Països catalans

"Catalunya es fica al cor"

MON CEL TREBALL

el treball

Els escombriaires ja
Encara que s'ha

Ahir va prendre possessió el nou Capità General
El tinent general -Francisco
Coloma Gallegos va p r e n d r e
ahir possessió del càrrec de Capità General de la quarta regió
militar. L'acte va començar a
les dotze del migdia davant de
Capitania i va prosseguir a l'església de la Mercè on fou cantada una salve. Van assistir-hi
les autoritats de Catalunya: els
governadors civils de les quatre províncies catalanes, el president de la Diputació i l'alcalde de Barcelona, i els generals
i comandaments militars. Les
respectives esposes ocupaven
els seients laterals.

acabat la vaga, continua el conflicte

Els escombriaires de Barcelona han acabat la vaga, pero
el conflicte continua. A les dues
de la matinada d'ahir, dimecres,
es va arribar a un acord de prmpi i els empleats de FOC iniciaren immediatament la feina ae
recollir escombraries i netejar
carrers. Però l'acumulació de
deixalles dels dies anteriors ha
fet impossible la recollida normal en alguns sectors de la ciutat. Per això durant tot el dia
d'ahir continuà funcionant el
servei d'emergència de l'Ajuntament.

les negociacions del conveni col·lectiu. Es preveu que l'atur continuarà
fins dissabte, segons acord d un?
assemblea de treballadors. Els empresaris metal·lúrgics de Mataró
«'han ofert a intercedir davant la
Unió Provincial d'Empresaris perquè es reprenguin les negociacions.
A Santa Coloma de Gramenet fa
vuit dies que uns tres m i l v a pistes
es manifesten contínuament pels carrers E's setanta-Sis obrers de 1 emnresa I,owry's estan en vaga i fan
manifestacions fi'ençà del dia vint
d'aquest mes.

Segons una nota municipal, tampoc no s'ha pogut fer total la neteja dels carrers de la ciutat. Diu que
s'ha procurat comencar pels mes perjudicats. A les vuit del vespre d ahir
encara restaven més de trenta tones
de brossa als carrers.
L'acord de l'empresa FOC amb els
*eus treballadors de la neteja es casa en un augment anual de seixantacinc mil oessetes. Demà continuaran
les converses per al conveni col·lectiu.. A part de les reivindicacions
econòmiques, els dos mil empleats ae
FOC afectats pel conflicte demanen
un salari al 100 % en cas d accidents,
manteniment de salari i categoria durant un any en cas de retiradai de
carnet de conduir, quaranta hores
setmanals, etc.

CASTELLÓ: DGS-CENTS METALLUKGICS A LA CATEDRAL

HOSPITAL DE SANT PAU:
CONTINUA L A VAGA
Els treballadors en vaSa de l H ^ _
dec'
Pital de Sant Pau i
ren ahir en a s s e m b l e a continuar la
vaga. Al·leguen que I m p r e s a no na
donat cap nova proposta a ^ plata
forma dels empleats. En canvi, els
ha recordat la possibilitat d apucar
la legislació sobre vagues de sanitat.
, Els vaguistes han
l'opinió pública sobre el perm u
les mesures repressives de 1 empresa
Podrien causar a la « u t a t De m £
S:^aeld'IbfifSrdiuent«erahaL
donat d'alta alguns maldts no
perats. Actualment funciona un ser
vei d'urgències, però es demana que
«'evitin els ingressos.
La secretaria executiva de l'hosPital, per la seva banda, ens ha en
viat una nota que diu que ]a Plata
forma era totalment impossible per
a l'economia de l'entitat També comunica que ha estat constituït un uo
mité Assistencial Executiu per ga
rantir l'assistència sanitària a tou.
els pacients. Aquest C o m i t e restrin
girà els ingressos i donara d alta
tots els malalts que sigui possible.

