Valsos catalansAGENDA
A L A C A N T , 12: Concert de la
Coral Sant Jordi organitzat pel
Cercle Català a l'Aula de Cultura.
A R T E S A DEL SEGRE, 22= Sopar popular i de germanor com
a cloenda de la Setmana del Llibre, a l'Hostal de la Palma.
B A R C E L O N A , 18: A l Saló de
Cent de l'Ajuntament, festa literària dels Jocs Florals de Barcelona, en l'any C X V I I I de llur
celebració.
BEGUES, 18.30: Recital de cançó a càrrec dels cantants Xavier
Ribalta i Joan Isaac, al Cinema.
L A B I S B A L : Acte informatiu
sobre la campanya de protecció
de Les Gavarres a càrrec de la
seva comissió gestora, al Foment
Catòlic.
L A G A R R I G A , 16,30: I X Trobada de Corals Infantils de Catalunya, amb la participació de
les de Vilarodona, Ripoll. Caldes
de Montbui, La Garriga i la coral Cu-cut de Barcelona, al pavelló de col·legi Alpe.
M A T A R Ó : Clausura de r ' E x posició de titelles i capgrossos".
18: Recital del cantant aragonès José Antonio Labordeta a la
Sala Casal.
R I P O L L , 13: Repartiment de
premis del concurs de dibuix i
redacció, organitzat per Joan
Amils dins la campanya d'homenatge a Jacint Verdaguer.
S A N T A C O L O M A DE G R A M A N E T , 11: Festival a la sala
d'actes de l'INEM "Puig Castellar" en què intervindràn els cantants Elisa Serna, Jorge Melgarejo
i "Carmen y Jesús".
S A N T A EU L A L I A DE RONÇ A N A , 13: Concert de música de
cambra, interpretat per " T r i o
Barroc", a l'església parroquial.
T A R R E G A : I X Trobada de Corals Infantils, amb la participació de les d'Altafulla, Arboç, Berga. Castellserà i Verdú.
T E R R A S S A , 18.30: Repetició
del Desè Concert de la Mare de
Déu de Montserrat, pel "Cor
Montserrat", a la capella dels Pares Carmelitans.
DEMA
B A R C E L O N A , 10,30: Dins la
H Setmana de Cultura Catalana,
taula rodona a la Facultat de
Dret sobre "Aspectes jurídics de
l'Estatut d'autonomia", per Agustí de Semir, Josep i Luís Sureda i Jordi Solé Tura.
12,00: A la Facultat de Dret,
recital d'Ovidi Montllor.
19,30: El director general de
Cultura Popular, , Miguel Cruz
Hernàndez, inaugurarà, al Saló de
Cent de l'Ajuntament, el I I I Simpòsium Nacional d'Antropologia
Filosòfica.
19,30: Conferència de l'advocat,
Enric Leira sobre "Actualitat política", a la seu del Club d'Amics
de la Futurologia, Gran Via, 608.
20: A I S P A , Amigó, 17-19. " L a
natura de la démarche anthropologique", dins la setmana intensiva sobre Antropologia Cultural i Política que imparteix el
doctor Georges Balandier.
— A l'Ateneu, Teresa Pàmies i
Víctor Alba participaran en una
taula rodona sobre els fets de
maig del 1937. Hi actuarà de moderador el professor, Albert Balcells.
20: A l'Aula Magna de la Universitat Central, "El Congrés de
Cultura Catalana a la Universitat", amb Fabià Estapé, Lali Vintró, Ignasi Vila, Josep M. Castellet i Xavier Folch.
—Reunió mensual de les Comunitats de Base, a la sala Newman; Mn. Casimir Martí parlarà
•obre " L a comunitat de creients i
ei seu comportament en una societat d'estructura democràtica".
MANRESA. — Inici d'un cicle
de conferències sobre els subdotats i llur problemàtica, amb la
intervenció del conferenciant À l var Montferrer, que parlarà sobre "Visió actual de £a deficiència mental".
MATARÓ. —
20: Exposició
d'Art català no figuratiu a la Bibliteca Popular; a les 22: conferència sobre l'Art català (no figuratiu (pintura i escultura).
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Granollers, "Ciutat

