Països catalans-

-AVUI, dimarts, 4 maig 1976

ACTIVITAT POLÍTICA

No alineats:

l'Assemblea

Ahir van fer la &vfa presentació pública com a grup
Després de quatre anys de
funcionament, el grup de "No
Alineats"' va fer ahir la seva
presentació oficial en una conferència de premsa en què eren
presents Lluís Fonollosa. Santos Hernàndez. Ricard Lobo.
Josep Maria Vidal i Salvador
Casanova i Graner.

grup de No Alineats 110 som antipartit. Pot. però, haver-hi algú amb
en el Llibre d'Honor de la Diputació.
aquesta mentalitat, per tal com els
No Alineats som un grup pluralista
on no es demana altre acord polític que els quatre punts de l'As&embiea.
— El grup és el resultat d'una siD-es de la constitució de l'Assemtuació excepcional. No aspira al poblea de Catalunya hi havia persones
der i, per tant, el més probable és
n ° enquadrades políticament que hi
que desaparegui en el moment del
anaven a títol personal o en repretrencament democràtic, i els seus
sentació de grups i entitats populars.
militants passin a partits polítics
diversos. "Ens uneix saber que en
El març del 1972 aquests indepenel futur tots militarem en algun pardents de l'Assemblea
decideixen
tit", va dir-se a la conferència de
Coordinar-se. formant la Taula de
Persones i Grups No Alineats Mem- . premsa.
bres de l'Assemblea de Catalunya
— EI grup ha estat un instrument
Que, per a simplificar, tothom code politització i d'enquadrament.
Peix com a "No Alineats". La finaliD'ell, n'ha sortit molta gent que ha
tat bàsica d'aquesta coordinació era
passat a partits.
Ja de donar suport a les lluites de
— L'organització és en grups au^•Assemblea de Catalunya, i contritònoms. però coordinats d'alguna
buir a la seva difusió, des d'una posmanera entre si, distribuïts per tota
tura que, en no ser de partit permela geografia de Catalunya. AI martia una fidelitat estricta als quatre
ge de la taula de Barcelona, n'hi ha
Punts de l'Assemblea. Aquests quaal Vallès, a la Segarra, al Berguetre punts són, de fet, tota la base
dà. a Lleida, a Girona .. La immenProgramàtica del grup de "No Alisa majoria del poble català no perneats".
tany a cap partit, i en aquest sentit el potencial dels no alineats és

immens. EI grup demana, però, per
a pertànyer-hi, algun tipus de militància. Un cop cada any, el grup celebra una assemblea general. De les
fetes fins ara. solament una ha estat a Barcelona

Entre les activitats més destacades tenen la de proposar i organitzar la commemoració, a Ripoll, del
Primer aniversari de l'Assemblea, la
Publicació del llibre "Els partits polítics a la Catalunèa d'avui", la col·laboracian amb Pax Christi en l'organització de la "rrtarza de la llibertat" i la impulsió de la companya de
recollida de signatives per donar un
suport més gran els quatre punts
de l'Assemblea >—se'n van aplegar
30.000—- i la de proposar Xirinacs
"-membre del grup de No Alineats—
Per al Premi Nobel. Actualment el
§rup de No Alineats té la seva activitat política centrada a propiciar
e l diàleg i l'entesa entre l'Assemblea
de Catalunya i el Consell.
Ens expliquen que han portat també a terme la tasca de difusió de
* Assemblea en nombroses conferènc 'es. Molts grups sol·liciten la seva
Presència per considerar que són el
®rup que pot donar una imatge més
°bjectíva de l'Assemblea.
CARACTERÍSTIQUES
ORGANITZACIÓ

1

En aquest aspecte, recollim algue s de les frases dites a la confeencia de premsa:
«,7~A1 seu origen, el grup de No
*^Jneats va romandre força marcat
^ r g e n t d'a m b i e n t s cristians,
^íuesta característica, p e r ò , ha
a,, at desapareixent.
—- En general, el s militants del

El capità general,
& l'Ajuntament i a
ta Diputació
. Ahir, a primera hora de la tarda,
p Capità General senyor Coloma
.^allegos. va estar a l'Ajuntament
- a Va visitar l'alcalde, Joaquim Viola .qui, després de saludar-lo, i al
®ló Carles III, li va presentar els
j^embres de la Corporació i els de-gats municipals de Serveis, Hi van
Pronunciar unes paraules el batlle i
1 Capità -General, i
finalment
5Uiest va signar en el Llibre d'Ho° r de la Corporació,
ç^'altra banda, el senyor Coloma
allegos va efectuar també la seva
ç.r.lrnera visita oficial a la DiputaSp0' després de la seva presa de posjssio. Fou rebut pel president de
Corporació, Joan Antoni Samaamb qui va mantenir una
» dial entrevista, acabada la qual
Capità General va firmar també

