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Cucurull sense passaport
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AVUI, dimarts, 27 abril 1976

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Inici del Centre d'Estudis Comarcals

Continua sense passaport l ' e s c r ^ o r català Fèlix Cucurull, resident
BARCELONA. — 13: Lliuraa Arenys de Mar.
ment del X X è Premi "Cafè Gi'
tactes amb els veïns, l'intercanvi
La recent publicació a Portugal d'una de les seves obres sobre' les
jón" de novel·la curta, al saló Car
Al Patronat Cultural i Recrea
d'idees i la coordinació d'esforços
relacions existents entre els diversos pobles peninsulars - c o m se sap,
les III de l'Ajuntament.
tiu va celebrar-se una reunió de
per tal de contribuir a la solucio dels
E^Ux Cucurull és entre altes coses, un especialista en qüestions Portuguetreball del Centre d'Estudis Co19: Sessió científica a la Reial
problemes actuals. Cal no oblidar
ha
fet
que
el
convidessin
a
pronunciar
diver.es
conferències.
Conmarcals
del
Baix
Llobregat.
Hi
Acadèmia de Medicina, amb in
que la nostra comarca es una de les
cretament el vicepresident de l'Institut d'Alta Cultura, el novel·lista í e r teryenció del doctor Josep M. Ca
varen assitir Jaume Codina,
més castigades pel creixement de
nand^ Namora i la Lliga Ibérica Portuguesa li nan escrit convidant-lo.
fiadell i de l'acadèmic Camilo Johistoriador del delta del LlobreBarcelona-ciutat i que pateix una
Però a o u T s t a invUac ó, no la podrà acceptar l'escriptor catala mentre
sé Cela.
gat, Josep M." Canals i Albert
forta i progressiva degradació de la
p e r d u r i la situació anòmala en què es troba i que no 1. permet sortir a
Massegur, tots tres membres de
19Í0: Projecció de films de
seva personalitat.
l'estranger.
_
la Comissió organitzadora, i
"Elari Diert-Cooperativa de Films"
1 del cinema Independent de Gramés d'una dotzena de persones
nollers, dins de la Mostra de Cide Sant Just Desvern, Esplugues
nema Independent Espanyol. Loi Cornellà.
cal: Cine-club
de
l'Associació
d'Enginyers Industrials de CataDesprés de parlar dels objetius del
lunya, Via Laietana, 39.
Centre i de les seves primeres activitats, així com de la situació en què
19.30: A l'auditòrium del Museu
es troben els tràmits oficials per a
Marítim, a les Reials Drassanes,
legalitzar l'entitat, es va considerar
1 amb motiu de l'Exposició d'Art
interessant de presentar-la pública| Faraònic, conferència a càrrec del
ment a Sant Feliu, Sant Just i Esprofessor Lluís García Iglesias
Cap al final, varen parlar l'Eduard
plugues. En síntesi, els objectius del
sobre "Egipte i l'antic Israel'
El diumenge va acabar el Ier.
Amigó, president del Casino, Vicenç
Centre són: la redecobérta científica
Mitja hora més tard, visita expliA l'últim ple municipal va
Conprés de Cultura Cataiand.
París de la U T T del metall i l'Ataúlde la comarca en tots els seus aspeccada de l'Exposició a càrrec de
ger denegada una moció sol·liciCom a acte final hi havia profo Alvarez de l'associació de veïns
tes (geogràfic, històric, urbanístic,
Joati R. Gonzàlez Pérez.
tant la immediata convocatòria
gramat una cercavila per tota
bibliogràfic, etc...), la potenciacio
Rosas Castellvell. Analitzaren el sigd'eleccions municipals amb la
8J Concert de piano a càrrec
fa ciutat en que participarien
nificat d'aquest , congrés i de la im- dels centres culturals existents i la
d'Albert Nieto, a l'auditòrium Nósupressió dels actuals terços.
els castellers i tots els sectors
promoció
d'altres
de
nous,
i
els
conportància
que
tenia
per
a
Sant
Feliu,
vo Música, carrer Mestre Nicoque h a n sostingut el C o n t e s
com a primer pas per encetar un
lau, 21.
