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DEL T R E B

El Col·legi d'Economistes conciliador j 7
Preocupació pels problemes del de Madrid
Arran dels darrers esdeveniments que har afectat el Col·legi d'eco» artistes de Madrid,
riHustre Col·legi d'economistes
de BarceiOiià ha acordat, en una
reunió recent, de íer pública la
teva posicií amb el següent comunicat que ha distribuït à la
premsa:
— És i ha fitat la política del
Col·legi dè Barcelona no immiscirse en els assumptes interns dels altres Col·legis germans, a f i i efecte
de garantir 1 autonomia a nivell
d'àmbit territorial i evitar interferències éii les à*ves diferents línies
d'actuació, iruit de la casuística, peculiaritats i idiosincràsies respectives.
No obstant i tenint en compte la
trascendència que per a tota la professió implica l'actual problemàtica
del Col·legi de Madrid, s'ha cregut
oportú, en aquest cas concret, de fer
la present declaració.
— Expressar la preocupació creada pel clima anòmal què persisteix
des de fa anys en el Col·legi de Madrid i que afecta els interessos dels
seus col·legiats, l'esperit de convivència entre companys i, & f i c e
comptes, la imatge i prestigi de la
professió en general.
PEL RESTBLIMENT
DE L A CONCORDI A
Fer uiw crida pe! restabliment

de la concòrdia i del normal i ordenat funcionament del dit Col·legi,
què només pot néixer d'una autentica representavivitat de la seva Junta dé Govern.
— Sensè pretendre entrar en el
fons i detall de les circumstàncies,
aparentment complexes, contemplades per part ce la Presidència del
Govern i de la Mesa dèl Consell General en la seva rfeunió celebrada
el diumenge de Rams, dia 11 del corrent. aquesta Junta de Govern lamenta que s'hagin suspès els resultats de les ele*. < :ons i no, en tot cas,
la seva convocatòria i celebració
com hauria procedit, d'haver-hi causes suficients per fer-ho.
— El que en qualsevol cas, aquesta Junta de Govern no pot admetre,
i desitja maniífstai-ho públicament,
és que com a rac al·legada per la
Presidència aei Govern s'invoqui que
les dites eleccions havien d'haVerse celebrat en 45 províncies, ja que
això suposaria incloure en les de
Tarragona. Lleida, Girona i les Illes
que, segons acord del propi Consell
General de data 20 de Febrer de
1975, co res ponen al Col·legi de Barcelona que té àn bit, des de llavors,
sobre Catalunya i les Illes.
— Oferir-se j é r tal de cooperar
en totes les gestions i actuaciones
siguin precises pei coadjuvar a la
serenitat i reorústrucció de 1 adequat ordenament del dit Col·legi de
Madrid, atesa la voluntat manifestada pel. seus col·legiats.

Un any de la mort de Duran i Sanpere
Ahir va fer un any que va
morir Agustí Duran i Sanpere. Arran de la seva mort va
glossar-se extensament la significació de la seva obra i la
tasca què va desplegar durant
la seva vida. una vida dedicada a la investigació històrica
a l'ènsenyaxnént i a la creació
d'institucions científiques que
avui dia ens són de plena utilitat.
"Ell va encomanar als barcelonins l'amor per la seva ciutat per
la seva història o les seves obres
d'art, pels records del seu origen i
per les restes que gràcies a ell, es
coneixen i encara es poden contemplar del que fou la Barcelona
romànica i visigòtica", ens deien
deixebles seus que treballen en les
institucions per ell creades.
Nascut a Cervera el 5 de juny de
1887. Duran i Sanpere estudia a
Barcelona la carrera de filosofia i
lletres i la de dret. En 1917 fou nomenat director de l'Arxiu Històric
Municipal que, anys més tard, quedava instal·lat a la vella Casa de
l'Ardiaca A mesura que la ciutat
coneixia l'institució i hi aportava
col·leccions, s'hi anaven creant noves seccions: la Biblioteca Massana,
la Toda. la Serra Pagès, els fons
Verdaguer, Serra i Graupera, Narcís Oller. López-Picó, els dels Jocs
Florals. A més de l'Arxiu, s'anava
formant una Biblioteca. l'Hemeroteca Municipal, les seccions de grafies j fotografies.

