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Prosperitat ja te semàfor Reivindiquen les llengües maltractades
Per fi, di'sscbte, dia 1 de maig,
semàfor. Després de tres setmanes de l l u ï u al carrer per part
dels veïns, té llant la circulació
i fent manifestacions, ahir es 7 va
arribar a un acord amb els representants de l'Ajuntament
Ei divendres dia 23 dos tècnics
de l'Ajuntament van recórrer la zona amb una ccmissio de veïns, i
ahir t>s van tornar a reunir a la
Casa de la Vila amb el president de
la Federació d'Associacions de Veïns
senyor Pons, i la presidenta de l'Assoiaçió de Nou Barris. A més de
la instal·lació d'un semàfor a la cruïlla del carrer Vinyeda amb Joaquim

Valls, on hi ha lo zona lliure del barri i un col·legi, s'ha estudiat una
nova ordenacio circul«íória per tota
la zona. S'intentarà que, dins del barri, només hi ^í^oitin els. cotxes
de. veïnat, car fins ara era una- de
les sortides-drecera de la ciutat, i
per aconseguir-ho es limitaran al
màxim el carrers d'entrada i sortida i es conv.eiíiran tots —excepte
un. que no és asfaltat— en direcció
única, i amb un límit de velocitat
de 40 Km./h.
Provisionalment i mentre no funcioni el semàfor hi Haurà permanent una reserví» de policia municipal per regular el trànsit dels punts
més conflictius.

El dia 10, assemblea de taxistes

El president de l'Agrupació pot deixar de ser-ho
El proper dia .10 de maig' Carles Brillas pot cessar en el seu
càrrec de president de l'Agrupació Sindical Provincial d'Auto-Taxi. Per unes marcades divergències existents amb la resta de membres de la junta directiva, el' senyor Brillas ha
considerat oportú de plantejar
la seva continuïtat en el càrrec
L'Agrupació ha convocat, per a
l'esmentat dia 10 i al Palau d'Esports Picadero, a les quatre de la
tarda en primera convocatòria i mit•ia hora després en segona, una assemblea plenària, ordinària i extraordinària. El cinquè Dunt de l'ordre del dia diu textualment: "Confirmación o cese de toda o parte de
la Junta Directiva de la Agrupa ción".
^ISCREPANCÏES AMB LA JUNTA
En parlar amb el senyor Brillas,
Per a conèixer els motius d'aquesta
decisió, va dir:
— A la junta no ens entenem. Hi
"a clara oposició entre tots els al-

tres membres i la meva persona.
Com que l'assemblea és superior a
la junta, m'ha semblat honest de fer
aquesta consulta.
— Aquesta discrepància, ve de la
vaga produïda recentment arran de
la concessió de 150 noves llicències?
— És més antiga. Ens haurien de
remuntar a les eleccions.

S'han reunit alguns representants de les llengües sotmeses al centralisme
Ahir foren clausurades a Barcelona les Jornades Pedagògiques de Planificació Lingüística
a l'Estat espanyol que han estat
organitzades per l'Institut de
Ciències de l'Educació i Resa
Sensat.

En sessions de matí ,i de tarua
han estat estudiats els problemes de
les llengües que el doctor Comas, a
l'acte de presentació de les jornades,
va definir com a "llenjues maltiatiades": l'aragonès, l'arauo» e) babie
(asturià), el català, el g nlec i l'euskera (basc),
Les conclusions, eiauorades per
representants de totes les àrees lingüístiques actualment sotmeses al
centralisme cultural, han considerat
la necessitat de dur a terme una planificació en el marc d ."i canvi polític en la línia d'una democratització,
cultural; El document final presenta,
doncs, aquestes quatre exigències
mínimes: ús públic i f d m nistratiu
de totes les llengües pa.·isdes a la
península i al Rossello; ensenyament
en aquestes llengües, obligatori per
?>ls qui les parlen i opt';!ia per als
altres; accés als mitjans de comunicació; consideració científica de llen-

gua per a le,s parles que han estat
motejades de dialecte.
Aquestes conclusions, però, només
presenten la resposta comuna a l'opressió cultural centralista. Als colloquis que han acompanyat les jornades també s'ha posat de manifest
l'extraordinària diversitat dels pro-

bleme.s que les afecten, així, mentra
el català gaudeix d'una situació privilegiada i és un vehicle de comunicació cultural, d'altres llengües pateixen d'un fraccionament dialectal
q u e obligarà a fer un gran esforç
per a transformar-les en un instrument d'integració popular i nació»
nal.

NOU DIES

Agustí Vall ha acabat la vaga de fam
El jesuïta de quaranta-quatre anys, Agustí Vall, bibliotecari del col·legi del carrer de
Casp, va cessar ahir al matí la
vaga de fam, després de nou
dies. No hem pogut parlar-hi.
car, segons ens han dit, es troba en un indret que no pot
fer-se saber per tal d'assegurarli el repòs imposat per consell
mèdic.

Al col·legi de Casp ens han informat que divendres al vespre l'estat
de salut del pare Vall va empitjorar

notablemènt i va sofrir alguns vòmits, i que va agreujar-se encara més
amb un atac de pedra. Va passar
molt mala nit i finalment, ahir al
matí, va accedir a desistir de la vaga de fam. Sempre, segons la versió
donada per un representant del col·legi del carrer de Casp, el pare Vall es
reincorporarà d'aquí un parell de
dies a la seva feina habitual de bibliotecari. Com ja hem informat el
motiu de la vaga de fam era en
relació amb els fets de Vitòria i la
problemàtica dels objectors de conciència.

LA VAGA
— Vostè coneixia la decisió de
convocar la vaga?
— A mi ningú no em va dir res.
La vaga va començar havent-me
marginat a mi de tot el que tenien
pensat. Em vaig assabentar que s'ha— Però vostè va assistir a la reunió de diumenge a la nit, on es va
prendre la decisió, oi?
— Jo hi vaig anar quan ja s'acabava. Ells, unes vint persones, estaven reunits des de les nou del matí.
J a s'havien fet convocatòries. Per
evitar més conflicte, vaig haver de
donar la meva conformitat, al cap
de 10 hores d'haver-se començat la
reunió. Penso que, com a president
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Marqueu preus clars amb MAPLI,
la màquina per a imprimir i fixar els preus
i referències en els vostres articles.
Amb MAPLI:

S'estalvia feina Els preus marcats parlen per eBe maíe&os, "
quan vostè té altra feina li estan fent vendes.
S'eviten malentesos Els preus clars eviten malentesos,
és el preu fix per a tothom que clónaserieiat
al vostre establiment.
Es guanyen diners Els preus clars eviten equivocacions i
pèrdues de temps a la .caixa, II fan per tant 1j
guanyar diners i clients.
És un producte CAPOSA
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Tel. (93) ?90 12 00*
Tol(93)290 14 18

Export Dlvislóo
Diaoona», 416
Barcelona 9
Tel. (93)2S8t40«·
Delegació
ibtza, 37
Tel. (91) 273 90 08*
Tstex: 42564 APU-E
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