VINEBRE

Quelcom més que un recital

S'hiAvuipreveu
la celebra
presència
deel 25.
zaran
pubillatge
Granollers
el
"Dia Universal de ia Sardana"
i el fet d'haver estat escollida
"Ciutat P u b i U a "
d'enguany.
Hom calcula que més de 25.000
persones s'arribaran fins a Granollers per assistir a uns actes
formen tradició.

L'actuació d'Ovidi Montllor, un èxit

El divendres, prop de mitjanit, el poble de Vinebre i la comarca de la Ribera d'Ebre van
vibrar com mai durant el recital
d'Ovidi Montllor, organitzat pel
Club de Joves i el Casino d'aquest poblet, en un acte celebrat en una data i dins d'un
marc geogràfic de reivindicació
comarcal i autonòmica per part
de les forces democràtiques, en
contra de la proposta d'algunes
autoritats de desmembració de
l'esmentada comarca, les quals
eren contràries fins i tot al Règim Especial per Catalunya.
Eren prop de les dotze de la nit.
1 sota una pluja fina, les banderes
catalanes que penjaven pels carrers
es mullaven. Per les parets, força
quantitat de cartells anunciant l'acte.
Dins del Casino, més de dues-centes
persones provinents de tres comarques afirmaven amb llur presència
la consciència nacional que quedava
reflectida dalt l'escenari amb aquest
simple, però definitiu, lema: " S O M .
ï allí eren, i hi eren —barrejats amb
un voleiar constant de draperies catalanes—, ciutadans d'aquelles terres representants de forces polítiques i del món pagès, però sobretot
molta gent jove. que per primera vedada des del 39. podia expressar clarament a llur pròpia comarca els
crits de "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia".
UNA P A N C A R T A

IL·LUMINADA

Una pancarta il·luminada demanava Ajuntaments democràtics i era
il·luminada pels llumins dels qui volien ser-hi dignament representats
LI permís del recital arriba a les vuit
del vespre, procedent de Madrid. Hi
havia expectació. Pel f e t que era al•nma cosa més que un recital, hi
feien acte de presència quatre o cinc
membres de la Guàrdia Civil.
Musicalment, el recital es desenvolupà normalment. Ovidi —enmig
d'un escenari d'on penjaven quatre
draps vermells simbolitzant la senyera del país— era aplaudit cada
vegada que una frase de les cançons
panyant xilè a la guitarra de 1 Ovidi
fou intensament aplaudit quan toca
un tema "charango" dedicat a Víctor
denotava victòria popular. L acomJara. Prop de les dues, entremig de
visques a Catalunya i-el poble unit

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

mai més no serà oprimit, acabava el
recital, que pot ser considerat a la
Ribera com el primer d'un inici de
clara consciència nacional i social,
que comença a manifestar-se amb
vigor, com ho féu fa pocs dies a la
comarca veïna de la Terra Alta. a
Gandesa, en un recital de Ramon
Muntaner i Marina Rossell.
C O M U N C A T DE L ' A S S E M B L E A
DE JOVES
En aquest sentit, el Comitè Executiu Provisional de l'Assemblea de Joves 'de les comarques Priorat, Terra
Alta i Ribera d'Ebre fa saber els
objectius que inspiren la seva creació en un comunicat. Entre altres
punts en què precisen la necessària
participació democràtica, diuen: "Ens
• omprometem a portar endavant
qualsevol acció positiva per treure
la comarca de la situació d'humiliació i abandó (transvasament, pantans. nuclears, gasoductes, qüestió
agrícola, etc.) i ens identifiquem amb
els auatre punts de l'Assemblea de
Catalunya"
XAVIER GARCIA

