Països catalans

BARRIS DE BARCELONA

ACTIVITAT POLÍTICA

L'Assemblea visitarà Terradellas
L'Assemblea de Catalunya té
la intenció d'efectuar una reunió formal amb. el president
Terradellas. Per això ha decidit
establir contacte previ a la visita. per a la qual el president
de la Generalitat, segons totes
les impresions, està molt ben
disposat. Així, aquesta reunió
Terradellas-Assemblea es realitzaria poc desprès d'haver-se establert formalment el contacte
Terradellas-Conseli de Forces
Polítiques.
D'altra banda, uns representants
de l'Assemblea estan iniciant una sèrie de contactes amb els partits de
la' dreta catalana no integrats encara en aquest organisme unitari. ConSembla. segons les nostres notícies,
que el Consell de Forces Polítiques
de Catalunya va prendre, en la seva
darrera reunió del dia 4 d'aquest
mes, l'acord de protestar enèrgicament per la forma violenta com van
ser reprimides les pacífiques manifestacions qu e es van produir a Barcelona i a altres indrets de Catalunya amb motiu de la diada del primer «de maig. així com per les nombroses detencions efectuades i les seves conseqüències.

BARRERA, LÍDER D ESQUERRA
REPUBLICANA
Segons versions no confirmades,
el Consell de Forces Polítiques de
Catalunya ha rebut una carta del
president a l'exili del Parlament de
Catalunya, Sauret, en la qual. en
nom propi i en el de Josep Terradellas, president a l'exili de la Generalitat de Catalunya, reconeix
Heribert Barrera com a líder d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquesta carta clou en certa ma.iera el problema plantejat entre les
diverses faccions d'ERC, per a resoldre el qual s'havia convocat un
Congrés que ara, possiblement, ja
no caldrà celebrar. L'opció d'Andreu Abelló, que semblava tenir les
més grans possibilitats, queda relegada ara. després de la carta de
Sauret i Terradellas,- a un segon
pla.
Heribert Barrera està vinculat,
fins ara al Reagrupame.it Socialista i Democràtic, del qual és líder
Josep Pallach.
A més de les faccions dè Barrera i d'Abelló, havien de convergir
en un congrés per a veure la possibilitat d'uniiicar-se en una nova
Esquerra Republicana, el grup de
Trias Fargas —Esquerra Democràtica— i, lògicament, el de Jaume
Casanovas, militant des de jove de
l'E R C, que ha abandonat fa poc
l'EDC," enduen t-se. segons sembla,
bona part dels militants de base
del partit.

LIGÜERRE DEIXA CSC
Vicenç Ligüerre, del comitè executiu de Convergència Socialista
de Catalunya, sembla que deixa, a
títol individual —i sense provocar
per tant cap escissió—, la Convergència, potser per tal de militar en
el Partit
Socialista Unificat de
Catalunya.
COLOMINES A FAVOR
DE LA UGT
Miquel Farré, antic secretari Se
la UGT a Catalunya durant la segona República, s'ha mostrat disposat, sembla, a reassumir la nova
organització d'aquesta central sindical a Catalunya.
La decisió de Farré pot ser^ la
conseqüència d'una petició de l'actual representant de la UGT a Catalunya, José Valentín Anton, per
a evitar divisions.
Com que alguns rumors deien
que Joan Colomines, dirigent del
minoritari Partit Popular Català,
recolzava aquesta
iniciativa, ens
hem posat en contacte amb ell i
ens ha dit:
"Efectivament he tingut algunes
converses amb Miquel Farré. El
Partit Popular Català, com ja s'ha
publicat a la premsa, preconitza la
creació d'un Partit Socialista de
Catalunya, i creiem que aquesta és
una tasca en la qual cal esmerçar
tots els esforços. Lògicament, la
creació d'un sindicat català ha d'ésser una tasca paral·lela i, sense
menystenir les actuals formacions
sindicals que actuen a Catalunya,
el PPC creu que la UGT de Catalunya és una possibilitat molt acceptable."
CONVERGÈNCIA
SOCIALISTA I PSE
Robert Pantillon, responsable del
Secretaria! Internacional del Partit
Socialista de Catalnnya per tal de
continuar la sèrie de contactes, ja
iniciats per aquestes dues organitzacions dientre del programa de relacions bilaterals que Convergència
està duent a terme amb diversos partits socialistes i organitzacions obrers
i populars de diversos països.
En la reunió, on va regnar un clima- de notable cordialitat, CSC va
exposar les anàlisis de l'actual situació política a l'Estat espanyol en
el camí de la ruptura democràtica.
En aquest marc. es va tractar el
problema de la necessitat d'articular
el socialisme a l'Estat espanyol sobre la base del reconeixement explícit de la realitat plurinacional d'aquest Estat. CSC va dedicar gran
atenció al tractament . d'aquest problema, que constitueix per. a ella un

