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Espetec de bombes

Des d'ahir

Detinguts 4
possibles del
«Cas Viola»

La vaga
dels trens
francesos
ens afecta

Barcelona no ha quedat
marginada de l'ona de violència que afecta aquests
dies a algunes parts de l'Estat espanyol. Dues bonnbes
eren desactivades dilluns a la
nit per la policia a la coneguda Rambla. Segons han explicat veïns de la zona a
PUNT.Dl ARI el soroll dels
artefactes va ser impressionant i els va espantar molt.
Sortosament no es produí
cap desgràcia, ja que |es
bombes van ser descobertes
à temps.
La m a t e i x a n i t del dilluns,
la poficïàféïà pública la detenció de quatre persones
relacionades, segons fonts
policials, amb els assassinats
de Josep Maria Bultó i Joaquim viola.
Els detinguts. Concepció
Vall Pla, Montserrat Vall Pla,
Montserrat Sangrà i Xavier
Alonso Manzano Pérez, ja
havien estat implicats anteriorment per la policia en els
assassinats de ' l'industrial
Josep Maria Bultò fa dos
anys i el de l'ex-alcalde de
Barcelona, Joaquim Viola,
ara va fer un any.
Recordem, que la policia
va implicar en un principi els
nacionalistes catalans Àlvar
Valls, Motserrat Tarragó,
Carie Sastres i Josep Lluís
Pérez en l'assassinat de Bultó. Les mateixes persones,
excepte Valls, foren acusades per les autoritats policials de la mort de Viola, el"
gener de 1978.
Josep Maria Bultó i Joaquim viola van morir en esclatar una bomba que un es-.
camot havia col·locat a prop
del seu cos. Viola va morir
juntament amb la seva dona
. Montserrat Tarragona a la
seva residència del Passeig
de Gràcia de Barcelona.

Barcelona, en onada conflictiva

IVlilitarització del «Metro»
i vagues als magatzems
Durant tot el dia d'ahir encara
va prosseguir la vaga dels flequers a Barcelona, sense poder
arribar a cap acord en les darreres
negociacions celebrades a la Delegació de Treball. Sembla ser
que la patronal no té cap pressa
en resoldre el conflicte.
Per altra banda en les flequeries petites els amos continuen
fabricant ells mateixos el pa i
posant-lo a la venda, encara que
en petites quantitats, la qual cosa
fa que es. produeixin llargues
cues. S'ha calculat que aquests
són un 4 5 % de Barcelona ciutat.
Els grans magatzems avui-i demà continuaran la vaga que va
començar el dilluns, que si no s'arriba a cap acord tornarà a prosseguir de forma intermitent els
dies 10, 16 i 17 d'aquest mes.
Amb tot, la notícia laboral del
dia la protagonitzen els treballadors del «Metro» que han esta
militaritzats. segons l'ordre que
avui dimecres publica el Butlletí

Oficial de l'Estat. En tornar-se a
plantejar per a avui una vaga
idèntica a la que van fer la setmana passada, el Govern ha decidit
que no pot tenir paralitzats els
serveis públics de Barcelona ja
que els treballadors, d'Autobusos
s'havien fet solidaris no volent fer
serveis especials de transports de
superfície. El comitè de vaga del

Metro fins a darrera hora restaba
reunit per decidir les mesures a
prendre. Diferents dirigents de
centrals sindicals s'han pronunciat en contra de la militarització
per entendre que retalla el dret de
vaga en general. Ho han fet dirigents de CN, CSU, UG, USO i SU.
L'agència EFE no ha recollit l'opinió de Comissions Obreres.

Possibles a Barcelona

Capdevila o Galio, governadors
BARCELONA.—
Vicenç
Capdevila, actual director
general d'Administració Local, podria ésser nomenat
nou governador civil de Barcelona, segons ha pogut saber «Efe».
Vicenç Capdevjla, que havia segut batlle de l'Hospitalet de Llobregat, sustituiria a
Josep M° Belloch Puig, que

ha reivindicat en diverses
ocasions la seva intenció de
retirar-se per a exercir la
seva carrera de Dret.
D'altra banda, l'agència,
recullint fonts generalment
ben informgdes, especula
amb la possibilitat que el càrrec podria recaure en l'actual governador civil de Múrcia, Federico Gallo.
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Amb motiu de la vaga
dels trens francesos, què va
començar ahir a les vuit del
vespre, i que acabarà a les
sis del matí de demà, han
quedat suprimides les següents circulacions de trens,
segons ha informat la oficina
de premsa de la Renfe:
Avui: Barcelona-Talgo direcció París, i Català-Talgo
amb destí a Ginebra.
Demà, dia 8; Es reanudarà el servei amb normalitat a
partir de les 10 del matí, circulant el Català-Talgo amb
destí a Ginebra.
Els trens de viatgers Renfe, excepte els indicats, circularan normalment durant
tot el dia d'avui fins a PortBou, encara que no es pot
garantir la continuació del
viatge enllà de la frontera.
Els viatgers amb destí a
Ginebra disposen d'autocars
regulars désde Figueres fins
a Perpinyà,.