La Comissió Organitzadora del Pubillatge de Sardana ha convocat una
conferència de permsa a què assistiren en Joan Bertran, president de
l'Obra del Ballet Popular; en Salvador Llobet, b a t l l e de Granollers;
n'Agustí Mulet, president de l'Agrupació Sardanista Granollers; la Pubilla Universal de la Sardana 1976.
i altres membres de la Comissio Organitzadora.
En Joan Bertran, va fer esmeni,
breu. de la trajectòria que seguiren
tots els pubillatges. Consiúrà un gran
encert que la proclamació fos realitzada a la plaça de la Porxada, lloc
que guarda un monument històric i
característic de la ciutat. Ressaltà,
també, la importància de l'actuacio
d e l'Orquestra Ciutat ae Barcelona,
que sota la direcció del mestre Antoni Ros Marbà interpretarà la "Suite Empordanesa", d'en Juli Garreta,
i "Empúries", d'en Josep Maria Ruera, dues peces d'una extraorainaria
qualitat musical.
DOTZE COLLES

A R E N Y S DE ML'NT. — Ha estat
renovada la Junta del Cine-Club
Llanterna, d'aquesta vila, segons informació de Teresa Carreras. L'esmentada nova Junta vol establir una
programació regular i dedicar un
cicle ^de cinema per a infants.
CERVERA. — Com cada any, pelegrins d'aquesta vila han pujat a
Montserrat, puix que és Cervera la
població que de més antic organitza
aquestes peregrinacions. D'altra banda —informa Josep Corbera— han
estat nomenats dos nous membres
per a l'equip sacerdotal local, mossèns Lluís Solsona i Antoni Clavé.
G E L I D A . — Una salvatjada, consistent a tallar vint pins a l'interior
del recinte del Castell, la produïren
uns desconeguts fa uns dies. D'altres
desperfectes considerables s'han produït en aquell mateix indret —informa Enric Carafí
G R A N O L L E R S . — El dissabte que
ve serà conegut el X Premi Ramon
Dagà, de cinema, convocat pel Cine-Club de r Associació Cultural, informa Marti Vall.
S A N T A C O L O M A DE G R A M E NET. — Un curset d'espeleologia,
lestà muntant el Centre Excursionista
"Puig
Castellar",
informa
Aurora Agustí els entessats poden
adreçar-se el ÇEP, carrer Sant Josep, 20.

El president de l'Agrupació Sardanista Granollers considera la justesa
del nomenament i valora el moviment sardanista de Granollers; hi
existeixen dotze colles sardanistes i
n'hi ha dues en preparació, s'hi fan
mes de 65 ballades l'any i l'entitat
compta amb mes de 900 associats.
L'èxit, meritori del pubillatge, radica en el treball dels homes de l'Agrupació Sardanista Granollers.
Les noies. Marina Garrell, Pubilla
Universal; Pepita Vilaró i Conxita
Roura, fadrines, es mostren satisfetes d'ostentar la representació dels
sardanistes granollerins i de tots els
de Catalunya. Totes tres foren elegides. en una primera tanda, pels associats a les Entitats Culturals de ia
Vila, i en segona tanda, per vot popular, entre els assitents a un acte
celebrat a aquest fi.
A l col·loqui, foren esbossades diverses peculiaritats que caracterit-

