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Volen manifestar-se l'I de maig Una cultura no autònoma és
Representants dels quatre sindicats il·legals, USO, UGT, SOC
i CCOO han demanat al govern
civil de Barcelona permís per
manifestar-se el proper dia 1 de
maig.
Només els membres de la CNT
han estat absens del plec de signatures, perquè encara són en procés
de consolidació. El Consell de Forces

Polítiques de Catalunya ha promès
de potenciar aquesta iniciativa dels
obrers.
Els representants dels sindicats esmentats, en una roda de premsa,
manifestaren que volen "recuperar
el primer de maig com a dia representatiu del moviment obrer". La
manifestació començarà a les 12 del
migdia a Canaletes i anirà Rambla
avall fins a l'Arc del Teatre.

Sani Jordi: llibertat, amnistia i estatut
Crida del Consell: avui, data d'afirmació popular
"El Consell de Forces Polítiques de Catalunya invita tots els
catalans a fer de la diada de
feant Jordi una data d'afirmació
Popular de les reivindicacions de
llibertat, amnistia i Estatut
d Autonomia".
Aquesta invitació, inclosa en un
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democràtica". El suP 11 d e l C o n
sell als treballadors ha

estat notificat al governador mitjançat un escrit que serà enviat inmediatament.
ADHESIÓ DE L'ASSEMBLEA
L'Assemblea de Catalunya "ha fet
seva la convocatòria de manifestació obrera" segons han comunicat els
organitzadors que varen signar la petició per al primer de maig.
D'altra banda, el secretariat permanent de l'Assemblea ha expressat
la seva solidaritat amb el poble basc
en Aberri Eguna, diada de la Pàtria
Basca, que arriba —diu el comunicat. del secretariat una vegada més
sota condicions de manca de llibertat i d'aguda repressió.

Pòsters de Francesc Macià i Lluís Companys
Ee^ií^ 01113 6 2 h a e d i t a t P e r a la jornada d'avui uns pòsters amb les imatComnan Presidents
de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià i Lluís
bre rír. ' a m b m o t i u de la publicació del llibre de Josep Maria Poblet so* l ^ q u e r r a Republicana.
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Pregó del Dia del Llibre per Ricardo de
la Cierva
4. — Política cultural

Sebastià Fàrregues, president de
l'Agrupació Nacional del Comerç del
Llibre, fou l'encarregat de presentar
ahir, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la figura de Ricardo de la Cierva, Llibreter d'Honor i que ha tingut cura enguany
del Pregó del Dia del Llibre.
LA FRUSTRADA
LLEI DEL LLIBRE

Ricardo de la Cierva, va destacar
er el seu prego, a més de la frustració de la Llei del Llibre, uns altres fets "que palesen una persistència en l'actitud anticultural": la
carència de biblioteques i bibliotecaris; inhibició del sector públic davant les possibilitats cultural» 6* la
premsa; l'alineació cultural en els
mitjans públici d« comunicació; la
interferència d« la censura com a
obsessió polítics ha esterilitzat la
cooperació administrativa amb els
altres mitjans comunicatius en el
pla cultural.

Multa a Josep Pernau
A Josep Pernau, director de
""Diario de Barcelona", li ha estat
imposada una multa de cent mil
pessetes, per part del cap superior
de Policia, en relació amb una esquela d'Oriol Solé Sugranes, que va
ser publicada al "Brusi" el passat
dia 7. Segons sembla, l'autoritat
sancionadora va apreciar que de la
lectura de l'esmentada
esquela
"hom en dedueix la finalitat de desprestigiar la força pública". El senyor Pernau té el propòsit de presentar . recurs contra la sanció que
li ha estat imposada.

BASES PER A UNA POLÍTICA
CULTURAL
De la Cierva va acabar el seu parlament assenyalant uns punts bàsics
par a la programació d'una política
cultural:
1 - La pchtica cultural no és
tasca administrativa, sinó resultat
d'una actitud cie tot el Govern.
2. — La política cultural no
s'identifica amb la política informativa, ni tan sols amb la política educativa. Es relacionada amb l'una i
l'altra.
3 — La política cultural és eomunicació i, p«r tant, no admet «xclu«ions.

significa
política lliure en el món de la comúnicació.
5
per s la programació
d'aquests objectius culturals no són
aptes els actuals organismes de la
política cultural.
6 — L'INLE podria ser 1 embrió
dei nou gran oi'gtnisme per a la promoció de la cultura.
7 — L'atencif de l'estat no haurà de descuidar, com fins ara, el
suport dels aspectes tècnics de la
comunicació cultural.
"No és que la Llei de Premsa
s'hagi de millorar —va dir més endevant el professor—; és que ha ce
de desaparèixer com peça Jurídic»
clan per al mon culturaL

PREMSA CATALANA, S: L
AVIS ALS SUSCRIPTORS C0MPTEPARTIC1PS
L'aglomeració de subscripcions produïda aquests darrere dies i
l'arribada massiva de talonaris liquidats han fet que a tote aqueüs
de qui no hem rebut —o encara no hem e n v i a t - el butlletí on e»
concretava la forma de pagament de la subscripció i la forma en
què desitjaven rebre el diari (per correu o per repartidor), elí hem
fet la tramesa del primer diari i dels successius segurnt el « n e n
de fer-ho per repartidor en totes aquelles ciutats i pobles^on temm
constància que n'hi ha un i, per correu, on no n hi hagi. Sí «. mitja
escollit en cada cas no complau el subscriptor preguem que, si,pot
esperar, faci la rectificació al butlletí de la carta que rebrà dins la
propera quinzena. Totes les subscripcions són processades per ordenador i cal assignar un número d'identificació a cada subscriptor.
De cara al millor funcionament administratiu és, doncs, preferible
fer les rectificacions sobre el butlletí que els enviarem.

LLIBRERIA BLANQUERNA
(al costat de l'església de Pompeia)
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CORRESPONDÈNCIA

tCursn autoritzats .114-XII-1966 i 10-1-1968 pel Ministeri d'Educació I Ciència i Ensenyament, per Correspondència E.C.0.
Centra Mtoritzat amb tí núm. 811
També, m castellà
[Originals d 'Escobar ï
-Dibuix bamorfstle
- Caricatura personal
-Dibuixos animats
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Novetat: Cors B, oro o m b CASSETTE, umb e h diàlegs en «totè de! cors i 2 poesies,

fer i Informació completa I flratulta, emplenen a espieu al present eupé I Unieteu-Jo w
rApartat U ferm» 1874, de Barotkma.
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