Països catalans-

AVUi, dissabte, 1 maig 1976

PLA COMARCAL

ACTIVITAT POLÍTICA

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

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

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

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

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

I

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

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

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

PLE DE LA DIPUTACIÓ

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

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

INCREMENTADES RETRIBUCIONS
DELS FUNCIONARIS

EL REGIM ESPECIAL

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

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

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

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

BARRIS DE BARCELONA

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

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

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

EL P A R C DEL COLL, EN PERILL

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

tinguts. Els premis de natalitat pels
íills vius han estat concedits a José
Cuchillos Sanmartí, Juan López Martínez i Eduardo Munoz Vico. amb
ouinze. catorce i onze fills respectivament. amb les mateixes quantitats
esmentades més amunt. A la darreria. els premis de Promoció Familiar
foren atorgats a Ana Pérez Ostas,
Francisco Gracia Gonzàlez i Modesto Carrasco Gonàlez, amb tres onze
i dotze fills respectivament i 75.000,
50.000 i 25.000 pessetes de premi.

