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Dimissió de dos regidors de Mataró

Un cotxe, dinamitat
Tres joves van resultar ferits
abatis-d'ahir al vespre a causa
d'ésser dinamitat llur cotxe a
Argel ers-Pl atj a (prop de Perpinyà), segons informa Ciíra.

plosió violenta que va destruir el
vehicle. Van resultar ferits per trossos de metralla i de ferralla.
Els van atendre a l'hospital de
Perpinyà i després van poder retornar a fcasa seva.
La policia estudia la reíació d'aquest atemptat amb el robatori de
quaranta quilos de dinamita, efectuat dimecres passat en una pedrera
d'Espira de l'Aglí (el Rosselló). Cap
organització no s'ha fet, per ara. responsable de l'atemptat.

Els joves, dels quals no es va deixar conèixer la identitat, sortien
d'un ball i es disposaven a engegar
el cotxe, quan es van adonar que
surtien guspires de prop del motor.
Es van allunyar ràpidament, en el
moment en què es produïa una ex-

LA CERDANYA

Un incendi destrueix el club de l'aeriport
Un foc, produït sembla, per un
eurt-circuit, iniciat a les zones dels
lavabos, afavorit pel vent i la construcció totalment de fusta, ha destruït les instal·lacions de vol i el
club social de l'aeròdrom de la Cerdanya, malgrat els esforços dels
bombers de Puigcerdà,
El sinistre ha pogut tenir unes característiques molt tràgiques, donat
que, a l'interior de les instal·lacions
socials pernoctaven tres pilots que,
sortosament, han pogut despertar a
temps de salvar la pell.
L a ràpida intervenció dels ja esmentats pilots, ha permès de posar
íora de perill cinc avions que es

trobaven a l'hangar situat a molt
poca distància del foc.
Cal assenyalar que la direcció del
vent ha estat determinada per a evitar que el foc arribés als dipòsits de
carburant del camp. situats a menys
de cent cinquanta metres. Les pèrdues materials es poden valorar en
més de quinze milions de pessetes i
encara que s'hi trobin els equips
emissor-receptor de ràdio i l'emissor
de ràdio b a 1 i s s a, els serveis del
camp resten oberts, gràcies a una
instal·lació muntada per sortir del
pas.
AGUSTÍ

GALLART

VILANOVA I LA G E L T R Ú

"Lock-out" en una empresa del metall
Aquest mati han aparegut tancades
les portes de la fàbrica amb un lletreret que indicava que, a causa de
les anomalies produïdes, es tancaven
les portes fins a nou avís. Una altra
empresa important del ram metallúrgic -—IMSA— ha amenaçat els
obrers amb fer semblantment. Davant d'això s'han prodúït algunes
reincorporacions parcials si bé la
normalitat laboral no ha estat restablerta. En relació amb aquests esdeveniments s'han produït algunes concentracions d'obrers davant l'edifici
de la delegació comarcal de Sindicats.

L a situació del sector metal·lúrgic
jfie Vilanova i la Geltrú ha sofert un
brusc empitjorament a causa del
"lock-out" declarat per l'empresa
F I S A on treballen uns vuit-centes
obrers, que des de fa dotze dies estaven en vaga, segons informa el nostre corresponsal Xavier Capdevila.

Inestabilitat de
l'economia espanyola
Segons l'opinió del Consell
Nacional d'Empresaris l'activitat
productiva i inversora en el país
es mou en un marc d'inestabilitat, tant internament com externament, i suposa un fort impediment per aconseguir el necessari grau de clarificació de les
expectatives empresarials.

En una carta adreçada al. consistori i fent refer èi, eia als passats fets
del dia 30, el senyor Boixet ha explicat com arran de les detencions

Era membre destacat de la renaixença musical
Mercè Plantada va deixarnos ahir, després d'uns dies
de lenta i serena agonia. A m b
ella s'acaba segurament la generació de cantants que protagonitzà la reinaxença musical catalana. Nascuda a Barcelona l'any 1892, ja des de
joveneta va viure l'aparició
d'un nou concepte de la melodia i també, ben aviat, del
lied clàssic. Va ser una soprano de veu delicadíssima i, per
altra banda, de remarcable intuïció per a la interpretació
més acurada.
Aquestes no són lloances improvisades o gratuïtes, perquè començàrem a conèixer-la personalment
els any de guerra, quan el seu art
era al zènit de la maduresa. Més
tard, als temps de la post-guerra,
tinguérem l'avinentesa de tractar-la
més íntimament, perquè tant la seva curiositat com el seu temperament generós la induïen a cercar el
contacte amb els compositors de
darrera hora.
Com ja hem apuntat més amunt,
Mercè Plantada havia fet conèixer
en innombrables
primeres
audicions* l'obra lírica dels compositors
que
recolliren
l'empenta
dels
creadohs de la música catalana moderna —els Apel·les Mestres, Alió,
Lambert, Lamdte de Grignon o Zamaeoís, e:.tre d'altres— i també l'obra bàsica de Turina i Falla. R e cordo encara l'esdeveniment
que
fou l'estrena a Barcelona de L'amor bruixot, dirigit pel mateix Manuel de Falla,
Tal com dèiem, a més de lliurarse al seu amor per als autors del
lied clàssic —era una excel·lent in-

