Països catalans

Esbós d'un futur per a Catalunya

MON DEL TREBALL

S'accentua la vaga del metall
Ahir va reprendre la vaga
dels obrers metal·lúrgics dels tallers petits. Més de quinze mil
vaguistes a Barcelona i à les poblacions veïnes continuen les seves reivindicacions de tipus salarial. El matí, un gran nombre
d'obrers en vaga es reuní a la
plaça de les Glòries. No hi intervingué la íorça pública. Tant
l'Organització Sindical com la
Unió d'Empresaris van manifestar que la vaga és il·legal
A Sant Adrià foren detinguts disset obrers en vaga. Més tard, una comissió de sis obrers s'adreçaren a la
Casa de la Vila per interesar-se pels
detinguts. Però els detingueren a
ells. Encara que posteriorment, van
ser deixats en llibertat. Ahir, a tres
Quarts de sis de la tarda, uns dos
metal·lúrgics es reuniren en assemblea a l'edifici sindical. Expressaren liur voluntat de continuar la
v aga, perquè
tornen a estar com
abans: les autoritats han deixat anar
>ms detinguts, però n'han agafat d'altres. En acabar l'assemblea, es dirigiren en manifestació cap al palau de
«Justícia per demanar la llibertat dels
companys detinguts.

COBRADORS D'AUTOBUS
PERILL
Els mil quatre-cents cobradors
® autobusos de Barcelona corren el
Perill de quedar-se sense feina. Com
^ue la seva és una professió a desaPareixer, uns tres-cents cobradors
a a n presentat un escrit a Sindicats.
Uernanen que no hi hagi discriminació, que puguin passar a la categoria de conductors els que en siaptes, i que es discuteixi amb
bor i 3 d e c i s i ° s o b r e e i s e u futur laRF£LA LEGAL DE
G I SPERT, S.A.
inspector de la Delegació de
* r eball es presentà ahir als locals
Gispert, S.A., del carrer de Pro,, nÇa. Va fer constar en acta que
»empresa entorpia la seva labor, ja
lru p e r s e «ona vegada no tenia el
j-ubre de visites a la seva disposició.
JLambé va fer constar que no es compila la resolució de la Direcció Gene-

ral de Treball en el sentit de tenir
només trenta-dos operaris en servei
per a les màquines considerades de
servei públic. A darrera hora, el delegat ha tramés al Govern Civil les
denúncies dels treballadors contra
l'empresa. Ja fa setze dies que els
treballadors de Gispert, S.A. estan en
vaga legal. Ahir es va celebrar una
altra reunió per parlar del conveni
col·lectiu, però l'empresa continua
amb la mateixa intrasigència.
EL S I N D I C A T DE B A N C A
VOL SER DEMOCRÀTIC
Els enllaços provincials de l'Agrupació d'Estalvi han declarat en un
comunicat oficial que el Congrés Sindical ha de ser el resultat d'un sindicat autènticament unitari, de classe
i democràtic. Hi denuncien el Congrés Sindical organitzat per les jerarquies de l'OS.
Diuen que és una maniobra aliena
als interessos dels treb«iiadors, i que
pot crear confusió i mantenir privilegis.
L A CREU ROJA E S P A N Y O L A
A MAGISTRATURA
El periodista J. A . Echarri, director de "Papillón" i cap de premsa de
la Creu Roja de Barcelona, ha presentat una reclamació a la Magistratura del Treball contra la Creu
Roja Espanyola. El motiu de la reclamació és l'acomiadament del càrrec que exercia des de fa deu anys.
La institució al·lega que és incompatible la direcció de "Papillón" amb el
càrrec de cap de premsa. I considera que la revista va contra els principis de la Creu Roja.

Uns quaranta-tres mil treballadors
de set mil empreses de venda d'articles metal·lúrgics iniciaran una vaga
general, segons han acordat en una
assemblea. Davant la possible ruptura per el V I I I conveni col·lectiu
provincial, han convocat tots els
obrers del ram a una assemblea, que
es farà demà a quarts de sis de la
tarda.
3. SUBIRA

Demana autonomia i democràcia sindicals

„ Paco

Giménez, secretari general
l'USO a Catalunya, va pronunciar, en castellà el discurs de presentació. Va començar fent una deIer »sa del sindicalisme com a "forma
fctés natural, més tradicional d'orga»nt/ar-se els treballadors per aconJ^euir els seus interessos immediats
1 a llarg termini. El sindicalisme, diK u é , respon a un principi inqüestionable quC és la lluita de classes".
Va
puntualitzar, entre altres coses,
S^e el sindicalisme que planteja
1 USO no é s simplement defensiu i
*®ivindicatiu, sinó que va dirigit a
«J transformació de la societat cal l i s t a i a la instauració del sòciaSINDICALISME I

