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Telegrama a Caaaroli, durant l'estada que feu a Madrid 
Els 187 sacerdots reunits el dia 3 de novembre en el Seminari Conciliar de Barce

lona, en sessió informativa,decidiren apart d'adreçar-se al Cardenal Jubany (veure AVUI 
9-11), enviar a Monsenyor Casaroli el següent telegrama, durant la éreu estada que feu 
a Madrida 

"Retiñió extraordinaria 187 sacerdots de Catalunya oonvooada per secretari permanent 
Arxiprestats Arxidiooesi Barcelona,envia a 3.1. pròpia expressió descontent davant vio
lació drets concordataris perpetrada per força pública, ame motiu reunió en dependències 
Parròquia Maria Mitjancera d'aquesta ciutat, lamentant silenci jeràrquic davant aquest 
atropello 

Solidaritat dels sacerdots als 113 detinguts a la Parròquia de Maria Mit.janoera 

Igualment, els 187 sacerdots enviaren el següent comunicat de solidaritat als empro— 

sonatst 
"...enviem una salutació d*amistat i de solidaritat* Amos de lamentar inoumpliment 

de les normes concordatarios per part de la força púhlioa, deplorem, sobretot, la viola
ció del dret de reunió que la vostra detenció significa. Estem al vostre costat en el 
manteniment dels drets ciutadans i us oferim la nostra ajuda." 

Declaració a l'opinió pública dels 113 empresonats acusats de pertànyer a 1'Assemblea 
de Catalunya. 

Els 113 detinguts a Sta. Maria Mitjancera fem la següent declaració -a la qual 
s'adhereixen d'altres presos polítics de Barcelona-, adreçada a l'Assembleb, de Catalunya, 
ai a través d'ella a tot el poble, en ocasió del segon aniversari de la primera sessió 
de l'Assemblea de Catalunya. 

Ens acusen de constituir la Comissió Permanent de l'Assemblea i creuen que empreso
nant-nos poden endarrerir la lluita del nostre poble per la llibertat i l'enderrocament 
de la dictadura. La nostra detenció ka desvetllat una resposta popular molt ampla i ba 
demostrat que l'Assemblea de Catalunya no és un grup format per unes persones o unes al
tres, si no que la formen la gran majoria dels sectors democràtics de Catalunya. L'Assem
blea de Catalunya no pot ser posada a la presó perquè és al carrer. 

Interpretem les múltiples accions i altres proves de solidaritat de qui hem rebut 
noticia -a les fabriques, als barris, a comarques, dels col·legia professionals, per part 
d'amples sectors de l'Església Catalana, dels estudiants,etc- no solament con una prova 
de solidaritat envers nosaltres, sinó també com un refermament da l'adhesió popular a la 
lluita per les llibertats democràtiques i nacionals que l'Assemblea da Catalunya expressa 
en els seus 4 punts programàticst 

1.-AMNISTIA CSNEHAL PER ALS PRESOS I ELS EXILIATS POLÍTICS. 
2.-LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES FONAMENTALS, INCLOSA LA SINDICAL, DE MANIFESTACIÓ I 

DRET DE TABA. 
3.-RESTABLIMENT PROYISIONAL DE L'ESTATUT DE 1932| COM A TIA PER ARRIBAR AL PLS 

EXERCICI DEL DRET D'AUTODETERMINAClOo 
4.-LA COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ DE TOTS ELS POBLES PENIHSUIABS EN LA LLUITA DEMOCRÀTICA 
Des del 7 de novembre de 1971» aquests 4 punts ban estat presents en les nombroses 

lluites unitàries dutes a terme per diferents seotora del nostre poble, els ka donat co
herència i sentit polític convergent. 

L'enfortiment de l'esperit solidari registrat aquesta dies tant al carrer com a la 
presó és la millor garantia que el camí emprés d'unir tots ala sectors democràtics i anti
feixistes en la lluita contra la diotadura és bo i ens portarà a la conquesta de les lli
bertats democràtiques i nacionals de Catalunya. 

Yisoa l'Assemblea de Catalunya t 
Barcelona, 7 de novembre de 1973 



El Cardenal Jubany rep als familiars dels 113 detinguts 
El dia 7 de novembre foren rebuts pel Cardenal Jubany un nombrós grup de familiars 

dels detinguts, als quals manifestà la preocupació que sentia per l1injusticia que l'em
presonament significava i anuncià que en el plac d'uns dies faria pública la seva posició. 

