxa les conclusions del
"Cafè G i j ó n " per l'obra La noche
A fi que les diverses opcions
COESA estan en
dedi_
més poden ésser posteriors & unes
primer" congrés. A tal fi faculta el
d«i cal amar, i Juan Morales, que ha
tinguin una veritable igualtat dosetmana ença E« una emp .
eleccions lliures i, encara en aquest
Secretariat General Polític perque
obtingut el "Garbo" amb l'obra El
cada a conservar n
j
portunitat, és imprescindible que
tel€fòni_
cas només amb forces polítiques obiniciï una campanya a tots els nirío de las pulscras de oro.
puguin
ser
defensades
en
idènti-»
els diners de les c
jectivament afins, fet que incompaE > m A
En
vells vers la. necessitat d'anar a la
"AqueSt premi significa un aproques
condicions,
utilitzant,
amb
tibiíitza un pacte en aquest senti!
ques, concessionària de ^
^
^
constitució del Partit Socialista de
vat després d'un examen", ha maequitat,
els
mitjans
de
comunicació
amb el P C "
Catalunya, que ha d'incloure totes
ei trancurs de 1* v »
nifestat Caty Juan, pintora i noveldenúncies
sociaL Per això, resulta Indispensad°fbfÍaoueP r e m e s a
les opcions socialistes
catalanes.
emplea altres
lista mallorquina. Opina que la noD'altra
banda,
UDC
reitera
que
Ü
S
ble
que
les
llibertats
públiques
fopel fet que i emp t a n ) b é concessioD'altra banda, el directori saluda
vel·la ha de ser sincera abans que
obrers f e m p r e s e ^ t o m ^
^
^
Unió Democràtica Espanyols, per tal
namentals de reunió, manifestació
"aoarició del :iostre diari i es felitot i que la seva és de tipus realiscom "persegueix
continuïtat de:
nanes de a Te.ei.
SERCOESA
i expressió, tant les
individuals
' cita pels acords de París, entre el
ta, malgrat el seu to "irònic, amarg
l'actual sistema polític vigent . no
com les dels grups, tinguin plena
.del trebali
é s il·legal. ExConsell i l'honorable president Terl fins i to» divertit".
és ni una formació democrata-cnsvigència.
que aquest procecur
^
radella*.
tiana "ai tan tol» democràtica .

Però sí la Policia Municipal, que ho farà demà

g & T ï & s s s r ^ ^

ACTIVITAT POLÍTICA

;: el Consell no serà un compromís històric
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