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LA VAGA DE •CORBERO" A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Durant el «es de novembre passat, eab motiu de les discussions per al nou • 

conveni col·lectiu, la «aioria dels 1410 treballadors d'aquesta fàbrica dtla co 
carca del Baix Llobregat es reuniren en assemblea on aprovaren om plataforma* 
reivindicativa. La resposta de l'eapresa fou totalment Inacceptable. Aleshores 
se celebra una reunió conjunta als locals de la CN'S, no arribant-se a cap a- • 
cord. Per ta l de pressionar sobra 1 ••apresa,'els treballadors acarearen dur a 
taraa ona serle d'accions: a ix í f els dies 20, ?1 I 22 d'aquell sos es deixaren 
de far hores extres, es registraren aturs 1 començà el treball a baix rendí- • 
sent, el qual continua f ins el 8 de gener, datà en la qual feu desallotjada la 
factoria. Els obrers es aanttguenren faràs eh la seva actitud ! en Tes seves * 
reivindicacions, tot 1 que Teapresa intentà intimidar-los. Llavors al Jurat • 
va reduir pel seu coapte les peticions de la-plataforaa que havia estat aprova 
da en asseablea. leaediatasent es desena la diaissló del ]urat. Durant les vo
tacions els treballadors deixaren ben clar que anirien al laudo. L'eapresa i n 
tenta una reunió, a la qual assisteixen representants dels obrers lliureaent • 
elegits en asseablea doncs els enllaços i Jurats havien d la l t t t . A la mateixa, 
els delegats obrers presenten una nova plataforma reivindicativa, ais i 
da que la prisarà, però sense variacions en els punts principals: 

platafor«a reivindicativa de ,e©rber6 , 

- » 1 / Conveni per un any 
-— 2/ Augment de 2.3G0 ptes. amb quinze sensualitats 
- * 3/ 100Í del sou real en cas d'accident de treball o ds malaltia 
—•4/ Unificació de llocs de treball per categories 
-—5/ S'exigeix que els eandes intermitios 1 els caps tractin correctament 

els treballadors 
- » 6 / Que els aprenents, en cumplir el seu contracte de trebal l , han d'és

ser qualificats pels encarregats i caps corresponents i no paa per • 
l 'oficina de personal, 1 

-*•"?/ Que tots els punts aconseguí te en el conveni per 2 anys, han da que
dar fixos en el conveni per un any. 

L'eapresa es nega a discutir sobre aquesta plataforaa i trenca el diàleg.* 
A contnlnuaclS Intenta una nova maniobra: convocar una asseablea d'empleats ad 
dictes i esquirols, a f i de revocar la decisió d'anar a l laude. Perl l 'assls-* 
tàncla sassive d'obrers lepedí l ' i x i t de l'operació. 

Aab aquest cl isa, el 5 de gener es va sancionar una treballadora, sota e l • 
pretext de que tenia una botella de begude alcohòlica, producte de la celebra
ció de les festes de Cap d'Any i Reis. Al dia següent, l'assemblea decideix a-
nar a un atur total de dos hores. Perl el dilluns, dia 8, l'eapresa entrega la 
carta d'acoaladaaent a 5 treballadors, 1 obre expedient 1 sanciona aab suspen
sió de feina a 3 enllaços i a 1 Jurat. El dia S l'assemblea decideix ae entrar 
a la factoria. Tan sols uns 200 -dels 1.410- entren; la resta es concentra da
vant l'entrada. 



U UJSITA I LA REPRESSIÓ 
I a les 9 del aatf d'aquell eahix día fa-a^to^ïçwèmela la 3càrd1a Civil . Aob ywèeaíflnttsia desfà" la eencsnírccla*. tneltt-* 

slu. Intenta fer baixar ¿al borro e Teapresa qtnrt a h readdsstó «fels acesiadsts, psnt feraser.HT da les rolvipfStscíCí», L*eapf9-
sa contesta que nerSs discutirà scbre la platafsrra, pari ri scLra els dsspatxats. 