AUTONOMIA

Paco Giménez va proclamar qu«
f·utonomia és la característic* b i per desenvolupar contínuament
polítics de classe. Per recalcar
»qu«st criteri va esbossar la història
recent del sindicalisme recorf^nt que en els anys 59 1 60 havien
d'una manera autònoma «Is
i ^ e r s moviments obreristes a l«s
d'Astúries, a la siderúrgia
-Euzkadi i a le s zones industrials
••Catalunya.
aquest sentit va puntualitzar
2'1" la missió dels partits polítics ha
ser-la de gestionar el poder,
F® « u « la dels sindicats el de COBaquest poder, amb 1»
w m w>sm
j»
*»

tat de la total autonomia del s sindicats respecte als partits polítics.
L'orador va defensar també una
línia sindical democràtica, aclarint
que, per la seva organització, aquest
terme significa l'elecció democràtica
de tots els responsables a tots els
nivells i la seva revocabilitat per
la pròpia base.
CENTRAL SINDICAL DEMOCRÀT I C A DE T R E B A L L A D O R S
Com a alternativa a l'actual organització sindical oficial, el secretari
general de l'USO va propugnar la
creació d'una gran central sindical
democràtica de treballadors unitària, a través de la unitat d'acció de
les'diverses forces sindicals, del forçament cap a la llibertat sindical i
de la iniciació d'un procés de debat
a la base per mitjà d'assemblees de
treballadors a tots el* «livells estructurals.
I N F O R M A C I O DELS SECTORS
Varen informar de la situació de
llurs sectors els representants del
Metall, de Banca, Telefònica, Federació Tèxtil 1 una «presentació de
Sabadell.
Representants de diversos partits
i organitzacions sindicals prengueren u paraula, a la fi de l'acte, per
manifestar «1 s®u reconeixement públic de l'USO. Parlaren representant, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, del Partit Popular Català, Convergència Socialista,
PSUC, Convergència Democràtica,
Partit Carií, Assemblea d« Catalunya UGT, SOC, UDC, Sindicat Lliude de la Marina Mercant, POUM.
Per acabar, fou llegit un comunicat conjunt de l'USO i la Comissió
Obrera Nacional, i Paco Giménez va
tancar l'acte amb el crit de "Visca
i* unitat de 1» classe obrera" que
tou corejat per tot» els assistents.
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Tres catalans de la Comissió parlen del règim especial
Avui es constitueix a Barcelona la Comissió especial per a
les quatre províncies catalanes.
A hores d'ara, tots els qui han
estat nomenats per formar-ne
part tenen ja una actitud definida pel que fa al tipus de problemes que caldrà resoldre mitjançant aquest règim especial i
sobre la contribució que cadascun d'ells, personalment, podrà
aportar als treballs de la ComisAra: d'una ràpida enquesta es desprèn que els membres catalans
d'aquesta Comissió prefereixen, en
llur majoria —i amb les excepcions
de Joan Echevarria, Joan Antoni Samaranch i Carles Sentís—, no manifestar-se encara al respecte; sigui
perquè pensen que "seria prematur"
—cas de Ribera Rovira i de Sardà
Dexeus—, sigui perquè se n'han "assabentat pels diaris" —cas de Ga

SSMM

briel Ferrater—, sigui perquè abans
de parlar volen conèixer "les coordenades que marcarà la Comissió pei
tal de donar una opinió que sintetitzi el que s'hauria de fer, el que es
podrà fer i el que a mi m'agradaria
que es fes", en paraules d'Alexandre Pedrós.
Heus aquí, doncs, tres respostes
divergents a les dues preguntes següents: quins son els problemes que
hauria de resoldre el règim especial?,
quina serà l'aportació personal vostra als treballs de la Comissió?
JOAN A N T O N I SAMARANCH
—El règim especial de les quatre
províncies catalanes hauria de resoldre dos tipus de problemes. En primer lloc, i mitjançant la més àmplia
descentaïització, ha de servir per a
potenciar al màxim en l'ordre econòmic, funcional i administratiu, les

Antecedents de l'Estatut
El tema "Antecedents històrics
de l'Estatut d'Autonomia" va ser
tractat ahir, a dos quarts de vuit
del vespre, per Josep Benet i
Isidre Molas a la sala d'actes del
Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Aquesta és la primera sesió d'un
cicle de xerrades sobre l'Estatut que
s'aniran celebrant fins el dia 7 de
maig i en les quals intervindran Salvador Míllet. i Bel, Joan Reventós,
Ramon Trias Fargas, Josep Andreu
Abelló Josep Maria Vilaseca Marcet,
Josep Termes, Lluís Puig Ferriol,
Lluís Roca-Sastre, Josep Guàrdia i
Joan Arumí.
PELS BORBONS A L ' E S T A T U T