Reclamació per les agressions de Madrid

Les
circumstàncies, greus
circumstàncies, de l'agressió d'un sector del públic mEdrileny als jugadors barcelonistes, el fet que el president Montal hagués d'abandonar
ei Bernabeu per la porta de servei,
pel assenyalar només els fets més
Significatius que és derivaren de la
derrota madridistd han portat que
la directiva blau grana demanés un
informe al directiu delegat de l'expedició, Josep Maria Vilaseca.

El f e t és que ei Barcelona considera tots aquests fets prou importants com per a interposar una querella criminal contra els agressors i
avançar les oportunes reclamacions
a la Federació Espanyola de Futbol.

Balmes, 254-Barcelona (6)
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De moment r.o es poden precisar
#is termes de la querella però el f e t
és que el Barça vol deixar ben clar
que no està dispesat a deixar-se intimidar per un grup de vàndals que
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honoren molt poc el públic madrileny.

Micheis torna al Barça
Es molt probable que Micheis torni al Futbol Club Barcelona. Segons
notícies procedents de fonts fidedignes, bé que encara sense confirmar,
l'ex-entrenador del Barça Rinus Micheis tornarà al club barceloní la
pròxima temporada com a secretari
tècnic de l'equip o "manager". En
aquest cas, l'ex-jugador R i f é seria
l'entrenador del conjunt blau-grana.
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aplicades a tres treballadors i cinc
dirigents sindicals, aquests en el vestíbul de la Casa Consistorial, s'ha
visi impotent davant le força exercida ,pel poder governatiu.
A ' l'esmentadi* carta, el senyor
Boixet exposa els motius per què
han près aquesta resolució, dient
que: veiem la impotència en què es
troba el consistori per a poder regular la con?i\éncia entre els mataronins amb l'ordre i pacifisme en
qu< s'ha anat desenvolupant fins el

Mercè Plantada ha mort

Querella criminal del Barcelona

comercid! balmes
fi

El conse.aer senyor Josep Maria Boixet, i el segon tinent d'alcalde senyr.r Àngel Fàbregues,
han presentat
la dimissió de
tots els seus càrrecs i delegacions, en el ple municipal celebrat ahir. a les set de la tarda, a Matarc

FUTBOL

Manifesten en una nota divulgada
pel Consell que la reactivació ara, és
condicionada en gran manera, a la
normalització laboral i a la clarificació de les expectatives socials i polítiques, tota vegada que els diversos
Indicadors econòmics apunten que
a'ha tocat el fons del cicle depressiu.
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tèrpret de Schubert i Schumaan—
va ésser fidel a les successives geperacions de músics i així també
estrenà el Giravolt de maig d'Eduard Toldrà en el paper principal
i unes cançons amb textos de Lope
de Vega que Toldrà va dedicar-li.
Més tard, donà a conèixer les cèlebres Melodies negres de Montsalvatge en un altre concert memorable a l'Ateneu.
Era una eminent professora de
cant, activitat que exercí al Conservatori del Liceu durant molts
anys, i del seu mestratge procedeix
un gran nombre de deixebles, posseïdors d'una escola de característica indiscutible. Que en pau descansi la il·lustre artista.
JOSEP C A S A N O V A S

dia 30, a causa d'ordres i noms coi*crets dels altres estaments del poder amb la intervenció de la força
armada prescindint totalment del govern local.
En el seu parlament, el senyor
Bcixet ha explicat que ens neguem,
a aceptar la responsabilitat de mantenir el poble de Mataró en el mateix engany en què hem estat nosaltres i per tant renunciem a tots
els càrrecs í uclegacions.
La proposta del senyor Boixet ha
estat acollida amb un aplaudiment
general per part dels assistents al
ple
Per altra banda el senyor Bada,
tinent d'alcalde, ha fet una intervenció respecte a l'òbit "conscient
0 inconscient'" p*>r part del consistori d'haver tret de l'ordre del dia
la discusió respecte a l'Estatut del
32 sense rebre cap resposta per part
del senyor alcslce.
A C A B A L A V A G A DEL M E T A L L
Els treballadors del metall de Mataró van acordar ahir, dilluns, de
reincorporar-je als seus llocs de treball a partir d'avui. La vaga ha durat quatre dies i ha estat protagonitzada pels cinc mil obrers de cent
seixanta empreses de Mataró ciutat
1 la seva comarca. En decidir d'acabar-la. han atés les recomanacións,
que en aqueàt sentit els va f e r la
comissió deiiberadora del conveni,
peró sense excloure la posibilitat de
tornar-hi si els esdeveniments ho
aconsellen.
TERESA CARRERAS

