Països catalans
ACTIVITAT POLÍTICA

El Club Catalònia contesta a Carner
En relació amb les declaracions fetes per Jaume Carner al
nostre diari divendres 30 d'abril,
i posteriorment donades a conèixer en forma de comunicat, el
Club Catalònia ha fet pública la
nota següent:
'"El Club Catalònia, des de la seva
fundació, ha registrart dues baixes.
El senyor Carner, en fer pública la
seva, ha expressat a la premsa raens
i judicis que afecten prou el nostre
prestigi perquè ens considerem obligats a manifestar el que segueix:
Diu el senyor Carner que, a la
darrera reunió celebrada per la junta de govern del Club Catalònia, es
van exposar les línies generals que
constituiran la base ideològica i tàctica del futur partit i que, a conseqüència d'això, té dubtes respecte a
les coincidències sobre temes tan
essencials com Catalunya i la democràcia, i no comparteix els criteris
d'actuació immediata del partit polític a constituir.
Per estrany que això pugui semblar, hem d'ac'arir que a cap de les
últimes reunions de la junta de govern a què el senyor Carner va assistir no es va tractar absolutament
cap dels temes assenyalats. La línia
ideològica i tàctica de! Catalònia
continua essent, inalterada, la que el
senyor Carner va col·laborar a definir, va ajudar a difondre, i que es
féu pública oportunament.
El senyor Carner deu saber els
motius que el guien per a abandonar el seu lloc, per a fer-ho amb
tant d'èmfasi i per a menyscabar el
concepte que nosaltres tenim de Catalunya i de la democràcia. Però
aquests motius no són aquells en els
quals diu que es fonamenta. Potser
no trigarem a conèixer les vertaderes motivacions d'aquesta separació,
que per ara no encertem ni a endevinar ni a entendre. Però, mentrestant, el respecte a l'opinió pública i
a nosaltres mateixos ens impedeix
el desitjat silenci.
Finalment, volem dir que el Club
Catalònia ha nascut amb el noble
propòsit de promoure un gran partit
de centre, genuïnament català, defensor de la més àmplia autonomia
per al nostre poble, profundament
demòcrata, liberal i convençut que
aquests objectius poden assolir-se pel
camí de l'evolució i sense ruptures,
per bé que conscient del gran esforç que exigeix obtenir l'èxit per
aquesta via moderada en un moment
polític en què les tendències van cap
als extremismes i les estridències.
Ens resistim a creure que aquest f i
no es pugui aconseguir i per això
persistim en el nostre propòsit, disposats a superar sempre tots els personalismes."
45 REGIDORS D A V A N T LES
ELECCIONS M U N I C I P A L S
Amb data 4 de maig, ha estat tramès al ministre de la Governació,
Fraga Iribarne, un escrit signat per
quaranta-cinc regidors de diversos
Ajuntaments de Catalunya, entre els
quals figuren dos alcaldes.
En el present escrit, aquest ampli
i significatiu grup de "regidors democràtics" es pronuncia davant les
pròximes eleccions municipals, recollint "l'aspiració que comparteix àmpliament tota la societat catalana, a
favor que aquesta renovació dels
consistoris es faci en el marc d'una
llei electoral de caraeterístiaues plenament democràtiques".
Amb aquest propòsit manifesten
que és absolutament indispensable
que siguin observats els aspectes següents:
a ) Cal que se suprimeixin els
terços per a la presentació de candidats. Qualsevol elector hauria de
poder-se presentar com a candidat,
simplement acomplint unes mínimes
condicions de presentació.
b ) Cal que es reconeguin efectivament totes les llibertats democràtiques d'expressió, reunió, associació
en general i concretament tots els
partits polítics. Quant a les eleccions,
cal la llibertat de propaganda electoral, oral i escrita sense limitacions
ideològiques, llibertat de reunió i
d'associació per donar suport als
candidats, possibilitat de formar
candidatures conjuntes, ajut econòmic equitatiu als candidats per part
de les entitats locals, etc.
c ) Cal que puguin ser electors
tots els majors de divuit anys, moment en què es reconeix la majoria
d'edat política, sense discriminació de
•exe i d'ideologia.
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Signen l'escrit, regidors de Mataró, Vilafranca del Penedès, Badalona, St. Vicenç de Montalt, St. Sadurní d'Anoia, Torrelavit, Esparreguera.
St. Fost de Campcentelles, Terrassa.
Mollet, St. Celoni, St. Feliu de Codines, Granollers, St, Pere de Ribes,
Llorenç del Penedès, Reus, El Prat
de Llobregat, El Vendrell, Tiana. St.
Feliu de Guíxols, Lloret de Mar. Girona, Olot, Gelida i Valls.