La petició anava signada pels re( A s s o c i a c i o n s de veïns, entitats,
diàleg entre les diverses forces sogidors senyors Ballús, Rodrigo i Tar30': La doctora L A. Johnson,
U T T ) , portant pancartes i senyecials i polítiques democràtiques. En
tera. Un dia abans del ple per mitjà
d e la Michigan State University,
res catalanes.
tant que expressió de la voluntat
d'un ofici adreçat al primer signant,
dissertarà en anglès, a l'Institut
d'un poble que mira de retrobar la
l'alcaldia denegava la inclusió de la
d'Estudis Nord-americans, sobre
Més tard es faria una gran efsta
seva personalitat.
mocio en l'ordre del dia, tot deterel tema "Didian's slauching toTERRASSA. — En relació amb la
popular a m b cançons, sardanes,
minant la incompetència del Consiswards Bethlehem: some. versions
retenció de Domènec Garcia i Martí?ocs etc Però, el dissabte varen ser
A l migdia fou presentat el profetori, ja ciue el que faci referència a
of the american dream"
nez, la Comissió Permanent de l'Ascridats a l ' j u n t a m e n t els organitza«pr, Jordi Solé Tura, que va ésser
quan, com i de quina manera hagin
22.15: Concert de Primavera a
semblea
de
Terrassa
ha
lliurat
una
dors, i l'alcade Sr. Armengol comum•ebut amb aplaudiments. Durant tot
de ser celebrades eleccions municila 'Basílica Parroquial S. Just, i
nota
en
què
denuncia
aquesta
retencà que qualsevol acte al carrer que4 matí es van produir crits de "Llipals, són aspectes que no són expresI Pastor, amb intervenció de les
ció
com
a
"arbitrària",
tot
demanant
dava prohibit, encara que el Govern
bertat, amnistia i Estatut d'autonosament assenyalats a l'article 101 i
Copals Cererols, Requitzell i Verla
immediata
llibertat
del
retingut
i
Civil havia autoritzat anteriorment
mia" així com de "Visca l'Assamsegüents de la Llei de Règim Local.
ge Bruna.
. .,
els
seus
companys
"així
com
la
dels
la Cercavila. La Guàrdia Civil inforblea de Catalunya".
30: Inauguració d'una exposició
altres vuit empresonats polítics termà, igualment, que tema ordre d acNOU PINS
de Josep Guinovart al Casino
tuar els organitzadors varen ter
JORDI TORRES rassencs".
l'Aliança del Poble Nou, Passeig
nombroses gestions perque « tornés
del Triomf, 22. Aquesta exposicio
a autoritzar l'acte però no ho van
es titula "Salvem les entitas".
aconseguir.
20 45- A l'Insttiut d'Estudi*
Malgrat tot, la festa SÍ que e r a
Professionals, Avinguda Pearson
9, taula rodona sobre "Sindicalispermesa, i així, a partir de les 11 del
me", dins el cicle Formacio Poll
matí, el pati del col·legi "Virgen de
la Salud" s'omplí de pancartes, seí tÍCa„ , J
nyeres, cançons i gent, actuant-hi enI
L L E I D A . — 20: A la Sala de la
tremig els castellers i amb ball de
Caixa, presentació del diari AVUI,
sardanes. Les pancartes feien refea cura de Jaume Vilalta.
rència majoritàriament als q u a t r e
LLEIDA. — 22.30: El cantant
demanant l'amnista, les llibertats i
José Antonio Labordeta fara un
els Ajuntaments democràtics. L a
recita] a la societat "Els Pagesos
U T T també hi, era present, amb una
Presentació dels cantants Pau Ga
gran pancarta que feia "Per un sinbarrella, Manuel Montanés i Vicdicat unitari, democràtic i indepentor Farré
dent" Els parats varen muntar una
S A N T CUGAT DEL VALLÈS.
parada on venien clavells vermells
— 22: Taula rodona sobre el Conper recollir fons.
grés de Cultura Catalana, al
Principal Cinema.
T A R A D E L L . — Han començat
un cicle de conferències sobre La
Història de TaradelT.a càrrec de
Mon Antoni Pladevall i Mon. JoCUBELLES. — Coincidint amb les
sep Baucells. La primera s'escaiFestes de Sant Jordi, un grup de
gué el dissabte, sobre "Prehistojoves ha organitzat una Setmana
1 ria i primeres
notícies nns al
Cultural Catalana, amb projeccions