Aleshores ans 1.200 treballades es a*H.fsït?i pacíf¡cs'-;nt |<els voltants de la frctorïa \ B $ H catrera d!E5?lt'y^»s, & CCT-SI I Ï i 
de St Joan Despí. La daaortració d'ira ena hera 1 r í t ja , essent aplaudits al seu pas prr la ç*at qw Ja tenia eeaattxsatgi àiï qs? á r 
cela, fins la intervenció brutal dels e lv i ls . Io t 1 aïrí ela obra** es férnan areurir ¿*?aú la f ï H r a cada satí. Als {r:s clss, •% 
veure que cada vegada sòn tanys els qsl entren a trsbaíl£?*¿ -1Mapreea,4£nca I a fcwfti. * " 

A continuació, s'intenta ena remin conjunte de esrcili8ci5. Per3 el3 refriseniïftis éa l'esrrrsa na hi tseisteÍM*!, ís^s na#?.Tjr 
Ien dialogar asb el Jurat dialt it . S'accepta que swest sigui l'interlocutor, pare |osan\ cos e condició qa» ha fací c?s a * i * j m « ¿ * í 
tant dala treballadors i no pas ce» a representants sindicals. Aquesta vagada Teapresa hi assisteix pèr3 es neaa a f » csj> c«KK*lS, 

Alxf arrlbaa al dissabte, dia 13 ¿a gener, en cl qual se celebra «na nova asseaòlea ds treballadors, en la ç o l es d»c1fe*ïf;ej»ssr 
so als Intenta d'acoaladatent 1 cua al proper dJlluns o entrarà tothea o ro entrarà ningfl. Entrai"an tots sens's els 10 òsp*testa; 

LA SOLIDARITAT • ' , . 
En solidaritat aab els ceapanys da «CCRBERÓ», s'han produïts aturs i accions a les flbrlqsras: *PÍEP.£LLIB, «SIOEC», «I3P3ÏI3V'* 

•PLASMCA*. »CERGAT". 'VlaTROlBER* i «BEHAVEMT». Tenbó, a «festacer, «TORNÏLLERIA HATA». 
Taabf s'han produit accions de solidaritat a diversas Instituts d'Ensenyeaent Kltjà fc Cornsllï i flolins ¿Ï Rei. S'ba recollit • 

300.000 ptos., de les quals 50.000 entre els estudiants de la Universitat Central. 

SEATt S'AACOCEfiUElx U READMISSIÓ 0£ TRES CÀRRECS SlffitCALS _ , , * 
El dl a 25 de gener Teapresa SEAT ceounlcava a la pressa que havien estat readaesos els ceapanys Karfn, Ccrtada 1 PSreg, càrrecs • 

sindícala acoaladets el aes de Juny dal 1971. Naturalesnt, aq-jest era el resultat de tot m llarg nrecSs de l luita. 
Els traa càrrecs havien guanyat el Judici a Kaglstratwa. L'eapresa havia anat al Sepraa. Al cap d'en any 1 sig, pol novsabre 72,* 

aquest fallà a favor dels treballadora. Tot 1 això, Teaprasa deixava passar teaps, especulant asb Ics Indemnitzacions. Alachares, • 
els ceapanys 1 la Coaissió Obrera es plantegen coa a principal reivindicació de la seva lluita, la readalssló. Pzssades las vacases»* 
da tidal, es va a l'aeció: atura da i hora 1 de 20 aïrats els dies 11 1 17 de gener al taller 8; abra 1 protestes davastt 1e3 port»» 
del taller 7; delegacions, grapa, ate. per la resta ¿s la factoría. Els 3 càrrecs sindícala presentan efiei*laent la sollleitwá da • 
readalaalt. Es planteja la setas*» del 21/27 coa decisiva* "Aquesta setaana es decideix l'afer*, 'Da nosaltres dspdn la restaste*, • 
"Raadalssió, ara!", són ela titulara dsl portaveu ¿a la Cerieai6 Obrera de SEAT "Asaablaa Obrara* d'aquells dies. Psra Vcaprtea na • 
dle roa. A la anal cosa es respín asb atura solidaris: da 2 horas en la cadena de aontatge dal 127 al taller 7, d'1 hsra en 1er ase» 
ccions 18 1 32 del taller 2; a a6a, es reparteixen octavetes, s'enganxen pegatines, as fan pintad» a l'lnt-rlor, etc. 

Després da aolts dubtes 1 d'haver ajornat diverses vegades la reuní ó, el día 25 hi ha reunió dsl Jurat. Alguns dels cccttarsnrs es» 
prenuncien ebertaaent per la raadalssió; d'altres, "els greca*, creuen que "serà sillar* mdalt lr- les a f 1 de no aç-tíitzcr encara * 
aée la situació. Hi acudeixen delegacions obreres exigint la readstastó i aaensçant aab accions generals de protesta. Finals**, es * 
decideix a favor de la raadalssió. 