COMITÈ DEL PORE
DEL G U I N A R D O
Una nota de premsa ens comunica
la formació del Comitè del Guinardó i Sagrada Família del Partit
Obrer Revolucionari d'Espanya, secció espanyola de la Quarta Internacional, que fa seves les reivindicacions dels veïns per a millorar les
condicions de vida del barri, i totes
les qüestions polítiques que afecten
avui la classe obrera. Fa una crida
especial per a aconseguir la llibertat
dels presos polítics, entre els quals
Lluís Mainer, membre del comitè
central del PORE.
MONTEJURRA I EL PCC
El Partit Carií de Catalunya, amb
motiu de l'acte polític de masses de
Montejurra que tindrà lloc el dia 9
de maig a Estella (Navarra), i que
organitza federalment el Partit Carlista, ha fet una invitació formal a
asistir-hi a tots els partits polítics
democràtics catalans i a les organitzacions de masses, sense cap exclusió. Molt especialment, aquesta invitació s'adreça als dos organismes
unitaris de Catalunya: l'Assemblea i
el Consell de Forces Polítiques.
G E N T DE L A C N T - F A I
Fa ja dies que va anunciar-se que
l'antic dirigent de la F A I , ex-conseller de Defensa de la Generalitat i
ex-membre del Comitè Central de
Milícies Antifeixistes de Catalunya,
D. Abad de Santillan. vindria a Barcelona i pronunciaria una conferència a l'Ateneu. Sembla, pel que podem saber, que Abad de Santillan
serà a Barcelona cap al dia 19
d'aquest mes per a poder pronunciar
la conferència anunciada.
Sembla que. també el pròxim mes
de juny, vindran a Barcelona els
antics cenetistes Amadeu Campa y
J. Piqué, que viuen fora d'Espanya.
Sobre el retorn de García Oliver, exministre de la República, anarquista de primera línia durant els anys
de la guerra i ex-membre del Comitè
Central de Milícies, no se sap gran
cosa. A mitjan juny podrà jubilar-se
del treball que realitza a Mèxic, i
fins llavors ?ens asseguren les nostres fonts informatives— no es pot
planificar res sobre una possible visita seva. Tampoc no se sap res de
si pensa tornar, definitivament o
temporalment, Federica Montseny,
que des de fa molts anys viu a Tolosa de Llenguadoc junt amb el seu
company Germinal Esgleas.
TRIAS FARGAS P A R L A
ALS CANARIS
"Llibertat i democràcia" va ser el
tema de la conferència de Ramon
Trias Fargas —fundador d'EDC— al
Casino Tinerfeno de Santa Cruz de
Tenerife. En la seva estada a l'arxipèlag. va manifestar en declaracions fetes a diaris canaris que "Esquerra Democràtica és un partit català d'exclusiva obediència catalana, d'arrel liberal i democràtica en
la qüestió política i eminentment social en el terreny econòmic". Posat
a definir el seu partit en les coordenades oolítiques clàssiques, va dir
que EDC se situava en el centre-esquerra. almenys a nivell dels grups
il·legals d'oposició. Evidentment, després dels contactes en terres de la
CEE, l'EDC ha eixamolat l'àmbit de
la seva divulgació política...
S I N D I C A T DE L A P E L L :
C A R T A AL REI
L a U T T del sindicat provincial de
la pell han adreçat una carta al rei
d'Espanya. L i han demanat la reincorporació' al lloc de treball de tots
els acomiadats i represaliats per motius polítics o sindicals. També li
han demanat l'amnistia i el retorn
dels exiliats pels mateixos motius.
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El Centre Català, Catalunya i Espanya
Planasdamunt parla dels camins de la democràcia i de l'autonomia
El senyor Jordi Planasdamunt, m e m b r e fundador de
Centre Català i secretari de la
Borsa de Barcelona, va parlar
ahir al vespre, al Col·legi d'Arquitectes sobre el tema "Catalunya, Espanya, Europa, democràcia i societat". En el curs de
l'exposició d'aquesta à m p l i a
problemàtica, ei senyor Planasdamunt va presentar els punts
de vista del grup polític que representa.
En un contacte personal previ
que ens va concedir, respongué a les
següents preguntes:
—On voleu anar a parar amb un
títol tan aparentment divers?
—En síntesi volem dir que creiem
que és vàlida la solució democràtico-social europea, per això preconitzem una solució espanyola amb el
reconeixement dels pobles que componen Espanya i solucions concretes
en el govern de Catalunya que facin
real una aproximació a E u r o p a i
permeti un dia la integració d'Espanya a una Eurosa federal.
—Aquesta anada cap a Europa ha
passat darrerament per diverses vicissituds, i ara que sembla que les
coses es poden arreglar, el senyor
Areilza es manifesta reactiu a recomençar les converses amb el Mercat

