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BARCELONA

Apropament
Espanya-CEE
Sant Pau en cerca d'un acord Desig d'evolució cap a un règim democràtic
Marxa dels vaguistes des de l'hospital a sindicats

L administració de l'hospital de
Sant Pau manifestà ahir als vaguistes que, si no ha pagat la mesada
integra, no és per manca de diners;
mentre no es reintegrin al treball
no cobraran el salari sencer. Els
mil vutt-cents empleats en vaga van
celebrar ahir al migdia una assemblea. Hom informà que la part
econòmica i el senyor Riverola havsen decidit no sortir de la casa sindical fins que s'arribés a una solució del conflicte
Els metges interns i residents anunciaren la decisió de continuar la vaga.
Els dos centenars de persones que dur
ant dos dies han estat recloses al menjador del centre, també decidiren mantenir la seva actitud Hom decidí d entrevistar-se amb el governador civil,
•alcalde i amb totes les personalitats
que puguin ajudar a resoldre el conflicte
A dos quarts de quatre de la tarda,
uns quatre-cents vaguistes i escaig iniciaren una marxa pacifica des de I hospital a la Casa de Sindicats. Vestien els
uniformes hospitalaris i caminaven silenciosament per les voreres sense interrompre el tràfic
Arribats a Sindicats, es van reunir en
una sala El jurat d empresa els informà
de com anaven les negociacions Perque no siguin acusats d intransigents, havien decidit de rebaixar la plataforma
•^vindicativa. Demanen un sou mínim
<te vint mil al mes, amb un augment lineal de sis mil pessetes. Una guarderia
ber als fills menors de sis anys amb un
cost del 5 % del sou real. Un plus de mil
bessetes per als festius sobre el sou
d'un dia de treball.
Per al treball de nits. reclamen trentaÇjnc hores setmanals i un sou amb un
20
% d augment sobre la mesada real.
EXTENSIÓ DEL CONFLICTE
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Els representants dels treballadors de
nospital Mental de la Santa Creu han

ELLLENGUATGE

La llinda i
el llindar

L

a llinda és la fusta o pedra travessera que descansa sobre
®|s dos muntants d'una porta. I el
J'indar és la part inferior de l'obertura d'una porta, especialment la
d entrada d'una casa, formada per
una fusta o pedra travessera que
,Ve 3 un nivell més alt que el sòl ex«Hor. Llindar és sovint usat en un
•etit figurat, amb el significat de
«Punt que marca l'entrada en un
o en una època, en un estadi
r® l a vida o del coneixement». Estar
al llindar de la vellesa, és l'exemple que ens dóna el Fabra per a
jjuest sentit figurat. Un altre exem*"e molt eficaç pot ésser el títol
«una obreta de Josep M. CapdeEn el llindar de la filosofia,
ou ò n o r e s u , t a gens infreqüent
6 a 9
vol ' " s e s e r w e i x ' · P e r a qualsedels casos a què ens hem refe, ' de la forma «dintell». Aquesta
ma
,
és el resultat de catalanitzar
~ mot castellà «dintel». Transfor«dintell». amb aquest so de
i a n caf
tra
aeterístic de la nosJ? Morfologia, agafa un aire de ca'anitat que no és gens difícil que
nganyi molta gent. El fet. però, és
Hue «dintel!» és un barbarisme del
dar 6 3 1 P r e s c i n d · f · Amb llinda i llin®®9ons el que es vulgui dir, en
im
ben bé prou,
ALBERT JA.NE
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estat exclosos de les deliberacions del
"de Sant Pau. Per això els treballadors
d aquest han decidit d incloure en les
seves peticions igualtat de conveni per
als del Mental. Mentrestant, s'ha format
un comitè per informar la gent de barris
i associacions de veins sobre el conflicte de Sant Pau. Ahir, a les vuit del
vespre, se celebrà una reunió amb representants de totes les associacions de
veins de la ciutat.
La dimissió de la secretària executiva
que els vaguistes de Sant Pau demanaven, s'ha estès a tota la direcció. La manera com ha estat portat el conflicte ha
fet perdre la confiança de tot el personal
en I equip sencer que dirigeix l'hospital.
SOLIDARITAT DE LES INFERMERES
DEL CLÍNIC

La junta de representants d tnfermena
de i Hospital Clínic ha fet avinent la seva
solidaritat amb el personal del de Sant
Pau. Han acordat de fer avui una assemblea general per discutir la problemàtica

El «desig de veure Espanya
unlr-se a la comunitat europea al
terme d'una evolució vers un règim autènticament democràtic»,
ha estat expressat en una resolució
adoptada per It Comissió Política
del Parlament Europeu i serà sotmesa a l'Assemblea Plenària d'aquest organisme del mes de maig

que travessa aquest centre hospitalari. I
I atribueixen a la situació sanitària que
afecta tots els centres assistenoals del
país.
CONTINUA LA TANCADA

Els dos-cents empleats i metges de
Sant Pau. que durant dos dies han estat
tancats al menjador, hi romandran mentre no s arrangi el conflicte. Però no hi
ha cap perill per als malalts internats ja
que s'ha garantit un servei permanent
d assistència a totes les seccions i —sobretot— a la d'urgències i serveis intensius.
Diverses persones pertanyents a associacions de veins han anat portant menajar. flassades i altres objectes als
reclosos del menajador. Així han manifestat una solidaritat amb els vaguistes,
ja que consideren que les seves reivindicacions són justes. I que les deficiències
econòmiques de I hospital, no les han
de pagar els treballadors.
J. SUBIRA

La Comissió Parlamentària Europea
«insisteix sobre el restabliment de les
llibertats individuals, polítiques i sindicals i, en particular, sobre la legalització de tots els partits polítics i sobre
la concessió d'una àmpUa amnistia a
tots els detinguts polítics i el retorn
dels exiliats.»
Aquest organisme del Parlament Europeu es declara «conscient dels esforços iniciats per Espanya en una
conjuntura política i econòmica difícil»
però denuncia igualment «llur caràcter
massa limitat i la pervivència de certes
formes de repressió».
t a resolució adoptada per la Comissió
Política el Parlament Europeu serà presentada, i molt probablement aprovada,
a I Assemblea Plenària d aquest Parlament pel senyor Maurice Faure (socialista francès).