Sense solució la vaga del "metall petit"
Es calcula en 100.000 el nombre de vaguistes
Ahir
continuà
estabilitzat
l'atur laboral al ram del "metall petit". Se celebrà una manifestació de sis mil vaguistes
conjuntament amb els de la
construcció. A dos quarts de
cinc de la tarda s'havia de fer
una reunió amb el senyor Riverola, però restà ajornada per al
dilluns Vinent.

A l ram de la construcció, la vagà
ha estat poc estesa. A l Baix Llobregat i a l'Hospitalet han parat un 60%
dels obrers i s'han fet "piquets" de
vaga conjuntament amb els del metall També a Badalona i Santa Coloma de Gramanet han parat mes
de ia meitat dels obrers. Avui, a les
sis de la tarda, els obrers estan convocats a la casa sindical de Barcelona per demanar la llibertat dels
detinguts. També volen demanar altres millores no incloses en él conveni. I encara no s'ha publicat al
BOE l'homologació oficial.

Amb el seu equip de col·laboradors, des de Ràdio Barcelona, en
programes setmanals, ana explicant la història de la nostra ciutat.
Els seus oients aviat formaren un
grup d'Amics de Barcelona Històrica i Monumental que organitzaven visites culturals.
De la seva extensa obra puDiicada, en són un testimoni excepcional els volums publicats sobre la
Història de Barcelona, que constitueixen una font molt valuosa.

VENEDORS DEL M E T A L L :
S'ADHERIÈXEN A L A V A G A

Han començat a arribar cartes de
rèàdmlsSié de metges interns i residents qüè havien estat acomiadats
arran del conflicte de juny del 1975.
Entre els M I R s'estén la decisió d'acceptar la readmisió, i ha complagut
el canvi d'actitud de l'INP.
Hom espera que tot el personal
acomiadat —infermeres, auxiliars i
metges de plantilla— rebrà una notificació semblant. També sembla deduir-se de la carta que l'INP retirara
el recurs presentat al Tribunal Suprem. La readmissió ha estat interpretada com una amnistia laboral
abans de l ' I de maig.
P R O T E S T A DELS R A M A D E R S
Els enllaços sindicals de ramaderia
han protestat per la lentitud de les
deliberacions del conveni provincial.
També han sol·licitat al govern que
alci el sostre salarial, perquè entenen que és il·legal. Dilluns vinent bi
haurà una "nova assemblea dels enllaços per a rebre informació de les
negociacions.
QT I M I C O - F A R M A C E C T I C S :
D E M A N E N DIMISSIÓ
Uns cinc-cents enllaços sindicals
del ram químico-í arm acèutic han demanat la dimissió del senyor Cabaneros, president de la U T T . En una
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diners. Els treballadors ho
i romangueren asseguts davant; »
porta de la fàbrica, que ha eswi
tancada perquè no es recloguin
dins.

D'ARTS

Ja s'han recollit més de quatre mil
signatures per tal d'obtenir un conveni provicial únic de les arts gràfiques, manipulí'ts i editorials. Responent a una crida de seixanta càrrecs sindicals uns dos mil treballadors es reuniren als passadissos de
ia casa síndic».' perquè el delegat
provincial no els deixà les sales d'actes. En aquesta assemblea es defensà
la necessitat d'un sindicat untari,
de classe : inoependent.

Nombrosos treballadors de comèrco5 del metall han decidit de sümarse a la vaga dels metal·lúrgics. Ho
fan en vista de la postura intransigent de la patronal en el seu conveni L'empresa Clavell i Borràs ha
sancionat tots els treballadors amb
càrrec sindical.
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reunió de càrrecs sindicals celebrada
dimecres passat, només permeté l'entrada als de Barcelona ciutat. Aleshores van fer una assemblea al vestíbul de la casa sindical. A més de
demanar la dimissió, plantejaren la
conveniència d'una vaga per assolir
llurs reivindicacions. I convocaren
una assemblea per al pròxim dilluns,
a les sis de la tarda, a la casa sindical de Barcelona.

