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BREU

BADALONA

SANT CUGAT DEL VALLÈS

ARBECA. — La Comissió cultural del Consell Parroquial ha organitzat les V I Jornades Culturals que
«e celebrarà un recital de cançó, una
consten d'un programa de conferències polítiques, municipals, sobre qüestions de la donà, de l'església i de la premsa. També s'analitzarà la problemàtica pagesa local,
es celebrarà un recital de cançó, una
trobada de corals i un aplec de corals infantils.

Dimissió d'un tinent d'alcalde

Atemptat contra l'urbanisme del poble

ARBÚCIES. — Com a primera activitat de la renovada Junta de l'Associació de Caps de Família cal esmentar •—informa Quirze Montsoliu— l'organització d'un cicle de
conferències "Les ppcions democràtiques" amb participació de Josep
Benet, avui, sobre "Catalunya, present i futur" i els 13,20 i 25, de
Francesc de B. Aragay, Josep M.
López Llavi i Joaquim Ferrer. També hi intervindran ponents d'altres
grups polítics.
CENTELLES. — La celebració del
primer de maig —inïorma Badosa—
ha estat feta pel jovent d'aquesta
vila dalt del turó del Puigsagorai,
tot celebrant un aplec amb desplegament de la banaeia caiaiaua i
cants referents a ta jornada.
OLAtuJIUJbA DL t i t i i u A . — El
recital ae L·iuis i_.iacn ceiebrat a
Guardiola ae aeiga ei uiumenge
passat —inïorma Josep Uaiaiit—
congrega unes i.<UU persones de ia
coniaica, en un amuicnt popuiar
mon intens, on una gran pancana
"Ei bei^ueua: z.oul) signatures per
i'amnisua presiuia l'acie, entremig
ae constants crits ue "i^iipertat, Amnistia i usiatuí u'AUtonomia", "Visca l'Assemuiea i "i^oDie cataia, posa t a caminar . Algunes cançons
com "i'üsiaca
loren escoltades a
peu dret, i ia Uuaiuia Civli, pieseni
ai recitai, no actua en cap moment.

Addueix raons de tipus personal,
que ningú no creu
fugi. Per això no s'hi ha trobat pràcEl senyor Josep Mateu Cunillé ha dimitit el seu càrrec de
regidor i de tinent d'alcalde de
governació de l'ajuntament de
Badalona.

Ha adduït unes raons personals,
però l'opinió pública creu en altres
i poderoses raons de fons. Poc després de la seva dimissió, el senyor
Mateu ha dit que "l'alcalde és una
bona persona, però es troba sense
equip" i que "ja és hora de treballar seriosament, car s'ha acabat el
temps de jugar".
TROBADES

Una conducció d'aigua de l'època
romana, que segons sembla proveïa
l'antiga Baetulo i és un monument
arqueològic important, ha estat posat al descobert fa pocs dies pels
membres de la Secció d'excavacions
del Museu Municipal.
El conducte, de 35 m de llargada,
l'60 m d'alçada i l'20 m d'amplada,
ja era conegut durant la guerra i
aleshores va ser utilitzat com a re-

L A F U B L A DE C L A R A M U N T . —
Despres aei íobaiori, la quatre anys,
dei retauie ae santa iviaigàriua ai
Casteu i ue ia seva yoSLerior uescobena en un ania 6 awii, on lou trobat mon desíiguiai, na estat novament resiapiert —infonna Josep Kiba i liaüaxro— en ocasio de i Apiec
Ge ia banta Creu,, miiiorani-se les
conaicions de ia seva protecció.
EL P R A T DE L L O B R E G A T . .—
"Democracia endavant" es el títol
d'una sèrie de col·loquis —ens informa Jaume í a b r o — que ge ceiepraran a ia ciutat per augmentar ei coneixement polítics ueís pratencs.
i u parlaran setmanalment —a partir o'anir que no feu Jordi Pujoi—
Joan Kevemos, Josep Pailach, Jorge
I r i a s bagnier, Joan Armet, Joan
Coiomines i Josep üole Barberà.
S A N T C L'GAT DEL VALLÈS. —
Han estat inaugurades les noves illummacions dei M o n e s 11 r. Amb
aquest motiu, l'aicaide de la vila ha
invitat ei batlle de Barcelona, segons ens inïorma Joan Tortosa. Ei
senyor Viola manifestà la seva voluntat de germanor entre Barceiona
i eig pobles de i'àrea metropolitana.
SANT SADURNÍ D ' A N O I A . — H a
estat celebrada la conferència de
Miquel Roca Junyent —ens informa
Francesc Carafí— a la institució
Cultural La Llar, sobre el tema
"Una opció política actual", on parlà
de la necessària instauració de la
democràcia al país i la tasca feta
en aquest sentit pel grup Convergència Democràtica, al qual pertany
el conferenciant.
TORTOSA. —• El conjunt de 250
habitatges de tipus social que havia
de construir a Tortosa l'Obra Sindical del Hogar no han estat encara
edificades per dificultats que provenen del fet que els terrenys que interessaven per a llur construcció resulten excessivament cars per al
pressupost que l'esmentada Obra
pensava invertir en el Polígon Industrial projectat a l'efecte, segons
informa Europa Press.
D'altra banda, els solars més rendibles econòmicament no poden ser
destinats a construcció, perquè així
bo disposen Ws directrius que mar« Pla
d f í M s ^ m » d»