ENSENYAMENT

Els PNN volen la suspensió d'oposicions
L'assemblea
de professors
no numeraris de les universitats de Barcelona i de la Politècnica, reunida el 4 de maig,
va considerar l'actual situació
universitària en relació amb
els macartismes de contractació de professorat.
Considerant que la universitat es
troba en un moment de transitorietat política i que, d'altra banda,
es negocia amb el ministeri un nou
estatut que reconegui el caràcter
laboral del contracte i democratitzi
el procés de contractació de professors no numeraris, va demanar als

tres rectors de Barcelona "la immediata suspensió de tota convocatòria d'oposicions i de concursos de
trasllat" per tal "de no condicionar
el procés de renovació i la futura
autonomia de la universitat".
Va insistir, així mateix, en la necessària equiparació de drets i deures entre professors no numeraris i
professors integrats en els cossos
estatats, "puix que duen a terme
les mateixes tasques docents i investigadores sense gaudir, però. de
molts drets professionals reservats
als professors funcionaris, i amb
remuneracions econòmiques inferiors".

En una nota tramesa a la premsa la junta demana que aquest
alliberament sigui "immedia^ i sense conseqüències jurídiques i fa
extensiva la sol·licitud "als altres
detinguts en relació amb les peti-
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cions d'amnistia, entre els que es
troben estudiants de l'Autònoma
de Barcelona". Considera la junta,
en efecte, que "l'amnistia correspon no tan sols a una necessitat de
concòrdia civil, sinó també a una
exigència moral indefugible".
Els estudiants de medicina de
l'Autònoma, de la unitat docent de
l'Hospital de Sant Pau, han manifestat la seva preocupació pels manifestants lesionats el passat dia 1
de maig. a la vegada que demanen
que siguin restablerts els drets de
reunió, expressió, associació i manifestació.

Veïns contra obres a! Parc de Les Aigües
També a la Guineueta Vella s'oposen al II Cinturó

manifestacions, i ara una instància a
1 Ajuntament demanant que es parin
uns treoails pe ra conducció d'aigües
que han foradat la paret i que han
penetrat, fins ara en una part del
jardí.
El dia 27 d'abril es van començar
unes obres al carrer d'Abdelkader
que han arribat a travessar la paret
del Parc. A la instància els veïns
diuen que "desconeixen l'abast del
permís que tenen l'empresa contractada i ia Societat General d'Aigües
per a executar aquestes obres a l'interior del Parc, i que en el cas que
AL PARC DE LES AIGÜES...
ho tinguessin així permès, entenem
que, d'acord amb la futura normatiL'assocació de veïns Joan Marava del Pla General Metropolità d'Orgall no es cansa de reivindicar l'odenació, no es poden executar trebertura al públic d'aquest parc, però
balls a l'interior d'una zona verda,
cada vegada utilitza un sistema diexcepte que siguin per a ús públic
ferent: pancartes, festes infantils.
0 col·lectiu (extrem que no es dóna
en aquest cas per tal com la Societat
d'Aigües és una empresa privada
d'explotació de serveis), i a més amb
la ncessitat d'un Pla Especial l'existència del qual desconeixem".
L'associació, sentint-se responsable
del bé col·lectiu que representa
aquesta zona verda que ha estat ja
reconeguda com a parc urbà, demana
"es parin immediatament les obres i
que es doni informació pública de
l'abast de les obres actuals i futures
A l'empresa Gispert, de computa- Jordi Torres, diu que companys dels 1 que, a partir d'això, s'actuï conacomiadats — j u n t a m e n t amb la forme a la normativa vigent és a
dores i màquines automàtiques, des
ÜTT del metall— s'han entrevistat
dir, impedint l'execució de qualsevol
de f a vint-i-nou dies que fan vaga
amb la direcció de les empreses per
conducció d'aigües per l'interior".
"legal" i no s'albira la sortida del
conflicte. Ahir es va fer una reunió parlar de la solució del greu problede la representació social amb l'e- ma dels parats. De moment, l'amnistia laboral s'ha aconseguit a Sie- I A L A GUINEUETA VELLA
conòmica sense arribar a una enmens. on han estat readmesos els
tesa.
acomiadats de 1962, i a Clausor que
Actualment hi ha una denúncia
Dimarts al matí, unes dues-centes
han admès vuit acomiadats del darpresentada pels treballadors contra
dones de la Guineueta Vella van bairer conflicte. A Solvay de Martorell xar
l'empresa per defraudació a la Seal cafrer, es van posar davant
guretat Social. Després que la re- s'han realitzat algunes assemblees- dels tractors i van aconseguir de
de treballadors per plantejar a la parar momentàniament les obres del
presentació econòmica hagui al·ledirecció la readmissió de cinc aco- II Cinturó de Ronda que ja han arrigat que havia de consultar amb la
direcció general de l'empresa les pe- miadats arran del conflicte de 1974. bat en aquest barri. El veïnat és
ticions dels treballadors, una repremolest pels núvols de pols i les alèrsentació d'aquests s'entrevistà amb
gies que produeixen aquests treballs
el senyor Riverola Pelayo. Aquest
i no volen que es tornin a reempre
VILANOVA I L A GELTRÚ:
s'oferí a denunciar l'empresa per
fins qu« això no es resolgui.
NORMALITAT AL METALL
possible delicte social davant el Jutjat de guàrdia.
Després. de les dues setmanes de
SANT GENIS CONFIA ENCARA
vaga al sector del metall ens comuCONVOCATORIA DEL COMERÇ
nica Xavier Capdevila que s'ha ceL'associació de veïns de Sant GeDEL METALL
lebrat a Vilanova i la Geltrú una
assemblea d'obrers d'ambdues em- nis i Lladoner ha elaborat recentpreses. Al Pavelló d'esports es va ment un informe sobre la situació
La comissió deliberadora del conurbanística de la zona i, amb les
decidir tornar al treball.
veni col·lectiu del comerç del metall
conclusions d'aquest informe, va viha convocat els enllaços sindicals
sitar el regidor del districte XII, Cosper a demà a les 10 del màtí. Amb
ta Ugeda. que va prometre la col·laRUBÍ:
AMNISTIA
LABORAL
vista a les possibilitats d'arribar a
boració. Dissabte passat, el regidor
un acord amb la part empresarial,
acompanyat de diferents tècnics mues reuniran a la casa sindical de
Els empresaris del metall s'han niciapls i d'una comissió de veïns
Barcelona. A dos quarts de cinc de
compromès a llevar les sancions d'a- va recórrer el barri i, de la visita,
la tarda s'hi farà una assemblea de
comiadament si totfe els obrers me- va sortir la promesa verbal que l'Atreballadors per rebre informació de
tal·lúrgics tornen a la feina a pri- juntament redactaria un estudi que
les negociacions i decidir l'acceptamera hora d'avui. Igualment han
seria acabat abans de final de mes.
ció o refús dels acords presos per
demanat a l'autoritat laboral l'autoL'associació diu que "confia en la
la deliberadora.
rització per obrir, les empreses afec- continuïtat d'aquest contactes i estades per una mesura de tancada pera que un cop constatada la maglegal. El delegat comarcal ho ha co- nitud dels problemes, rAdministraSANT ADRIA: PROMESA
municat a la UTT per solucionar ció adoptarà les mesures pertinents
EMPRESARIAL INCOMPLERTA
el conflicte que ha durant quinze a fi de solucionar-los en na termini
dies.
curt".
Vuit treballadors de COPRESA.
de Sant Adrià de Besòs, han estat
acomiadats. L'e m p r e s a els acusa
d'haver participat en la vaga de metal·lúrgics que començà el 22 d'abril.
Tanmatejx. la Unió d'Empresaris
havia promès que, si els obrers tornaven a la feina, no hi hauria sancions.