READMISSIÓ DELS MIR

A la Casa de l'Ardiaca tothom
era acollit com un amic, i hi cabia
tothom que sentia afecció pel que
fos relacionat amb la Història en
el sentit més ampli: folklore, literatura, geografia 1 tants d'altres temes afins.
Després.
l'Arxiu Històric sortí
dels seus murs i. el 1929, Agustí Duran organitzà el Pavelló de la Ciutat de Barcelona de l'Exposício Internacional. Durant el trist parentes! de la guerra civil, salva quantitat d'obres d'art i d'arxius d'entitats i de particulars
Entre els
anys 1941-1944. organitzà el Museu
d'Història de la Ciutat i el del Poble Espanyol, on. a més de les colleccions, volia que
pervivis una
mostra de l'artesania que va desapareixent. L'entitat que dirigia havia crescut tant que passa a c o n s tituir l'Institut Municipal d Historia de Barcelona.

Per les vostres màquinas d*escrïu-re

f

ENLLAÇOS D'ASSEGURANCES:
DEMANEN L N S I N D I C A T OBRER
Dimats passat es reuniren al Foment del Treu.:', els enllaços sindicals del ram "assegurances. Acordaren adreçar al ministre un escrit
demanant llibertat sindical i un sindicat obrer, salari mínim interprovincial tio i n í e r i c a quinze mil pesetes, jornada ltfcoral de vuit hores
—de dilluns a clisambte— i control
de íes inversions de l'empresa per
part dels treballadors, entre altres
qüestiòns.

IGUALADA: INTERSINDICAL
OBRERA
Jesús Gutiérrez ens informa qu«
representants de diferents rams ^
borals han fet públic un document
que anuncia la constitucio de ia «
tersindical Obrera. Es pronuncien .a

favor d'un sindicat de classe, uniwr
ri, democràtic i independent dels pa
trons i de l'Estat. Demanen uffisou
mínim de tres mil ciftc-centes pessetes a la semana per als ae me > a
divuit anys; setmana de quaranta
hores; cinc-centes pessetes mes; per
cada fill de menys de divuit anys,
dues mil més per als casats, eic.
GRANOLLERS: QUATRE
DETINGUTS
El nostre corresponsal Lluís Torres
ens comunica que, malgrat que ia
situació del metall és quasi normalitzada, continuen les mesures repressives. Han estat acomiadats tren
ta-cinc obrers d'Euro i han estat aetfnguts quatre treballadors de Piher.
Aquests són acusats de formar P
quets" de vaga. Els altres companjs
d'empresa asseguren que n o m é s na
vien sortit a informar-se de la S H U *
ció laboral.

D E R I V A T S DEL C I M E N T :
CONVENI P R O V I N C I A L
Dimecres es va signar él conveni
provincial per * les indústries de
fabricació de derivats del ciment.
Entrarà en vigor el primer de maig.
El salari m en sua, d'un peó ha estat
fixat en disset mi tres-centes dinou
pessetes. S'aprovà una paga extra,
pei al mes d'oci i?bre, de tres mil pessetes per a totes les categories. La
jornada setmane! sèrà de quarantaquatre hores Les vacances seràn de
vint-i-cinc a trenta dies.
ACOMIADAMENTS A LA
DELEGACIÓ DE FINANCES

M A T A R Ó : VAGUES DEL
I L A CONSTRUCCIO

T. Carreras ens informa que continuà ahir la vaga del metall a »
ciutat i comarca. Segons fonts sindicals, hi han participat unes « n e
mil persones. Les e m p r e s e s afectades són dues-centes. A Premia « «
Mar l'atur és total. La vaga de l »
construcció ha motivat la detenció
de tres obrers. Més de mil obrers
s'han sumat a la vaga. El PSUC d «
Mataró ha publicat un document sobre les detencions d'obrers; hi manifesta la irrenunciabilitat de la lluita obrera i hi denuncia la manca d®
clima de diàleg que causa el fet d®
les detencions. Per la seva banda.
l'Assemblea Democràtica també na
fet un manifest: amb motiu del primer de maig "exigeix" els quatre
yunts de l'Assemblea de Catalunya.