Com dèiem,/un cop obert el carrer esmentat a la zona lateral del
Monestir, es precedí a edificar,
i una d'aquestes edificacions és el
parc mòbil de l'Ajuntament, estranya edificació, que, afegeix a la seva
falta d'estètica l'acció destructiva
d'una zona verda que calia haver
respectat, perquè és un terreny proper al Monestir i forma part del
Conjunt Urbanístic que l'envolta. El
parc mòbil es comufla. al dessota
mateix del carrer de la Torre — j a
que l'explanada fa desnivell— i al
seu damunt s'hi va deixar un terrat

TERRASSA

Dos barris que busquen escoles
Can Anglada í Can Pere Nort: promeses incomplertes

H O M A U ü i ; . — Ei diumenge que
v e —ínionna yuirze Iviontsouu— ge
ceieDrara ei 1 Uros miantii i jovenu,
compiant amo la presencia uel campió u Jwiropa, iVianano naro. Es organitzat per i Aieneu Popuiar, i, com
a pioieg, el oissaote i esmentat atleta dnigiia un col·loqui soüre atletisme,
AlOLINS DE REL — A ia sala
d'actes dti Giup escolar Anons X n i ,
6 esta uesenvoiupain —ens ínioima
Joan f i oaumen—, fins ei zc> ae
maig, ei ï i Curs de bocors, que es
oigaitílzat per i'Assemoj.ea Local de
la uieu ±toja'.

ARQUEOLÒGIQUES

ticament cap vestigi arqueològic. A
l'aítra sortida però, excavada els
anys 1973 i. 1975, van trobar una
gran quantitat de material arqueològic procedent de l'època en què s'inutilitzà el .conducte (finals del segle I dC).
L'excavació actual mostra una important construcció de pedra i morter. amb paviment, parets i volta de
canó, que des de la zona alta de la
ciutat va a les antigues termes romanes. avui Museu M u n i c i p a l .
Aquests treballs han permès determinar l'època en què es va construir el conducte, aproximadament
l'any 15 o 20 dC. No cal insistir en
la importància històrica d'aquesta
conducció d'aigua, car ens proporciona un millor coneixement de l'urbanisme i la topografia de la Baetulo romana.
El conducte, que és al pati d'una
casa del carrer de Fluvià i travessa
el carrer de Pujol, corre el perill imminent de ser tapat per la construcció de la prolongació del c a r r e r
Lladó.
M A R I A TERESA RIBO

A la zona de la part lateral
dreta del Monestir de Sant Cugat hi havia anys enrera una
ampla zona verda, que permetia
la visió del Monestir des de la
rambla del Celler, pla del Vinyet, fins a la carretera de Barcelona a l'entrada del poble; en
aquesta zona no es permetia d'edificar, segons les normes del Pla
del 53. Un bon dia però, s'obrí
un carrer al bell mig de l'explanada i es començaren a construir
cases, seguint la norma tantes
vegades repetida, de camuflar les
disposicions del Pla eíèl 53 amb
teta mena d'evasives, i això, des
de la mateixa "Casa Gran".