punt cabdal del seu trajecte cap a la
construcció del Partit Socialista de
Catalunya i a través de la seva participació en la Federació de Partits
Socialistes.
El delegat del PSF va exposar la
situació de les relacions entre el seu
partit i els moviments socialistes de
la resta de l'Estat espanyol, relacions
que es produeixen en un marc de no
ingerència política i de desenvolupament d'iniciatives orientades cap a
una solidaritat activa i fraternal i
una acció que tendeix a potenciar de
forma genèrica les forces socials que
menen aquí un combat per la democràcia i el "socialisme, igual com ho
fan els socialistes de tot el món.
La Delegació de Convergència Socialista ha qualificat aquesta trobada d'extraordinàriament positiva.

Simultàniament a dos barris
diferents, el Guinardó i la Guineueta Vella els veïns han demanat que es parin immediatament unes obres.
A la Guineueta. mitjançant la pressió física de col·locar-se davant dels
tractors, i al Guinardó. amb una instància a l'Ajuntament. Els primers
han aconseguit la paralització immediatament, els del Guinardó encara
no.

MON BEL TREBALL

"Gispert", sense solució

Possible denúncia ai Jutjat de guàrdia

Esdeveniment Editorial

BAIX LLOBREGAT: ES DEMANA
AMNISTIA LABORAL
Continuen diverses accions dels
acomiadats del Baix- Llobregat per
conquerir una amnistia laboral i
tornar a les fàbriques on treballaven: Elsa, Corberó, Tubauto i Pinturas. Cervera. Durant tota la jornada laboral els obrers acomiadats
s'estan a les portes de la factoria
amb una pancarta on se sol·licita
llur readmissió.
En la informació que ens envia

Demanen la llibertat de Tamames
La junta de la facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
Autònoma, reunida sota la presidència del degà Lluís Barbe
Duran, ha manifestat el seu
interès . per l'alliberament del
catedràtic de Madrid, Ramon
Tamames.
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d'Antoni Rovira I Virgili. Pròleg de Jaume Sobrequés I Calflcó.
Reproducció facsímil da la primera edició publicada entra 1922
i 1934 i completada per persona! especialitzat Amb uns 4.M0
gravats en blanc i negre i làmines a tot color, fora de text Volums
d'aparició trimestral d'unes 700 pàgines. Format 25x16 cms. Luxosament relligats en pell i cap daurat amb or fl.

A c a b a d'aparèixer el primer volum
. Demaneu sense compromís ei prospecfe atotcolor, gratuït ja
sigui personalment a la Llibreria o bó enviant o eepüant el peu
d'aquest anunci a
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