Comú en el punt on havien quedat
en el més d'octubre, és a dir, les negociacions per participar en el programa global de relacions c o m e r cials mediterrànies, i vol que es parli de fer-nos membres de ple dret de
l'a Comunitat. Com el veieu aquest
camí?
—Crec que les possibilitats de tenir èxit en aquest cami en el moment present son baixes, perquè les
estructures a nivell legal i econòmic
són encara massa diferents de les
europees. Nosaltres sím partidaris
d'anar promocionant a l'interior uns
canvis que ens facin acceptables per
a negociar la fórmula de la nostra
entrada en el Mercat Comú. Penso
q u e no és convenient d'abandonar
una instància de relacions comercials
encara que només sigui en el marc
del Programa Global Mediterrani,
per la raó que la part més important del nostre comerç exterior es
produeix ja ara en l'àrea del CEE.
—Sembla una bona part de la
confiança de l'Estat espanyol rau
en el fet de ser la desena potència
industrial del m ó n . Creieu que
aquest és un bon polar?
— N o és suficient ésser en el desè
llcc entre les potències industrials
per fer-se mereixedor de l'entrada
a la CEE, ja que els principals problemes que se'ns hi oposen són d'or-

BARRIS DE B1RCEL0NA

Els veíns volen manifestar-se
Per aquest mes són previstos
dos actes reivindicatius dominicals. N o tothom se'n va de la
ciutat el diumenge, i els qui hi
resten tenen cada vegada més
l'avinentesa de participar en actes reivindicatius organitzats per
les associacions de veïns.
Actes que, en definitiva, van encaminats a millorar les condicions de
vida als barris i a aconseguir que
no calgui anar-se'n a fora el diumenge per esplaiar-se a gust.
A L BON P A S T O R
El diumenge 23, a migdia, els veïns
del Bon Pastor volen fer una mani-

Estudi sociològic
del teatre català
Sembla
Barcelona
mesures
projecte
nya".

que la Diputació de
vol prendre algunes
d'acció a favor del
"Teatre de Catalu-

L'esbós d'aquest projecte, concebut en una primera part com a formulació d'una política teatral per
a Catalunya, va ser realitzada per
l'equip de Direcció de l'Institut del
Teatre i, especialment, per Hermann Bonriin, Frederic Roda i Manuel Serra. Amb posterioritat al
seu primer estudi amb el diputat
de Cultura Manuel Font Altaba, i
el gerent dels Serveis de Cultura,
Narcís López Batllori, va ser recollit dintre de l'acció reivindicativa i professional dels actors de
Barcelona i unit a la seva principal petició d'un Teatre Municipal.
Aquest projecte és conegut i defensat per Josep A. Samaranch i
pel director de Teatre, Francesc
Mayans.
Mentre el projecte dels actors es
troba en estudi, sembla que la
Diputació, sense interferir-ío, vol
Begui j' pcenent algunes mesures
concretes i positives. La primera
d'elles fóra la realització d'un estudi sociològic del "potencial" teatral de Catalunya
(pressupostos
públics
municipals de promoció
teatral, cens d'actors amb dedicació, institucions promotores, sales,
grups independents, estudi de motivacions, etc.), que seria dut a
terme pels gabinets d'estudi de la
Corporació i pel propi Institut del
Teatre. A l marge d'aquest estudi,
es prendrien mesures subvencionadores : restabliment del "Premi
Ignasi Iglésies", creat per la Generalitat, destinat a iniciatives generals de promoció teatral, i restauració del "Premi Josep M. de Sagarra" per a obres inèdites, assegurant-ne l'estrena i la possible explotació professional.