Tres armats

Assalten el
«cuartelillo»
de Mataró
Tres individus, un d'ells armat
amb una escopeta de canons retallats, assaltaren a primera hora
de la tarda d'avui el dipòsit municipal de detinguts de. Mataró i
després d'haver amenaçat ei funcionari de la porta d'entrada, alliberaren dos individus que eren
allà retinguts.
Sembla ser que els dos detinguts havien comès recentment un
atrac a la localitat barcelonina de
Masnou.

Benet, Barrera, Senillosa.

Postura socialista

Els «solitaris» s'Integraran en
Reventós no vol les
Diputacions al Consell diferents grups parlamentaris
(De la nostra redacció a Barcel o n a ) . — « E s t e m en contra de
la presència dels presidents de
les d i p u t a c i o n s de G i r o n a ,
Uelda 1 Tarragona dins el C o n sell Executiu de la Qenerallt a t » , ha manifestat Joan Reventós en una roda de premsa celebrada ahir a la tarda. Alhora el
PSC demana que Convergència
Democràtica i. UCD manifestin
públicament la seva postura al
respecte.
Aquesta pronunciació dels socialistes està basada en contrarestar una possible maniobra
d'UCD, ja que «la presència de
les diputacions catalanes dins
el Consell significaria una Incidència del partit del Govern
dins la política catalana que
no II correspon».
Malgrat que en el decret llei
pel qual es va restaurar la Generalitat hi ha una clàusula on s'exigeix que les diputacions figurin
dins del Consell, el PSC estaria

per la no aplicació d'aquest decret
llei.
Per altra banda manifesten que
els resultats d'aquestes passades
eleccions es poden considerar
com la consolidació de l'espai socialista a Catalunya i el PSC es
converteix en l'eix vartebrador de
la política catalana. Ara, cara a les
eleccions municipals, veuen com
un dels objectius fonamentals fer
front a l'abstenció.
Estan decidits a sostenir el govern d'unitat catalana que presideix Josep Tarradellas i recolzar
totes les gestions que el President
de la Generalitat faci cara a impulsar la política de traspassos,
com ara el viatge que realitzarà a
Madrid.
Joan Reventós va
recalcar
moltes vegades que la UCD és un
partit de dreta encara que ells es
considerin de centre, i que com a
tal actuen, «per això els fa por
l'avanç d e l'esquerra a C a t a lunya».
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(De la nostra redacció a Barcelona).— El balanç de la campanya
electoral i dels resultats dels comicis celebrats el passat primer
de març, ocupa aquest dies bona
part de l'atenció dels partits polítics a Barcelona.
Després que dilluns ho fes el
PSUC, ahir els socialistes van donar la seva versió oficial de les
eleccionms generals. Tanmateix
s'espera que avui estudií el tema
la candidatura al Senat Per l'Entesa que encapçalà el seu únic senador e l e c t e , J o s e p
Benet.
Aquest grup té previst de fer una
anàlisi de la seva derrota electoral
i de decidir a quin grup parlamentari s'integrarà Benet.
Altres qüestions polítiques que
acaparen l'atenció i l'interés dels
partits són la celebració de les
properes eleccions municipals, la
constitució del nou parlament a
Madrid i la formación del proper
govern espanyol.
Els socialistes no han recollit

encara ni han fet cap declaració
pública clara envers la proposta
del PSUC de cara a un pacte de
govern per als ajuntaments que
surtin de les properes eleccions
municipals. Els comunistes van
llançar dilluns davant la premsa
una crida als socialistes i a Convergència Democràtica de cara a
un enteniment per a les municipals. Amb CDC tenen' previst de
negociar el tema aquesta setmana.
De cara a la constitució del
nou parlament espanyol, els candidats electes de Coalició Democràtica, els de Convergència i
Unió i el d'Esquerra Republicana
no tenen encara clar a quin grup
parlamentari s'integraran. Mentre
aquests diputats esperan per
decidir-se a conèixer el reglament"
del Congrés i l'escrutini final de
les eleccions. Centristes de Catalunya, PSC-PSOE i els del PSUC
ja saben a quin grup aniran.
D'altra banda. Convergència

Democràtica de Catalunya atreu
en aquests moments l'atenció
dels observadors polítics tant a
Madrid com a Barcelona. Els rumors que algun dels seus membres pogués formar part del nou
govern sembla que no es materialitzaran, en camvi sí és probable
un pacte amb la UCD de cara al
Congrés de Diputats. De totes
maneres, com avançava ja dissabte a PUNT DIARI Jordi Pujol,
encara no els ha estat feta cap
oferta per part de Madrid.
El partit que encapçala el diputat Heribert Barrera, Esquerra Republicana de Catalunya també és
en aquests moments centre d'interès a Barcelona. Tota la premsa
d'ahir es feia ressò dels possibles
canvis en aquesta formació política. ER podria dividir-se i fins i tot
desaparèixer si com diuen certs
comentaristes polítics l'ala dreta
s'integra a Convergència Democràtica de Catalunya i l'esquerra
al PSC-PSOE.

