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GIRONA

LA POBLA DE SEGUR

Sant Jordi, festa nacional de Catalunya
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Ha estat demanat pel ple extraordinari de la Diputació

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

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

BALAGUER

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

AGENDA
BARCELONA. — 18,30: Representació de "Nines i ninots", al
Cassal Claret, Nàpoles, 350.
BEGUES. — En el marc del
Congrés de Cultura, diverses activitats: a les 17,30, xocolatadafesta infantil; a les 19,30, xerrada-col·loqui a càrrec de Francesc
Candel sobre "La immigració a
Catalunya" al Cinema; i a les
22.30, cine-frum amb la projecció de "Queimada" de G. Pontecorvo.
BELLPUIG D'URGELL. — Actuació del cantant Celdoni Fonoll
al Centre Parroquial.
EIVISSA. — 21: Espectacle àudio-visual a la casa de l'església
patrocinat per Cine-club Eivissa
al voltant del "cante hondo". Projecció del curt "Amen Romani",
de Pere Planell i Francesc Juan
i actuació en directe del quadre
artístic de la "tertúlia flamenca
andaluza" d'Eivissa.
PINEDA DE MAR. — 12: Concert sobre polifonia del Renaixement (segles XV, X V I ) pel Cor
Ars Nova de Calella, a la parròquia de St. Joan Baptista (el Poble Nou).
SANTA EULALIA DE RONÇANA. — 22: Representació de "La
lliçó", de Ionesco a càrrec del
grup A-71. al casal parroquial.
TORREDEMBARRA. — Con;ert de música a càrrec de l'Escoania-Coral Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona.
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Fires i Festes de la Santa Creu que
s'allargaran fins al dia 9 de maig
vinent.
Com a actes més destacats, cal esmentar en primer lloc la gran desfilada de carrosses, prevista pér a
avui, amb batalla de flors, confetti
i serpentines, que tindrà lloc a la
Rambla Sara Jordà a dos quarts de
dotze del matí. Hi prendran part,
en aquesta desfilada de carrosses (la
més important que se celebra a Catalunya, segons manifestà el senyor
Giró), la secció muntada de la Policia Municipal de l'Ajuntament de
Barcelona; la banda de música i les
"majorettes" de Marinhana; la banda i le s "majorettes" de Nimes; les
"majorettes" del Casino Menestral
Figuerenc; el grup folklòric de la
"Casa de Asturias", acompanyada
dels seus gaiters, etc.
Després, cal destacar també la internacional Fira del Dibuix i de la
Pintura, organitzada per l'Agrupació de Cultura del Casino Menestral, que tindrà lloc el diumenge dia
9 de maig. Aquesta manifestació és
considerada, així mateix, com una
de les més importants que, d'aquest
tipus, se celebren a casa nostra. Hi
participaran, aquesta vegada, més
de 120 artistes nacionals i francesos.
I, per últim, hem d'esmentar el
X V Aplec de la Sardana, programat
per al dos de maig, a la Rambla, i
l'exposició filatèlica, amb nombrosa participació estrangera i espànyola. sobre el temà de l'aviació, que
organitza l'Agrupació Filatèlica i
Numismàtica del Casino Menestral
Figuerenc.
EMILI CASADEMONT
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principis configurats a l'Estatut del
32 i del govern de la Generalitat.
Per a tractar d'aquest tema, dijous
a la nit es van reunir els membres
del consistori (a excepció del senyor
Paredes que nò va poder assistir-hi)
i tot fa suposar que en el proper ple
l'alcalde senyor Ribó presentarà una
moció en la qual es demanarà l'Estatut però sense fer referències concretes al restabliment de les instàncies i els organismes que el poble
català reivindica.
En definitiva, els organismes oficials han fet una evolució inesperada, tot i que es nota una clara reticència a plantejar les coses amb la
claredat amb què el poble les està
exigint. La proposta de la comissió
gironina va realment més enllà del
que hom podia esperar: encara que
la part legislativa no hi és present,
l'estudi obre unes perspectives que
obliguen a plantejar-se d'una manera immediata i molt més profunda el tema de l'autonomia.
RAFAEL NADAL
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Les últimes
declaracions
promeses que
arran del gen
Sorprèn
la queixa
deldelpresident
dees feren
la üiputacio
president de la Diputació de
Lleida entorn de l'absentisme
de les entitats lleidatanes davant el projecte del Règim Especial per a Catalunya, han tingut una acollida força dolenta
a les dues comarques del Pallars. .
Segons ens informa el nostre corresponsal a la Pobla de Segur, Joan
Antisc. "ha sorprès el descontent
del president de la Diputació". Afirma també el nostre corresponsal
que, als medis de l'oposició democràtica. "ningú no §'ha assabentat
de la invitació feta pèl senyor president a participar en la redacció de
l'aportació de la Diputació lleidatana".
Precisament, la situació d'abandonament en què es troba el Pallars i
el poc pes que la seva veu té en els
òrgans polítics i administratius oficials de la capital lleidatana, s'han
posat de nou en relleu, arran del cas
" X e r a l l o " , que encara continua.
Com se sap. aquesta fàbrica de ciment de l'Enher o c u p a v a molts
obrers de la comarca i fins i tot
d'altres d'immigrats. M a l g r a t les

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

MANRESA

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

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

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

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

P A R L A FERNANDEZ ORDOSEZ
En una sala de la ciutat, el senyor
Fernàndez Ordónez, ex-president de
l'INI, va pronunciar una conferència
emmarcada dintre del cicle que té
projectat l'Asociació per a l'estudi
de Problemes Econòmics, .Empresarials i de Direcció. En féu la presentació el secretari, senyor Celdoni
Sala. que va dir que, amb tot i l'apoliticitat de l'Associació, era difícil en
els moments d'avui de sostreure s del
context polític que serveix de marc
a qualsevol problema econòmic, financier o empresarial.
El senyor Fernàndez Ordófiez féu
l'exposició del tema político-econòmic centrat més en l'economia en un
marc de llibertats. Després d'una explicació de les coordenades de Duverger. establí els paral·lelismes entre les economies americana i soviètica i la situació respecte a aquestes de l'espanyola i l'europea, a què,
en opinió seva, hem d'aprobar-nos.
Aquestes coordenades representen en
un dels seus eixos els factors de llibertat en tots els ordres d'una comunitat, i en l'altre el grau de socialització de l'economia i de l'intervencionisme estatal en els seus mecanismes.
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