festació en defensa del seu estatge
social. Amb aquesta finalitat han demanat autorització governativa.
Com van informar el 27 de març,
l'estatge social de l'associació són
unes antigues dependències parroquials, força antigues i malmeses, però que constitueixen l'únic lloc de
reunió per a les entitats del barri:
Associació de Caps de Família, Associació de Veïns, Club de Jovent,
Cine Club, Club d'Escacs, Associació Democràtica del Jovent, grup excursionista, Junta Gestora de l'Associació de Mestresses de Casa, etc.
En aquest local és on s'han fet
reunions i assembles per a campanyes reivindicatives amb un massiu
suport popular, algunes d'elles acabades amb èxit, com la de l'ambulatori.
Aquest local es troba en un illa de
cases que seria fàcilment reconvertible a l'ús públic car no hi ha altra
cosa que aquest local, una barriada
d'una vintena de cases unifamiliars
ja obsoletes i un camp de bàsquet.
Però el plà comarcal qualifica l'illa
d'edificable i com que la parròquia,
a qui fou cedida, ja n'ha perdut l'ús
i ara és de propietat privada, hi és
imminent la construcció de pisos.
El 18 de març d'enguany l'Audiència va fallar a favor del propietari i
dictà una ordre de desnonament del
local que els veïns ara reivindiquen.
A SANT ANDREU
El diumenge que ve, dia 9, també
a migdia, als terrenys de la RENFE
de Sant Andreu se celebrarà un acte
igualment reivindicatiu. Els veïns de
les associacions dels barris limítrofs
—Sant Andreu, Sagrera i Polígon
Porta— faran acte de presència a
l'indret on hom els havia promès de
construir un institut: passeig de
Valldaura, Rio de Janeiro, Alella.
Els veïns han sol·licitat permís governatiu per a la concentració.
La necessitat d'un institut d'ensenyament mitjà en aquest lloc és
apressant. N o n'hi ha cap en tot el
districte novè (400.000 habitants).

dre polític i no pas econòmic. I de
fet, aquest desè lloc que ocupa Espanya en el "ranking" de potències
industrials podria trontollar a m b
l'entrada en una àrea de comerç
competitiu donada l'estructura del
nostre sistema, t n gr^n pari, íins i
tot ates l'esquema legal laboral. Per
exemple, la rigiuesa ael sistema de
contractació laoaral ciea praolemes
de costos a les empreses que aquest
mercat competitiu convertiria ràpidament en marginals. Per contra,
nauriem de tenir un sis-^ma de seguretat sociax q^e
Coiiua
quaisevd éveatiuditai, la situació dsls
treballadors, és a túr una assegurança d'atur eiicaç amb càrrec al
Pressupost i no a les linances de
íempiesa.
— i l'empresa, quina f e s o m i a
creieu que hauria ue prendre?
—iniciativa priva-a i respecte a
l'empresa íruit d aquesta iniciativa,
com a model d eíicaeia en l'activitat
econòmica, i uns poue-s púoíics respcnsaoles aiiiora üe ia satisfacció ae
les necessitats col·lectives, i de corregir eis deseqeiibiis ocasionats pel
sistema de HÍBÍC^Í, a t r a v e s , i>er
exemple, d'un sistema, ae m e r c a t
progressiu i eiieav que gai untis la
justa distribució ael poder, ia riquesa i la cultura.
Com resumiríeu, doncs, les transformacions que caldria operar soore
l'estructura econòmica actual a l'Estat Espanyol?
—En primer lloc, ordenació del
territori creant les àrees industrials
necessàries per aconseguir ia desconcentració i la descongestió dels actuals nuclis industrials, fent habitables tant la ciutat com els medis
rurals. Després, política de correcció
i conservació del medi, mesures contra les activitats mon.pOl.stiqi.es i
dotació de serveis col·lectius suficients.
—Quin paper podrà tenir Catalunya en aquest caramull de transformacions 7
— L a visió del Centre Català és la
d'un Estat federal, que significaria
ja un entrenament molt efectiu per
a entrar en el joc d'unes comunitats
superiors. Però com que sem conscients de les dificultats polítiques
que implicaria fer progressar la idea
federal, acceptem com a solució l'autonòmica.
—En quins termes s'hauria de desenvolupar l'autonomia de Catalunya?
—Catalunya hauria de participar
en el pressupost de l'Estat espanyol
d'acord amb el cost dels serveis que
li corresponen i segons els nivells de
renda i població establerts a Catalunya. I es podrien estudiar fórmules de participació per ajudar el f i nançament dels costos que el Govern fés en altres àmbits territorials,
com és ara les regions deprimides.
Però creiem que els pobles han de
tenir els seus propis mitjans de desenvolupament, i en aquests termes
s'haurà d'entendre l'ajut català, no
en el de concessió d'almoines ni de
centralització de les Finances a Madrid amb la redistribució burocratitzada.
—El concepte tradicional que vincula les regions econòmiques a les
fronteres polítiques és vàlid per a
nosaltres?
—Qualsevol solució democràtica
comporta escoltar i respectar les opinions dels altres. N o podem imposar
la idea d'agrupació dels Països Catalans, si no ho volen així els pobles
que componen els Països Catalans.
Per altra banda, cal afegir que, si
bé potser no constitueixen una unitat econòmica en conjunt, sí que
s'hí produeixen unes semblaces en
l'àmbit cultural que els identifiquen
com a una possible unitat, i que f a
que, en l'ordre econòmic, s'hi multipliquin les relacions.
J O A N RENDE
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