H A A U G M E N T A T EL NOMBRE
DE VAGUISTES DEL M E 1 A L L
A més de vint-i-un mil es xifrava
oficialment el nombre de vaguistes
del ram del metall ahir al maü_ un
cinc mil d'aquests obrers corresponen a la ciutat de B a r c e l o n a . La con
tinuació de la vaga havia estat
cidida en una reunió de ia u
dimarts passat. Però el p l e g a t provincial de Sindicats va suspendre
l'acord al·legant que era una mira
ció de la normativa vigent.
La ciutat de Mataró t i n g u é ahir un
80 % dels obrers del ram del meta
en actitud de vaga. Així volien
«ionar perquè es tornin a emprendre

Una guarderia a La Mina
Ahir, a primera/hora £
« J ^ ' Ç
calde Joaquim Viota i n a w »
fuarderiasituadaanoUb„„dipai
Mina bastit P e l , V 1 ™ " ' unicipal de
de l'Habitatge al terme municipa
Sant Adrià del Besos. La nova. guar
dèria és apta per a setanta inia
,
procedents en llur majoria del gair
bé desaparegut barri de Dar q
del Camp de La Bota. El nom de
guarderia és Jahibe, que eu «
te caló significa alba.
En ambients docents ha estat comentada la paradoxa que aquesta
inauguració s'hagi efectuat precisa
ment l'endemà que l'alcalde es negués a rebre una comissio de representants de guarderies que demanaven d'ésser municipalitzaaes.
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En una assemblea no autoritzada
dels treballadors del metall, celebrada a l'església cocatedral, s'acorda
de fer una manifestació dilluns vinent 3 de maig. Si no aconsegueixen els objectius previstos, començaran una vaga el dimarts. Van assistir a l'assemblea uns dos-cents treballadors dels set mil del sindicat
del metall. La comissió de representants per al conveni va informar de
les gestions realitzades. Han demanat un mínim de cinc mil pessetes
setmanals com a condició per a iniciar les converses. La reunió va sorprendre algunes persones que en
aquella hora entraven a l'esglesia a
resar. No hi va haver detencions. —
Ernest Nabas.

VALLÈS ORIENTAL:
VAGUES I DETENCIONS
Quan semblava que, al Vallès
Oriental, havia acabat definitivament la vaga del metall, la situació
s'ha agreujat amb noves detencions.
Un obrer de Bendibérica ha estat
detingut i portat a la Model de Barcelona, segons informacions rebudes.
Si es confirmava la nova, serien tres
el obrers metal·lúrgics de la comarca
que hi haurien ingressat recentment.
La vaga es va generalitzant a la comarca. A Mollet, Sant Fost i Martorelles l'atur és general, mentre que
Granollers la situació és molt confusa. — Lluís Torres.

governador militar—, floró d'Espanya, està convençuda de la importància de la missió de les forces armades com a aimants de la justícia social i defensores de la pau dintre d'un ordre." Aquest amor a la
pau es manifesta —va afegir el tinent general Vega Franco—, "per
l'esplèndida florida del sometent,
que ha prestat serveis tan esclatants
a la Pàtria." Finalment, després
d'assegurar al nou Capità General
que no li mancaria la col·laboració
de tots els bons ciutadans de les terres catalanes, li donà la benvinguda.
PERMANENT

El doctor Jubany, en començar
l'acte religiós, va adreçar-se al nou
Capità General per desitjar-li una
feliç estada i una gestió encertada.
Desprps, des del dintell de la sacristia, va invitar-lo a visitar amb la
seva família el cambril de la Verge.
Tot seguit, mentre l'orgue de la
basílica interpretava la "tocata i
fuga" de Johan Ssbastien Bach, la
comitiva va traslladar-se al saló
principal de Capitania, on foren
pronunciats els parlaments de presa
de possessió.