El Pla Escolar d'Urgència
del curs passat semblava que
havia resolt tots els dèficits
en matèria d'EGB a Terrassa,
però, a la pràctica, ha creat
nous
problemes.
Així,
per
exemple, mentre el Polígon de
la Carretera de Rubí disposa
de tres centres estatats de Bàsica, tot irn
un barri com Sant Pere Nort encara no en té cap.
Fa dos anys, l'Ajuntament va adquirir uns terrenys de 28.000 m.2
situats entre els carrers Béjar, Provença i la Riera de les Arenes, per
destinar-los .Col·legi Nacional i complex polideportiu, a fi de cobrir
algunes de les necessitats que. ara
mateix, té plantejades Sant Pere
Nort.
Aquesta adquisició va ser
oportunament aprovada pel Ple Municipal corresponent, i
semblava
que no hi havia cap dubte sobre
la realització de les obres. Però
han anat passant els mesos i totes
les promeses fetes als veïns han estat, fins ara, paper mullat. D'altra
banda, hom diu que la Secció de
Governació de l'Ajuntament projecta arrabassar 11 dels 28.000 m2 per
bastir-hi una nova caserna de la
Policia Armada, Els veïns, organitzats en l'Associació de Caps ,de Família del barri, no s'oposen pas a
això que les forces de l'ordre disposin de nous habitatges, però, sí
que hom prengui així com així terrenys i, per tant, equipaments, tan
absolutament necessaris. Per això,
reivindiquen la construcció immediata. del grup escolar, necessitat
urgent del barri, i que la resta del
terreny sigui destinada a zona verda, polisportiu. biblioteca i ambulatori —recordem, de passada—
que els dotze ambulatoris prome-'
sos fa tant de temps als barris no
han encara arribat i hom ignora, a
més. a quins sectors aniran destinats. També demanen els veïns " i
de forma immediata, que el solar
en qüestió sigui convenientment netejat i clos, ja que el seu estat ac-,
tual constitueix un focus d'infecció per al barri.
Mentrestant,
aquests veïns ja s'han començat a
moure i, fa pocs dies. van celebrar
una assemblea a l'aire lliure als
terrenys esmentats.

ELS DE CAN

ANGLADA

Per la seva banda, el barri de
Can Anglada es troba en dificultats semblants. Per ara, l'Ajuntament només té el projecte de construir un grup escolar a un terreny
situat entre els carrers Jacint Elies,
Herois de Còdol i el vial lateral de
la Riera de les Arenes. Aquest terreny s'ha de comprar amb càrrec
a un pressupost extraordinari, i la
nova unitat educativa, ca» d'esdevenir realitat, tan tols serviria per
a «ub·tttuir <Bgn«ro*nt w n ^ r r * -
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ça de Pius X I I i en terrenys de la
Parròquia de Sant Cristòfol, i no
augmentaria, per tant, el nombre
d'aules actualment existents. Davant d'això, els veïns —que s'han
anat queixant reiteradament a l'Ajuntament sobre aquests problemes—- consideren necessària la reredacció d'un Pla Especial de promoció municipal que permeti d'atentjre degudament la dotació de
places escolairs de Can Anglada.
A l mateix temps, i després d'haver
realitzat un atent estudi de les poques possibilitats que encara resten per tal de disposar de terrenys
aptes per a la construcció d'un
grup escolar de 16 aules d ' E G B ,
han arribat a la conclusió que l'únic solar idoni és el comprès entre
els carrers
de Ricard
Wagner,
Avinguda de Barcelona, Ramiro de
Maeztu i Pau Marsal, la superfície
del qual és d'uns 7.000 m2.

UN P L A ESPECIAL
La Junta de Veïns demana, doncs,
a l'Ajuntament, la redacció en breu
del Pla Especial abans esmentat i,
com a mesura d'urgència i primera
d'aquest Pla, que procedeixi a l'adquisició de l'illa que limiten els
quatre carrers que hem assenyalat.
A més. hom adjunta a la instància
corresponent un breu estudi titulat,
precisament,
"L'ensenyament
al barri de Can A n g l a d a " on, de
de forma clara j. precisa, es fa un
repàs de les necessitats de la zona
en matèria educativa, d'on es desprenen com a conclusió "la urgent
necessitat de la construcció, al-