PAIS BASC

Caporal de la Guàrdia Civil mort
Una bomba va explotar sota el seu vehicle
Vora les deu del mati. el caporal
de primera de la Guàrdia Civil Antonto Defrutos Sualdea ha estat
mort a Legàzpia a conseqüència
d'una explosió
La Guàrdia Civil havia estat informada
de la col·locació d una bandera basca a
la carretera vora a la presa d'Urtatxa. a
un quilòmetre de la població. El caporal
de primera i dos guàrdies es van presentar a aquest lloc en un cotxe particular,
un «Seat 850». En arribant van veure
que hi havia un paquet, penjat a la bandera.
Pensant que podria haver-hi explosius, els dos guàrdies han restat al lloc,
sense tocar el paquet, mentre el caporal
se n tornava per a demanar la intervenció dels especialistes. A uns d o s cents metres de la bandera, un artefacte
ha fet explosió sota el cotxe, que ha
quedat desfet i ha produit la mort instantània del conductor. Encara no s ha
sabut si l'artefacte era com una mina o
d'un altre tipus, activat a distància.
Ja a les cinc de la matinada una altra
explosió havia desfet un cotxe aparcat

al carrer (un «Seat 124». Hom no ha donat el nom del propietari,
Les festes de la Santa Creu, que havien començat, han estat suspeses a
Legàzpia en senyal de dol.
ELS DETINGUTS DE PAMPLONA
En relació amb els fets del dijous passat, quan va ésser dissolta per la policia
una assemblea d'obrers a Villalba (Pamplona) i detinguts nombrosos assistents,
ahir. dilluns, van passar a presó disset
de les cent vuitanta-nou persones (la
major part han estat vacunats contra el
tingudes. Els disset ingressats a la presó
de Pamplona són: Pere Aranguren.
Jesús Montana. Josep Lluís Cirauqui.
Josep Xavier Uterga, Maria del Carme
Lizarraga, Esmeragda Sanz, Natalio
Frago, Àngel Sanz, Sola Urra. Xavier Az-
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cona. Josep Alonso. Josep Antoni Gironès. Glòria Adot i Vicenta Sanz.
Fent servir encara la Llei de Prevenció
de Terrorisme, el jutge ha donat permís
al comissari de policia de retenir més de
les setanta dues hores a Francesc
Munoz, membre del Consell Provincial
de Treballadors.
Molts dels detinguts eren ferits de diversa consideració perquè van voler saltar una tàpia de dos metres d'altura rematada per vidres i filferros, per a escapar-se de la policia. Van ésser assistits
en diferentes clíniques de Pamplona i la
major part han estat vacunats contta el
tètan.
Abans-d'ahir. diumenge, davant l'edifici de l'Audiència es van concentrar un
grup de persones que va anar augmentant de mica en mica i que aplaudia els
detinguts que hi anaven a declarar,
ROBERT PETIT

CONTACTES SENSE RESULTATS
Amb un programa carregadíssim de
temes d'importància europea que obligaran la reunió a prorrogar-se durant
dos dies. va començar ahir a Brussel·les
el Consell de Ministres d'Afers Exteriors
dels nou paisos del Mercat Comu.
Es possible que la Comissió Europea
informés al present Consell de Ministres sobre els resultats dels «contactes
exploratoris» del proppassat dimecres
entre Espanya I la CEE. dedicats a posar
al dia l'acord preferencial signat I any
1970.
Aquesta represa de contactes negociadors hispano-europeus de dimecres
no donà resultats concrets (inclusió de
nous productes comercials en I acord
vigent, reajustament de drets duaners,
etc.). No era pas això el que es cercava
en aquesta primera represa oficial de
contacte després del bloqueig de les negociacions imposat per la CEE com a
consegüència del clima creat per les
cinc execucions a Espanya el setembre
del 1975. Les discusions es concentraren més aviat en les línies de negociació, la filosofia político-comercial.
què cadascuna de les dues parts defensarà en trobades vinents. La propera
trobada de negociacions hispano-europees serà probablement el 14 de maig.
Resumint les línies de força d aquestes negociacions consistiran per part
espanyola a defensar àrduament les
concessions aranzelàries, de les quals
frueixen eis productes agrícoles espanyols a llur entrada en la zona dels
«Nou», oferint en contrapartida noves
concessions als productes industrials
europeus adreçats al mercat espanyol.
D altra banda, els Nou desitgen regular
concrètament et comerç siderúrgic, car
aquest sector ocupava un lloc força accessori en I acord preferencial del 1970 i
avui dia les exportacions siderúrgiques
espanyoles a Europa han assolit nivells
molt considerables i competitius.
DEMOCRISTIANS ESPANYOLS
Per tal de participar en uns cursets
sobre tècnique electorals i altres temes
de formació política, oferits pel Partit
Social Cristià de Bèlgica (conservadors),
han arribat avui a Brussel·les els vint-icmc membres de I Equip Espanyol de la
Democràcia Cristiana, organisme de
coordinació que aplega les diverses formacions d'aquesta tendència d arreu de
I Estat espanyol. La delegació espanyola
participarà igualment en altres sessions
d estudi patrocinades per diversos organismes europeus de Brussel·les.
FRANCESC VERDÚ
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