VILANOVA: TÈCNICS I ADMIADMINISTRATIUS EN VAGA
Han continuat els aturs que han
afectat gairebé tot el sector metallúrgic de Vilanova i la Geltrú des
del dijous passat. S'han celebrat
assemblees a les factories, a sindicats i —cosa insòlita a la població—
a l'interior de l'església de la Geltrú.
Les empreses Fisa i Ipsa, les més
importants continuen en atur. Aquest
afecta uns dos mil treballadors. A
Ipsa l'atur es va estendre als tècnics i administratius, cosa desusada
en aquesta empresa. — Xavier Cap
devila

CATALUNYA,
FLORO D'ESPANYA
Un cop llegit el decret que nomena el tinent general Coloma Gallegos capità general de la quarta regió militar, va prendre la paraula el
governador militar Vega Franco que
va fer un panegíric de Catalunya,
del patriotisme dels catalans i del
seny català. "Catalunya —va dir el

F e m i n i s m e : d e b a t a Sa universitat
La dona ha

d'anar

Dins el cicle de taules rodones sobre "La problemàtica de
la dona a l'Estat espanyol" que
té lloc a la Universitat de Barcelona, organitzat pel Centre
d'Estudis Histories Internacionals i Extensió Universitària,
ahir al matí es va celebrar a
l'Aula Magna un debat sobre'
"La problemàtica general del
feminisme a Espanya", amb intervenció d'Elisa Lamas, Dolors
Calvet ï Mireia Bofill.

CNT: No a la prohibició
de manifestar-se
La Confederació
Nacional
del Treu al
Federació Regional de Catalunya, ens envia
la nota següent:
"Davant la noticia apareguda a la
premsa que el Ministeri oe la Governació havia prohibit les manifestacions de I'l de maig, la Confederació Nacional del Treball, fa públic el seu desacord amb aquesta
mesura, car entén que el dret de
manifestació pacífica forma part indeclinable dels drets humans més
elementals reconeguts per tots els
països democràtics, oimés en la data
de l'I de maig, festa tradicional dels
treballadors
Reafirmen, doncs, el nostre dret
a manifestar-nus solidàriament amb
tots els treballadors, de forma pacifica i responsable, sense que amb
això pretenguem cap tipus d'enfrontament, amb l'única intenció de reivindicar la solució dels problemes
que la nostra cíasse té a l'hora present, com és la congelació salarial,
l'elevació desmesurada dels preus,
l'atur obrer, la defensa del lloc de
treball, etc., i, fonamentalment, la
llibertat imprescindible per als treballadors de t'oi mar els seus propis
sindicats sense intermediaris ni tuteles de nincú."

més enllà de les seves reivindicacions
Hi havia de participar també Lidia
Falcón que, degut a una indisposició,
no hi va poder assistir.
Elisa Lamas es va manifestar1 militant d'un feminisme moderat, que
prendria la via política normal com
a mitjà de lluita. Es a dir, una tendència diferent a l'anomenada radical. "Utilitzar un sistema de lluita
massa radical, crea alèrgies en el
cos social."
"Malgrat que la via política comta amb una escassa participació, és
Important de sensibilitzar les dones
en el sentit que aquesta és la via
per a aconseguir una legislació «ue
protegeixi les nostres reivindicacions. La via radical, que considera
l'home com a enemic de la dona, és
utòpica, i seguint-la, només aconseguirem de restar marginades."
-t
FEMINISME I M P L I C A P O L Í T I C A
Tot seguit va parlar Dolors Calvet, que opina que no es pot concebre un moviment feminista que no
sigui un moviment polític. "Fins ara,
els grups de dones es dedicaven a
reivindicar- aspectes com la carestia
de la vida, les escoles, o qüestions
similars. Cal no confondre la lluita
estrictament feminista amb la lluita
de barris, per exemple. Són dues instàncies diferents:"
Va fer referència després a la necessitat de l'amnistia, i va dir que
ningú no havia parlat del que representa per a les dones. " H i ha moltes
dones complint condemnes a les presons per ús d'anticonceptius, refús
de la pàtria potestat que té el marit,
divorci... Cal comptar amb aquest
problema. Fa uns dos mesos hi va
haver una concentració davant la
presó de la Trinitat, per a demanar
la despenalització de tots aquests delictes."
"El problema de la dona —va dir
després— només es pot resoldre en
el marc d'una revolució social. Nosaltres entenem que el moviment feminista ha de ser unitari, català, diversificat, amb una concepció orga-

nitzativa oberta, que mantingui una
vigilància enfront les tendències instrumentalistes; autònom i relacionat
amb altres moviments de masses; interclassista i profundament ideològic."
Dolors Calvet va assenyalar que
les llibertats democràtiques són el
primer objectiu a assolir i que cal la
presència de les dones en una doble
militància: en els partits polítics i en
els moviments de tipus femení.