menys, de tres nous Centres de 16
Unitats d'EGB i de les aules d'educació
preescolar
necessàries en
atenció a l'adequada escolarització
de tots els nens del barri a Centres del propi barri, i el dret dels
seus habitants, reconegut a la " L e y
General de Educación" (art. ler.,
2) 1 i al "Fuero de los Espanoles"
(art. 5), de disposar d'una plaça
gratuïta en un centre estatal, i no
gravar més les prou deteriorades
economies de les famílies, en la
seva immensa majoria de classe
treballadora,
JOAN A L C A R A Z
SABADELL
ENDERROCAMENT TEMUT
Can Borgunyó, una de les cases
pairals més antigues de Sabadell i
que des de fa temps reivindiquen
els veïns del barri de la Coneòrdia
perquè s'habiliti com a equipament
al servei del barri, és a punt d'ésser
enderrocada, segons informa Josep
Brunet i Mauri.
De moment les obres d'enrunament que començaren abans-d'ahir
t'han paralitzat gràcies a le« gestions dels veïns prop d « l'Ajuntament i de la família Borgunyó. Per
altra part, a la tarda d'ahir es concentraren a la casa pairal un centenar de veïns i col·locaren pancartes en què es reivindicava una vegada més la casa al servei del barri. Cal assenyalar que en la casa
resten encara documents antics de
la família Borgunyó, així com alguns objectes valuosos per la seva
antiguitat.

"les CORTS" carrer Galileu, 281-285 (Can Bruixas), a 25 m. de la
Travessera de les Corts. A 50 m. del Metro i del mercat de les Corts
# Pisos de 4 habitacions amb armari, cambra de bany, lavabo amb
dutxa, menjador-sala d'estar amb armari buffet incorporat, cuina
ben pensada, amb ventilació per als fum% tres piques d'aigua, dues
de cuina i una de treball (per a galledes), armari de fusta (aixos i
alts), taula petina, connexions perparades per a instal·lar màquines
automàtiques (renta-plats i renta-roba ) i equipada amb una màquina d'eixugar roba (eixugament total). # Entresolat al passadís i al
distribuïdor, i armari per a roba • Aigua calenta per gas i calefacció elèctrica. • A ï l l a m e n t acústic. # Armari de malendreços per
a cada pis. # Porteria molt àmplia, amb escala doble i amb dos ascensors. Terrasa-solàrïum amb ping pong. # PREU T O T A L : a partir
de 2.150.000 ptes. inclosa hipoteca, a pagar en 14 anys. A l mateix
edifici, venda de despatxos i de plaçes d'aparcament.
Visites del pis de mostra moblat: A l'edifici mateix, els dies feiners
de 10'30 a 2 i de 4 a 8 ( diumenges, de 10 a 2).

Immobiliària Jordi, S.A. Burdeus, 22, baixos, t. 3219793

COSTA BRAVA, A PROP DE PALAMÓS
Som una comunitat de propietari» que en» hem creat un reduït
aucli residencial pel l'esplai de le« famílies, tenim restaurant privat,
club social, piites de tenia, torres i terreny» p*r adjudicar
at&at t 8 nou» soofa. Volem persona* a nivell aociai i amb
ai nostra maror
<3*4. TET»

vorejant el carrer, força importani
en grandària, força negatiu estèticament parlant, i seure cap eficacia
pràctica.
UN I N S Ò L I T B A R

••

En el darrer Ple extraordinari, es
va llançar la lluminosa idea de construir, en aquest terrat pavimentat i
tancat, que no serveix per a res, un
quiosc-bar. Segons opinió del senyo»
batlle, també s'hi pot edificar, ben
encabir un bar-restaurant. Els regidors que sempre van d'acord amb
tot el que propossa l'alcaldia, pee
forassenyat que sigui —tan sols s'oposen sistemàticament a tot alló que
demana el poble—, varen estar-hi
d'acord inmediatament i es procedí
sens treva a l'encàrrec de projecte
a l'arquitecte municipal.
Amb aquesta tranquil·litat, es proposa un disbarat semblant i, en una
mateixa sessió, és aprovat i donat a
execució, quan per a tots aquests
tràmits,. normalment fan falta tres
sesions plenàries. Es que el Consistori santcugates, té pressa per realitzar unes obres que li són convenients, ja que el temps s'acaba per a
determinats membres, de cara a -les
eleccions del novembre i el consegüent canvi de càrrecs? La mateixa
pressa, la vàrem veure un o dos
anys abans de sortir a exposició pública el Pla del 74, quan es posaren
en pràctica d'una forma gairebé frenètica, plans parcials i de tota mena^
sense l'aprovació de la Comissio
d'Urbanisme i basant-se en la política del fet consumat. Durant una temporada bastant llarga, una grua tocarà l'altra, en l'afany més o menys
a construir en llocs més o menys
prohibitius.
JOAN T O R T O S A
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