POSSIBLE V A G A DEL
COMERÇ DEL M E T A L L

Presentació pública de l'USO
La Unió Sindical Obrera ha
fet la seva presentació en públic, a Barcelona, en el teatre
de la parròquia de Sant Magí,
de Sants. Hi assistiren més de
300 persones. La taula de la
presidència era ocupada per
una dotzena de representants.
Sobre la taula, un pom de clavells vermells, i al fons de l'escenari, una bandera catalana i
una de vermella.
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En aquesta primera sessió, Josep
Benet va fer una exposició del període que va des de l'inici de l'època
borbònica fins a la Primera República. Va analitzar les causes de la
crisi de la nacionalitat catalana i el
fenomen nacionalista en els diversos
moviments polítics de l'època, en el
si de molts dels quals es conservaven, encara que fos d'una manera latent, diverses formulacions autonòmiques.
L'historiador Isidre Molas va fer
una exposició del període que s'estén
des de la Restauració fins a l'aprovació de l'Estatut. Va desenvolupar
una explicació de les orientacions
ideològiques que treballaren per a la
consecució de les aspiracions autonòmiques i que, des de diversos angles,
s'anaren perfilant durant temps. Va
descriure el treball de les dues línies
fonamentals, la regionalista i la federalista, com dues alternatives que
impulsaren la dinàmica història de
Catalunya fins a la conclusió estatutària. Segons explicà Isidre Molas,
arribada la crisi monàrquica, el reformisme, és a dir, la línia regionalista encapçalada per la Lliga, va ser
impotent per a fer la reforma, ja
que va intentar pactar amb una dreta espanyola que era profundament
centralista i oligàrquica, mentre el
moviment republicà de Catalunya va
poder negociar amb un règim republicà que, tot i rebutjar qualsevol
plantejament federal, estava ideològicament disposat a acceptar una si-

tuació d'autonomia, no solament per
a tota l'estructura de l'Estat. Per
aquesta raó, el professor Molas manifestà que la qüestió autonòmica de
Catalunya no és tan sols una qüestió
catalana, sinó un qüestió de transformació de l'estructura de toc l'Estatut espanyol.
E S T A T U T DEL 31 I DEL 32
Sobre la qüestió estatutària, els
assistens van fer les següents preguntes a Isidre Molas:
— i Com definiríeu les diferències
fonamentals entre l'Estatut de Núria
l l'Estatut que es va pactar amb el
govern central el 1931?
— L a diferència fonamental entre
l'Estatut del 31 i el del 32 radica
bàsicament en el fet que el primer
implicava una concepció federal de
l'Estat, preveia un ensenyament totalment català i unes finances públinues més àmplies, i aquí es on va
topar amb les limitacions que el separaven de la capacitat d'acceptació
dels republicans espanyols.
—i En l'aspecte social, no representa una reculada sol·licitar ara l'Estatut del 32?
—Com acabo de dir, no penso que
en matèria social hi hagués una
gran diferència entre els dos Estatuts. Encara que personalment m'agrada més el contingut del primer
text, hem de reconèixer com a vàlid
el plantejament de l'Estatut del 32,
ja que, a més de constituir una base de legitimitat ja instituïda, resulta una fórmula acceptable per molta
gent que, ara com ara, no estan per
solucions federalistes.
P E T I C I Ó INCOHERENT
—Com s'entén que, ara fa pocs
dies, l'Ajuntament de Girona s'hagi
manifestat a favor de la implantaoió de l'Estatut de Núria?
—Jo comprenc perfectament que
hi hagi gent partidària d'aquell text.
Ara, en el cas de l'Ajuntament de
Girona, sembla molt incoherent la
petició, perquè això significa que una
entitat estatal com és un ajuntament
no accepta l'estructura de l'Estat del
qual depèn, puix que és evident que
no vivim en un Estat federal.
J O A N RENDE