Homilia del Cardenal Jubany sobre la detenció de les 113 persones de Sta. Maria Mitjancera 
El 12 de novembre a 1«església de Pompeia de Barcelona, el Cardenal Jubany expresa 

públicament l'inquietud que sentia per la situació d'opressió que el règim polític actual 
ens imposa. Heus ací, alguna dels paràgrafs d'aquesta bomilia: 

"Tots coneixeu el que a ocorregut en la barcelonina parròquia de Maria Mitjanoera el 
diumenge, dia 28 d'octubre últim. Ea tracta d'un fet trist i lamentable,amb una llarga sè
rie de conseqüències que interpelen la nostra consciència cristiana. Gràcies a Déu, l'acti
tud dels fidels que partioipaven en la santa missa i especialment la serenitat del rector 
de la parròquia -la integritat sacerdotal i zel pastoral em complau subratllar- evitaren 
majors mals." 

*• Davant el que passà, oal recordar que, entre els drets naturals de l'home -que l'en-
oiclioa "Pacem in Terris'» qualifica de "universals,inviolables i inalienables» (nos.23 i 
145)- figura el de la llibertat de reunió i d'associació. Els ensenyaments pontificis so
bre aquest punt ban estat reoollits i aplicats al nostre pals pels bisbes espanyols en el 
seu més alt organisme col·legials l'Assemblea Plenària de l'Episcopat." 

".o .urgeix per al nostre pals una ordenaoió jurídica que respongui a aquests desitjós 
i necessitats,tant amplia i fondament sentits en el nostre poble. D'aquesta forma, per una 
banda, no es donarien fets com el que lamentem,amb tot el seu ròssec de dolo* i ressenti
ments} i , per altra part,s'evitarien certes actuacions de la força pública que, al pro
duir-se en llocs sagrats i dependències eclesials -que tenen un fi propi i determinat- po
den resultar lesives del vigent Concordat." 

Ressò internacional d'aquesta enèrgica posició de l'església enfront la dictadura 
Més enllà de les nostres fronteres, tota la premsa està dedicant una atenció extraor

dinaria a la crisi política a la que està arribant la xaorosa dictadura de la mòmia del 
Pardo. Com a mostra del relleu que està aconseguint aquesta creixent tensió, és interessant 
reproduir 1•enoapçalament d'un article que l'enviat especial d'un dels més importants dia
ris italians, com és el CORRIERE DE LA. SERÀ del 14 de novembre,publicà a primera páginas 

"L'arquebisbe de Barcelona, s'alinia contra Francos El Cardenal Jubany deplora l'acció 
de la policia contra el parlament clandestí de Catalunya i demana la "llibertat de reunió 
i d'associació." 

MartíxAlanis,bisbe de la Seu d'Urgell s'adhereix a la homilia del Cardenal Jubany 
En una carta datada el 14 de novembre manifestàs "urgeix en el nostre país una ordena

ció jurídica que faciliti més el dret de reunió i d'associació." 

Concentració a Tic i a l'Ametlla del Talles i manifestació a Granollers l'li de novembre 
Unes 15.000 persones tractaren d'aplegar-se a Tic el diumenge 11 de novembre, amb el 

propòsit de manifestar la seva protesta oivioa pels atropells de la dictadura, s'esqueia 
també, el II aniversari de la celebració de l'Assemblea de Catalunya (7-11-71).La ciutat 
estava ocupada totalment per forces de la guàrdia civil i policia armada. El control era 
rigorosissim. Per aquesta oiroumstànoia, gran nombre de persones es concentraren per la 
tarda a l'Ametlla i més tard a Granollers on es manifestaren pel centre de la vila. Pre
sidia la compacta massa de ciutadans, dues pancartes amb les consignes de "Tisca l'Assem
blea de Catalunya" i "Per l*Estatut d'Autonomia". 

La policia municipal intentà disoldre l'acte, però fou neutralitzada. Més tard, apare
gué la guàrdia civil i practicà 35 detenoion3. Algunes d'aquestes persones foren objecte 
de mals tractes. Posteriorment han quedat en llibertat provisional,excepte cinc que han 
ingressat a la presó, es traota de Miquel López de Malgrat, Narota Pradera de Mataró,Xa
vier Mitjà d'Arenys, Àngel Domínguez de Tortosa i Xavieí Granell de Calella. 

REPRESALIAS Revoquen la llibertat provional dels 113 de Maria Mitjancera 
El dilluns dia 12 quan s'esperava que sortissin amb llibertat provisional aquest nom

brós grup de ciutadans, arribà de Madrid un telegrama denegant-l• ha i intentant justificar 
aquest nou atropell, dient que "l'alteració de l'ordre públic continuava". 

Davant aquest cinisme, només podem reaccionar d'una formas SOLIDARITAT AMB ELS EMPRE
SONATS! 
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