de Granoàiers.
Una d'elles és la participació de la
comarca, fet que manifesta la taaca
d'expansionament que els membre®
de l'ASG han. dut a terme els anys
precedents. Es realment interessant
i valuosament publicitari el fet que.
durant el mes d'abril, totes les missives que sortien de la vila, duguessin imprès un retolat especial d »
correus, en commemoració del pubillatge. I, també, una coincidència
total a l'hora de valorar l'obra de
Josep Ricard Maimir, considerada
com un monument d'extraordinària qualitat.
La participació dels artistes locals.. ha estat digna d'esmentar. L a
Lliçó Magistral és obra de l'advocat
Josep Verde i Aldea. La clau ha estat realitzada pel joier "García Cuevas". sobre una idea d'A. Garrell.
El Cartell anunciador fou dissenyat
per l'artista Amador Garrell. I. del
mestre Josep M. Ruera. se n'estrena
l'obra "Empúries".
L'acte del Pubillatge es preveu
que serà massiu i multitudinari. Segons el president de l'ASG hi assistiran entre les 25.000 i 50.000 persones, vingudes totes d'arreu de la
geografia catalana. 1, segons el president de l'OBP. la Caravana de la
Flama de la Sardana, ha estat fins
fa poc. la manifestació cívica i de
catalanitat més gran i massiva haguda al nostre país, des de fa molts
anys; manifestació que es produeix
any rera any i que. juntament amb
el pubillatge i la diada universal de
la Sardana, constitueixen actes d'afirmació sardanista i catalana.
DOMENEC FORNS
EL TRAJECTE D ' A H I R
El recorregut d'ahir portà la Flama de la Sardana i la seva comitiva
a Granollers. La Caravana va sortir. a primeres hores del matí, d'Olot per baixar cap a Ripoll. Sant
Quirze de Besora, el Torelló i Vic. on
es féu el descans del migdia. A la
tarda, la Caravana va passar per
Tona. Aiguafreda. Centelles, la Garriga, Cànoves, Cardedeu i Argentona fins arribar a Mataró. La Caravana ha estat un èxit formidable,
tant d'organització com de públic.
JOSEP V E N T U R A

Rècord de prohibicions
Semir, Benet, Carbonell no van
poder parlar„ per manca ael corresponent permís. s o b r e r t f } , l l p ,
norama de les forces polítiques a
Catalunya", xerrada que clou el cirle "Cataluna hacia la democracia ,
a Santa Coloma
de Gramenet.
Aquest ha estat farcit de prohibicions que han afectat, a mes dels
esmentats membres de l'Assemblea
de Catalunya, en Pere Ardiaca.
Les protestes dels frustrats assistents i l'interès ciutadà envers el cicle han fet que els organitzadors
—l'Escola Social i l'Associacio de
Veïns del Centre— demanin al Govern Civil un nou permís per a la
totalitat de les xerrades, canviant el
seu títol pel de caire local "Santa
Coloma hacia la democracia".
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ADMINISTRATIUS
A M B INQUIETUDS I DESIGS DE MAJOR A C T I V I T A T

Mobles de despatx
i de la llar

Hem obert una gran sucursal dels nostres establiments d'articles per
a la llar (parament, electrodomèstics, mobles, etc.) Els nostres dirigents han passat al nou Centre. Per a la Central i les seves Seccions
de Vendes, Compres i Organització, busquem persones de 25 a 35 anys
amb retribucions de
500.000 a 1.000.000 pessetes anuals
Segons nivells de mando i creativitat

Rosalia de Castro, 36
Tel. 256 1 1 4 7 B 1 3

Centre de treball a Barcelona molt cèntric
Escriviu amb detalls a l'Ap. 5069 de Barcelona

ESTEVE BASSOLS
I SERRA

Vidu de Montserrat Montserrat
i Gasch
Medalla de Mèrit al Treball
H a mort als 81 any» confortat amb
ela auxilis espirituals i la benedioció
apostòlica, el dia 1 de maig.
A. C. S.
Els seus afligits fill Esteve, nora
Josefina, néts Esteve i Mireia, A n dreu i Candy, família tota i Alfons
Llopart-Mascaró n'assabenten llurs
llurs amics i coneguts i els preguen
de voler-lo tenir present en les oracions L'enterrament serà avui en la
intimat familiar, dia 2, a dos quarts
de deu del matí, a l'església parroquial de Nostra Senyora del Roser,
Avinguda José Antonio 796, on se
celebrarà la cerimònia religiosa,
rtnwtta particularment.
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venuts a Espanya l'any 1975

per descomptat.