Assemblea de la Químico-Farmacèutica
Demanen la dimissió del president de la UTT
A h i r a la tarda es van reunir en
assemblea mil cinc-cents enllaços
Sindicals i treballadors de l'Agrupació Químico-Farmacèutica de la província de Barcelona, tot i que l'oficina de premsa d e l'Organització Sindical havia publicat una nota. que
advertia de la il·legalitat d'aquesta
assemblea i desacreditava la que havien fet la setmana passada.
Els reunits ratificaren els acords
següents del
conveni
provincial:
— Rebutjar les propostes econòmiques de la patronal; reafirmar-se en
la plataforma aprovada en assemblees, que preveu en sintesi 5.000
pessetes d'augment lineal al mes i

una paga extra el mes de
readmissió d'acomiadats.

març;

Mort del guàrdia civil:
sis detinguts
Sis persones han estat detingudes
èn relació a la mort del caporal de?
la Guàrdia Civil Antonio Frutos, seçons informa Europa Press. Aquestes
sis persones, sembla ésser, són obrers
de l'empresa propietària del pantà
que es troba prop del lloc on es va
produí l'atemptat al vehicle en el
qual viatjava el guàrdia civil mort.

Per als socis subscriptors
De la Secció d'Administració de Suscriptors rebem aquesta
nota. comunicant:
1. Dels dies 14 al 23 d'abril, els darrers de recepció de títols
de Fundador, es reberen més liquidacions i sol·licituds, que no pas
durant tot el darrer any sencer. Moltes sol·licituds, que no pas
durant tot el darrer any sencer. Moltes sol·licituds estaven formalitzades anteriorment, però no es va rebre la liquidació fins aleshores.
(Figuraran el seu dia com a Socis Fundadors en posteriors relacions).
2. Des del dia 23 al 29 d'abril s'han rebut milers de peticions
de suscripció.
3. Molts telegrames rebuts demanant títols de Fundador ens
arribaren sense adreça del remitent i, en alguna ocasió, sense cognoms. També tenim moltes sol·licituds il·legibles que cal comprovar
prèviament.
4 Com que la campanya del diari ha estat llarga, hi ha lògicament un gran nombre de canvis d'adreça, nombre incrementat
amb el d'aquells que s'han repensat i demanen de rebre el diari al
despatx o viceversa. Actualment la xifra de canvis és angoixant:
prop de 3.000!
5. Aquesta acumulació dels darrers dies ha motivat visites i
trucades telefòniques que, acaparant de vegades les línies, no deixen lloc a trucades de corresponsals, a recepción de notícies, a conferències de l'estranger, i bloquegen el nostre personal administratiu
impedint-li precisament de donar curs a l'acumulació de correspondència.
6. Finalment: el procés administratiu d'una empresa amb
aquesta infinitat de clients (quioscos, distribuïdors, llibreries, i cadascun dels suscriptors) només es pot fer per ordenador electrknic. Es un procés més lent al començament, però l'únic possible.
7 Per a endegar aquest allau hem agafat un nou local i hem
contractat vint-i-sis persones encarregades exclusivament de preparar les fitxes d'entrada de clients (suscriptors) a l'ordenador electrònic.
PREGUEM, PER T A N T :
—Que els pagaments de les subscripcions siguin efectuats per
Bancs o Caixes d'Estalvis o que almenys siguin demorats, que els
subscriptors no vinguin a pagar personalment encara.
— Que tots els canvis d'adreça, aclariments, problemes especials, les petirfons, ens siguin fets per escrit i en cap cas per telèfon o visita personal.
— Que els qui encara no han rebut Títols de Fundadors, els
que encara no reben la suscripció a domicili, els qui tenen pendent
el canvi d'adreça, comprenguin les raons del retard. Gradualment
anirem resolent cada cas particular.
T O T S ELS F U N D A D O R S H E M DE T E N I R L ' I N T I M A S A T I S R A C C I O DE SABER QUE, U E I X A N T A L M A R G E P O S S I B L E S CONT R A R I E T A T S QUE L A C O M P L E X I T A T D ' A Q U E S T A I N I C I A T I V A I L A A N O R M A L I T A T DE LES NOSTRES C I R C U N S T A N C I E S
C O L · L E C T I V E S C O M P O R T A I N E V I T A B L E M E N T , SENSE L A COLL A B O R A C I O DE CADASCÚ, EL N O S T R E D I A R I N O F O R A POSSIBLE.