ELS FOTOGRAFS DE N O R M A
DETINGUTS, A L CARRER

Els No Alineats són 9 favor de
l'entesa i el diàleg entre l'Assemblea
i el Consell, i porten a terme una
campanya per eliminar friccions i
clarificar la qüestió.

la tarda a la plaça de Sant Jaume,
unes tres-centes persones van formar
una manifestació catalanista que,
després de demanar a crits la dimissió de Viola, va adreçar-sé a la Rambla pel carrer de Ferran. En arribar
a Canaletes, i quan anava a enfilar
el carrer de Pelayo, la manifestació
fou dissolta per la policia que va
arribar-hi en dos jeeps.
DIRIGENTS POLÍTICS V A N
VEURE "EL GRAN DICTADOR"
Conegudes personalitats catalanes
del món de la política i de la cultura van assistir a la sessió de nit del
dia de l'estena d'El gran dictador en
un cinema de la rambla de. Catalunya. Durant la projecció algunes escenes van ésser molt aplaudides, i va
esclatar una gran ovació en finir el
film. Diversos cotxes de la policia
eren davant el cinema quan la gent
sortia al carrer.

Segons informa l'agència Europa
Press, a última hora del diumenge
el jutge d'instrucció número 6 de
Barcelona va ordenar la llibertat
provisional sota fiança d'Alain Betry, fotògraf de l'agència francesa
Norma, detingut el matí del primer
de maig. Sembla que el periodista
fou maltractat a "Jefatura".
El consolat francès a Barcelona i
alguns periodistes —que van dipositar la fiança— van interessar-se durant el cap de setmana pel detingut.
U,n altre fotògraf de l'agència Norma. Jean-Michel Rillon. detingut
també l'I de maig. fou deixat en llibertat

I . F.

L A MANIFESTACIÓ DE CADA
DIUMENGE
Com cada diumenge, en acabar-ee
la ballada de sardanes que es fa a
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K1 Reagrupament Socialista i
Democràtic de Catalunya ha fet
públic el comunicat següent on
manifesta la seva oposició al Pla
Comarcal que afecta Barcelona
i la seva àrea metropolitana:

ció, l'atenció en serveis a què tenien
dret, sinó que han estat objecte tfe
tota mena d'abusos. Al mateix temps,
s'ha alterat substancialment la distribució de la població al nostre pais,
creant així la macrocefàlia de Barcelona.
Declarem que només les llibertats
democràtiques que permetin l'elecció, per sufragi universal dels majors
de divuit anys, dels càrrecs municipals de manera lliure i sense exclusió de partits, la total renovació dels
consistoris i la liquidació del sistema corporativista dels terços dins
del marc d'un Estatut d'autonomia
per al nostre país, podran obrir la
porta a un govern representatiu del
Municipi, que haurà d'ésser nucli fonamental de la participació del poble en la pròpia Administracció. La
municipalització del sòl de la ciutat
serà un pas decidit cap a un urbanisme al servei de l'home en el camí que ens portarà a la societat socialista. democràtica i autogestionària que desitgem."

L'Associació de veïns reivindica el solar
L'Associació de Veïns Vila
de Gràcia ha denunciat l'última
martingala de l'afer Matesa que,
en aquest cas, no es tracta d'una
història econòmica sinó urbanística.

es destruir peró encara resta el solar. Fem una crida al bon seny de
l'ajuntament per tal que compri el
terreny i vagi començant a convertir en realitat les paraules boniques
que es pronuncien en els discursos i
que després es queden en això. en
paraules".

A Gràcia, al carrer Escipió, cantonada Homer, hi havia unes naus
molt àmplies que Matesa utilitzava
fins. fa molt poques setmanes com "a
centrç d'experimentació". Peró fa
uns dies les van enderrocar i s'na
comprovat l'existència d'una llicència
AMICS DE MALLORCA. — Tenen
d'obres per a la construcció de deu
lloc aquests dies. a l'Hotel Barceblocs de pisos amb un total de 160
lona. una colla d'actes organitzats
habitatges. " N o es tracta de posar en
per l'associació Amics de Mallorca,
qüestió la validesa de la dita llicèninclosos dins el programa d'activitats
cia —diu l'Associació'— que en tot
en pro de la cultura de les Illes.
cas verificarem, sinó la de denunciar
Avui. dia 4, el professor Eduard
públicament la actuació de l'AjuntaBerenguer parlarà de la "Problemàtica actual de l'economia de les
ment que no és conseqüent amb les
Illes. avui". Demà. dia 5, taula rodeclaracions fetes del Pla Comarcal
de salvar i destinar a usos públics . dona a càrrec de Rafael Ribó, que
els espais ocupats per indústries an- ' parlarà de "L'Estatut de 1932 a Catalunya", i Gregori Mir, sobre "Protiquades".
blemàtica socio-històrica del probleEn el cas concret de la fàbrica
ma automàtic a Mallorca". El dia 6
Matesa la qüestió s'agreuja per les
"L'època medieval", corresponent al
grans dimensions de les naus que
curset d'història de Mallorca, per
"permetien la utilització per a deMiquel Barceló. Els actes tindran
terminats equipaments que necessilloc a les vuit del vespre.
ten de molt d'espai: Instituts, hospitals, residència de jubilats".
En la nota diuen també que l'ediJORNADES DE L A DONA. — Els
fici, rèplica de l'arquitectura induspropers dies 26. 27, 28, 29 i 30
trial de Manchester, era vàlid per a
d'aquest mes tindran lloc les Jornales finalitats esmentades, i que el
des Catalanes de la Dona. organitcost d'adaptació hauria estat menor.
zades per l'Associació d'Amics de
"En aquests moments l'edificació ja
les. Nacions Unides.