actuals Diputacions catalanes. En segon terme, i aquesta és potser la línia d'actuació més interessant, ha
d'ajudar seriosament a una pròxima
institucionalització d e Catalunya.
Personalment aportaré a la Comissió la necessitat d'atorgar a les corporacions municipals catalanes el
màxim d'autonomia dins una estructura estatal unitària per tal de
contribuir a l'establiment d'un nou
equilibri regional a Catalunya de
manera que s'evitin polaritzacions
que podrien portar a substituir un
centralisme per un altre.
CARLES SENTIS
Hi haurà molts problemes. Un dels
primers, que caldrà abordar de seguida, és la institucionalització de
l'entitat catalana tan oblidada durant anys. Aquesta podria ésser la
primera tasca.
S'haurà de convèncer molta gent.
De fora i àdhuc de dins Catalunya.
Heus aquí el cas dels batlles del
Priorat que, pel que he vist, acaben
de fer unes declaracions contràries a
un imaginat "centralisme" barceloní. Pobra Barcelona! No ha tingut
més que algunes guspires de capitalitat efectiva i malgrat això sovint ha ressorgit aquesta acusació
que ha pogut ser útil a d'altres interessos que certament no eren catalans. M'ha sorprès que els batlles
d'una comarca- tan definida com és
el Priorat s'hagin sentit tan "provincians".
Jo, personalment, podré ajudar en
el terreny de la informació que és
piolt i molt necessària. Entorn de
les nostres coses, no solament hi ha
molt poca informació, sinó que hi
hat especialment, molta "desinformació", un desconeixement quasi total
i prejudicis molt considerables. Caldrà un veritable apostolat car, si
prèviament no podem convèncer no
podrem mai vèncer.
Potser també podré aportar una
mica d'experiència. Tant de Catalunya com de fora. Ciència no en
posseeixo gaire, iperè no diuen que
l'experiència és la mare la ciència?
JOAN ECHEVARRIA
El règim especial ha de permetre
resoldre tots els problemes de la
Catalunya actual. Es clar que no
els resoldrà' automàticament, perquè
el règim és només un marc jurídic,
però penso que oferirà als catalans
els mitjans de poder adequats per a
tramitar i solucionar tots els problemes econòmics i socials, força greus,
que ara ens preocupen. Si no fos que
el mot "política" és encara malsonant, jo diria que, en efecte, el règim especial serà un instrument polític a mans de Catalunya i que,
malgrat el seu caracter administratiu contribuirà a l'enfrontament de
Catalunya.
Jo vaig néixer a Catalunya de
mare catalana i de pare català, si
per català entenem el qui treballa al
Principat. Tot pensant a tornar a
Catalunya, crec que podré contribuir
als treballs de la comissió en la meva qualitat de català. De moment,
he vist amb satisfacció que els qui
han estat nomenats per l'administració no són pas menys catalans qua
els qui han estat escollits per les
institucions provincials.

ELECCIONS DE FUNCIONARIS
Ahir

van

votar

Ahir van començar al Collegi Provincial de Funcionaris
d'Administració Local les eleccions per a cobrir les vacants
de compromissaris.
Mesos enrera van fer-se uaes
eleccions, qualificades de fantasmes pel sector democràtic de socis
dtl Col·legi, a les quals no van presentar-se prou candidats per a cobrir totes les places. Ara, amb un
nou president —que tot i ser nomenat a dit juga al pacte— se celebren noves eleccions per a cobrir

els

administratius

les places que va.i quedar vacants.
Ahir van votar precisament els
administratius per elegir vuitantatres compromissaris. N'hi havia ja
unís dos-cents de nomenats, i no precissament amb majoria del sector
democràtic. Des del matí fins a les
<tfnc de la tarda, va ser obert el coliegi per a les votacions, i a l'hora
de tancar aquesta edició, s'està realitzant l'escrutini. Va votar aproximadament un vint-i-cinc per cent
del cens d'administratius de la
província.
J. F. F.

DECORACIÓ IINSTALACIONS
xalets, pisos, despatxos, botigues, etc.
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SERVEIS
^INTERIORISME
I DISSENY

'

Teodora Lamadrid.50
Barcelona-6
Tel 212 5 4 8 9

COMPRO
LLIBRES ANTICS « MODERNS
LLIBRERIA PUVILL

Botnrs i a Polla 2 9 Tel 3 1 8 S 9 I E
J.mmn I •£> Tel 3CJH 6 8 9 1
v ; Barcelona - £

«EDIFICI 2T»
Travessera de Les Corts, 369
a 50 m. Avda. Sarrià
PISOS DE DOS, TRES I QUATRE
DORMITORIS DOBLES
A M B SUPÉfiFICIES DE
100 M2, 135 M2 I 145 M?
Garatge propi
Jardí privat de 300 m2
Estem fent-los
Informeu-vos
CONSTRUCCIONS JOAN
LLUÍS, S. A.
Rda. GraL Mitre, 126, àtic
Telèfon 211-53-58
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