En el seu parlament, el tinent general Coloma Gallegos va començar
explicant les circumstàncies del seu
nomenament: "Siguin les meves primeres paraules d'agraïment a sa
majestat el Rei per l'honor que per
a mi suposa el fet d'haver estat nomenat capità general de Catalunya,
i al senyor ministre de l'exèrcit per
haver acceptat i exposat a sa majestat, el meu desig d'ocupar el càrrec
vacant per la mort del tinent general Banuls, amb l'íntima amistat
del qual vaig honorar-me i la brillant executòria militar, amor a l'exèrcit, dedicació al servei d'Espanya, claretat de judici, recta intenció i exacte sentit de la justícia del
qual constitueixen per a mi un
exemple."
Va referir-se després a l'evolució
nacional i al paper de les forces armades en aquest context: "Les forces armades, a les quals la llei encomana la sagrada missió de garantir la unitat i la independència de
la Pàtria, la integritat dels seus terr
ritoris, la seguretat nacional, i la
defensa de l'ordre institucional, en
constant perfectibilitat com, des dels
primers moments del seu comandament, assenyalà el nostre Generalíssim en promulgar una sèrie de lleis
i disposicions q u e van iniciar-se
amb el fur del treball i van continuar fins a establir les institucions
i mètodes legals per a fer factible
aquesta permanent i perfeccionadora evolució que la dinàmica de la
vida de la nació exigeix." Més concretament", va adreçar-se als oficials
dient que "només pot aconsseguir-se
la unió que fa falta si assolim els
objectius que les lleis assenyalen,

FEMINISME AUTONOM
I DEMOCRÀTIC
Va tancar l'acte Mireia Bofill, que
va definir les dues línies mestres del
grup que ella representa: l'estudi de
les relacions entre l'opressió de la
dona i el context general de la lluita
de classes, i la importància de no
separar els problemes personals i els
col·lectius. Pensa Mireia Bofill que
la divisió tradicional del treball dels
homes (treball a l'exterior) i les dones (treballs domèstics) és jeràrquica; i que la dona té en la família
un paper de subordinació. " L a família reprodueix la divisió de classes.
I, en aquest marc, la dona proletària
és la més explotada: com a membre
de la classe obrera i com a dona".
Finalment va definir les característiques que ella creu que ha de tenir el moviment feminista: autònom
en relació amb els grups polítics i
als homes; obert a totes les dones
que lluiten per un canvi de situació;
i democràtic en el seu funcionament
intern.

C A T A L U N Y A ES POSA A L COR
En tercer lloc va fer una crida
als homes de la premsa", els va demanar que, a través "de llurs informacions, contribueixin a fer que l'exèrcit sigui conegut pel poble al
qual serveix", i els va assegurar que
"tindran sempre obertes les portes
d'aquesta Capitania per tal d'evitar
que per manca de dades certes, puguin produir-se, en un lògic afany
informatiu, notícies no totalment
ajustades a la realitat."
Finalment va adreçar-se als catalans: "A tots els catalans, l'expressió de la meva íntima satisfacció
per haver-me estat donada l'oportunitat de servir en aquest tros d'Espanya que es fica al cor tan aviat
com es pren contacte amb els seus
pobles, íes seves ciutats i els seus
homes. Recordant el jurament que
vaig segellar amb un petó a la bandera, reitero la meva lleialtat i fidelitat al nostre rei i reafirmo el meu
propòsit d'esforçar-me cada cop més
en el meu servei a Espanya."

A R T - J0 I E S

"PER UNA M A T E R N I T A T
LLIURE I RESPONSABLE"
Penjats per les parets de la Universitat Central hi havia ahir uns
cartells que, amb el lema "Per una
maternitat 11 i u r e i responsable",
feien referència al proper Dia de la
Mare, al·ludint a la problemàtica de
les mares solteres i a d'altres temes
relacionats amb la dona
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