BREU

1

Aixequem
la veu.

DENUNCIA D'UGT, USO, SOC I
CCOO
Les quatre branques sindicals que
van convocar la manifestació de l'I
de maig a la plaça de Catalunya,
Van presentar ahir a la tarda al jutjat de guàrdia, amb Xavier Casassas
com a primer signant, una denúncia
pels fets ocorreguts el primer de
maig al carrer Major de Gràcia. Els
fets denunciats són que cinc persones. vestides de paisa, van córrer
des del carrer de Jesús fins a la
Travessera disparant trets contra els
vianants. Van recoílir-se cinc beines
de cartutxos del 9 Parabellum, que
van ser presentades al jutjat amb la
denúncia. Així mateix, la denúncia
fa constar que el jeep de la policia
armada matrícula FPA-4.309. ocupat
per un caporal de primera i sis números, va presenciar els fets i no va
intervenir-hi gens ni mica.

Si s'aprova, serà un èxit del capital especulatiu

La fàbrica Matesa per a Gràcia

Més de cinquanta detinguts l'I de maig
En medis judicials de Barcelona,
se'ns ha informat que diumenge van
ser traslladats de la Direcció Superior de Policia al jutjat de guàrdia
una quinzena de detinguts el dissabte. i que ahir deu van ser deixats en
llibertat sota fiança de cinquanta
mil pessetes. Totes les altres persones detingudes a les manifestacions
de i'l de maig, unes quaranta, van
ser posades en llibertat poques hores després d'haver ingressat a la
Direcció Superior de Policia. Xirinacs, que era un dels detinguts, ha
explicat que foren maltractats. Els
cinc afiliats al SOC, detinguts a
Manresa, ha passat a disposició del
TOP i han quedat en llibertat provisional. Les persones que s'havien
tancat a l'església de Crist Rei. en
saber això han abandonat el temple.

El RSDC contra el Fia Comarcal

"L'aprovació definitiva del Pla Comarcal sense el concurs democràtic
de la població mostraria un cop més
les contradiccions d'una administració orientada a la defensa dels interessos privats per damunt del bé
comú. La "planificació" que es deriva del projecte suposa un èxit més
CONSELL-ASSEMBLEA
del capitalisme especulatiu, que ha
convertit la nostra ciutat i els seus
Els No Alineats entenen l'Assemvoltants en un centre amb una de les
blea com ^organisme unitari de més
més baixes qualitats de vida d'Euàmplia representació de Catalunya i
ropa, amb grans dèficits de serveis;
consideren, per tant, que és d'únic
i amb densitats de població de tipus
organisme unitari del qual pot sortir
asiàtic. Aquesta explotació del sòl
la direcció política del poble català.
urbà ha estat feta en la major part
En aquest sentit, el Consell de Fordels casos a expenses de les grans
ces Polítiques ha de tenir un pes im. I masses de treballadors, majoritàriaportant dintre l'Assemblea, però no
ment immigrats, que no solament no
pot arrogar-se una representació exhan rebut per part de l'Administraclusiva al marge d'aquesta. No pot
ser que el Consell dirigeixi i l'Assemblea mobilitzí. A l'Assemblea no
existeix altre requisit que suscriure
els»quatre punts, no hi ha vetos, i
en aquest sentit el grau d'integració
que posseeix és molt més ampli.

ACTIVITAT
Des de la seva formació, el grup
de No Alineats ha estat un dels més
actius difusors del quatre punts de
1 Assemblea i del que aquesta representava com a organisme unitari. En
aquest sentit, han contribuït enormement "a portar l'Assemblea enfora", com ens van dir a la conferència de premsa.
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