C. X I I " , il·lustrada amb diapositide pel·lícules, titelles pel grup "L'Esves. A l mateix temps s'ha engetaquirot", de Vilanova, sardanes, casgat una Comissió de Cultura 1
tellers, una conferència de Rosa M.
Festes per revifar les festes de la
Dumenjó sobre "Sociologia de lai
vila I una altra Comissió prepara
Catalnuya d'avui" concert coral i
els actes amb motiu del centenari
una obra de teatre. — X . Capdevila.
dels Lluïsos, la cobla mes antiga de Catalunya.
L L E I D A . — Carles Roura ha preTERRASSA. — 22.30: Desè consentat una mostra d'esmalts, amb 36
cert de la Mare de Déu de Montobres exposades a l'Esquirol, que
serrat. al santuari de Ntra. Dna
contenen reproduccions de Picasso,
del Carme.
Modigliani, creacions pròpies i temes
TORTOSA. — 19: A la UNED.
d'actualitat. El senyor Roura afirma
Aula de Pràctica. Jurídica, sobre
que ha trobat una nova tècnica: "El
ía " L a Lletra de canvi", a càrrec
quadre que queda com una fotograde Francesc Vives. 20: Conferènfia difuminada en blanc i negre".
cia de M a Aurèlia Campmany so—A. MALLO.
bre " L a dona, avui", a la sala de
lectura de la Biblioteca Popular.
S A N T A C R I S T I N A D'ARO. — En
V A L È N C I A . — 12 h: A la Faaquesta localitat, un matrimoni ha
cultat de Filosofia i Lletres, tauestat mort en ser atropellat pel tula rodona amb la participació de
risme matrícula de Girona 62.856.
Luls Goytisolo, Josep Maria C.aEls morts resulta que eren Maria
randell, Antonio Prometeo, Pedró
del Carme Cardoso Castilleira, de
de la Pena i Raimundo Fernandez.
34 anys, i Ramir Martínez Fragoso,
sobre el tema "Narrativa castede 38, que morí a la Residència de
llana"
la Seguretat Social de Barcelona,
19.30: A l CEM conferència d'Enric Miret Magdalena amb motiu
SITGES. — S'ha clos el Cicle de
de la publicació del seu llibre
Teatre Cavall Fort que s'anava ce"Religión e irreligión hispana •
S'estalvia feina Els preus marcats parlen per ells mateixos,
Amb MAPLI:
lebrant des del 13 de març. organitV I L A F R A N C A DEL PENEDES.
zat per l'Associació de Veïns "El
quan vostè té altra feina li estan fent vendes.
I — 22.15: Antoni Sabaté Mill n-oMar", a fi i efecte de divulgar el
mmciarà una conferència a ]'Auteatre infantil català. Hi han col·labodítòrium del Museu, sobre "AlguS'eviten malentesos Els preus clars eviten malentesos,
rat l'Ajuntament i algunes entitat®
nes mostres del periodisme vila°
és el preu fix per a tothom que donasenetai
comercials.
V. P A N Y E L L A .
franquí".
al vostre establiment
VIC. — La Comissió Inter sindical
encarregada d'obtenir la Residència
Es guanyen diners E l s p r e u s clars eviten equivocacions 1
Sanitària de la Seguretat Social a
Vic ha adreçat una carta al Ministre
pèrdues de temps a la caixa, li fan per tant
de Treball en aquest sentit. La consguanyar
diners i clients.
trucció de la Residència és una necessitat molt sentida entre els habitants de la comarca. — V. Lozano.
És un producte CAPOSA
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TIANA

El Congrés acabà en una festa

Petició d'eleccions
immediates

BREU

Marqueu preus clars amb MAPLI,
la màquina per a imprimir i fixar els preus
i referències en els vostres articles.
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A MIDA
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EN CADA CAS
INPORMACIO T. 300 02 90.
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V I L A N O V A I L A GELTRÚ.
Dissabte passat començà el V I Cicle de Teatre. Com cada any, les
obres seran representades al Cercle
Catòlic. Les obres seran escenificades els dies 4 de maig, 8, 15 i 22,
a les 10,30 del vespre, amb peces de
teatre català i adaptacoins. — X.
CAPDEVILA.
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