Disset comptadors interins de la
Delegació del Ministeri de Finances han esta-, acomiadats. La mesura ha estat notificada amb dos dies
d'anticipació. Actualment hi ha seixanta-quatre d'aquests empleats interins. Alguns dels acomiadats feia
dos anys que hi traballaven. Els
aíectats pensen recórrer contra la
mesura.
TFLEFONIOA A L Ç A D E S LES
SUSPENSIONS
Un portaveu de la Telefònica ha
manifestat que.
petició dels consellers, s'ha acordat d'alçar la . suspensió de fein;< i sou de diversos
empleats. sEstad sotmesos a expedient per la participació en aturs
il·legals de dies passats. Aquesta mesura no afectarà la resolució definitiva dels expediehtats. la tramitació dels quals s accelerarà al màxim.
L'HOSPITALET: LLIBERTAT
D'UN D E T I N G U T
.
La nostra corresponsal Marià Dolors Cal vet ens comunica que ahir
fou ptíSat en l'ibertat el treballador
de la construcció detingut dimarts
passat, enllaç c'fc Huarte. Sembla que
ért acusat de pertànyer a Comissions Obreres i d'haver signat un
document convocant a la vaga el
ràm dè íà èoMtrarcífl pe* * àquests
dies
S A N T A COT,OM
CARRER

METALI»
_____

OBRERS A L

Ens informa Aurora Agustí que
mes passat, ara l'empresa es nega
IRSA, dedicada sis electrodomèstics,
es troben nov? n e n t al carrer. Després d'haver aconseguit unes reivindicpcions
-tret. mil pessetes lineals í OTU·i··c·i. de sancions
e)
mes passat, ara 1 empresa es nega
a íer els pagaments. Com a explicació, H m p r e » » >»* «U*. " « M * » » tó

V A L È N C I A : ADHESIÓ A FORCES
SINDICALISTES OBRERES
_
Ens informa Emili Piera que 1»
Junta Democràtica i el Consell Democràtic del País València, davant
l'I de maig, han comunicat que, e »
la constitució de la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals, sostenen el?
acords de Comissions Obreres, CNj-.
U G T i USO de cara al primer de
maig.
V A L L D'I X O : P R O H I B I C I O
D'ÀSSÉMBLEA
Èns informa X. Manzanet que uní
assemblea prevista ahir a la tarda *
la Casa Sindical, a la qual havien
d'assiStir uns dos-cents treballadors
del ram de la Pell i de la Construcció, fou suspesa en presentar-s'hi setanta agents de la brigada antidisturbls. À l'assemblea pensaven tractar de problemas propis dels sector»
respectius.
A t A C A N T : MANIFESTACIÓ
DENEGADA
________
Pere M. Campos ens informa qu«
l'escrit sol·licitant una manifestació
pacífica per a demà, pel centre de l»
ciutat, el governador civil ha contestat denegant l'autorització. Al·leg»
dtíè l i "conservació de la pau ciutadana es podria veure afectada". Acaba dient què ps pot íer recurs contra aquesta resolució davant *J Ministeri de la Governació.
M A L L O R C A : V A G A D'UNA
EMPRESA
Els obrers de Corominas, SA han
votat d'anar a la vaga, segons infoi^
ma Europa Press. Ha acabat senS®
;vinença el conflicte còliectiii Ate»
que se superà el 6 0 * de vot- . tavor, es concretà el « de maif per 8
sonïenfiar la vaga.