L'entrada dels ceapanys Narín, Cortada i Pérez ha estat considerada coa una gran victoria obrara pels treballadors de SEAT enfront 
l'explotació 1 l'opressió dá l'eapresa, la qual enfortirà la lluita encara ais. 

LLUITA OBRERA-LLÜITA 08RERA-LLUITA OBRERA-LLÜITA OBRERA-LLÜITA OBRERA-LLÜITA 0BRERA-LLUITA OBRERA-LLÜITA 08RERA-LLUITA 0BSÍRA-LUJITA» 

hispano ollvotti. Gran Indignació pels descoaptes en els salaris aab aotiu de VIRTP (lapeat sobre el Rendiaent del Treball Psrísssl). 
" " " S'han recollit 20.000 ptes. en solidaritat aab els ceapanys de "CORBERO* 1 "TORMUERIA HATA*. 

aotor Ibérica. Qescrés d'una setaana d'assaablaes i d'aturs, 1'««presa cedeix: augaent de 22.000 ptes. por als salaris eet baixes 1 * 
da 14.000 per ala ais alts. Posterioreent encara ha pujat l'oferta aab 2.000 ala per a cada treballador. 

osaa (zona franca). Durant les fil ti ees setaanes s'han realitzat diverses asseablees exigint on augeant setaana1 de 500 ptes. enfront* 
del 7*5? da l'eapresa. Continuen los asseablees, havent-se produit taaba* aanifestacions a Tintarte? 1 *p1cad»s*. 

autobuaea. Tot i que havien guanyat al Judici a Hagistretora, l'eapresa es nega a readsetre a k carraca sindicals (Crespin, Galán, Ra 
aïro 1 V1daT).-ltegistratura ha dictat indeanltzaciona. S'han repartit octavetes cridant* la solidaritat, 

renfa. L'brgan da la C0 de "REiFE*, "Plataforaa*, crida a la lluita pel conveni -e la qual coaa s'hl nega l'eapresa- i per la retéria 
aló dais aceaiad'ts. Taabf planteja la reivindicació de cobrar un coeficient ds t i l lora que fa 17 eesrs que no as pega, 

patronlas. S'ha repartit una octaveta en la qual es denuncia un intent per part d'aquesta expresa t lxt i l de despatxar a 100 treballa
dors, cridant a la l lui ta i a la unitat enfront les aaquinacions de l'eapraea. 

costa 1 font. Porten Ja 8 sesos de vaga d'horee extra 1 da boicot a la priaa. Es fan assaablses. L'eapresa aaenaça aab la supressió* 
del plus de puntualitat. A ais, ha trobat una excusa per expedientar a tot el jurat (rebentà una caldera). Es lluita. 

tabre i coats. L'eapresa ha pujat la seva oferta de"3.800 a 4.500 ptes. d'augeent coa plus anual. Es vota 1 as diu ne acceptar. Paro, 
en no celebrar asseablees, no hi ha un caaí ciar ce tluita. S'ha presentat denuncia a la Delegació di Treball, 

s.f, vila. L'eapresa es nega a iaplantar la nova ordenança textil dr 46 hores de treball a la setaana, cosa que suposaria que el ler. 

torn sortiria a les 12, aenfre que l'eapresa vol que s'^iia a les 2. Els treballadors ne hi estan d'acord, 

plrallí (baix líobreget). Oesprés de l ' I aportant asseables i <= • itacló del dia 17de gener, es registrà vaga tota la setaana se-* 

güent i aturs interaitents durant Túltiea setaana de gener. 

agut (valies). Des de fa 2 BOSCS es realitzen asseablees de 400-500 treballadors. S'exigeix, aogaent de 400 ptes, sotaanal Igual per a 
"tots, setaana de 40 hores, etc. Oesprés de divarsos aturs, s£ha signat el conveni concedínt-«e las 400 ptes. d'aacaont. 

dragados i construcciones (valles). Gràcies a les pressions dels treballadors s'ha aconseguit q » tota els qui treballaven *par praa-
" tai.stes* han passat a forrar part de la plantilla. Hi ha vaga da baix rendiaent. 



LLUITA OBRERA (cont!naaci6)-LLÜITA OBRERA (conti n»aclS)-LUHTA OBRERA (contlnuaclA-LLUITA OBRERA (conti iiaaclóí-LLUITA OBRERA (contin 

uti l latges boy (vallas). Oas del dia 11 da ganar M ha vaga di .bah rantftaeirt en exigir augaents de 500 ptes, per setaane 1 ICO ? en 
~ ~ ~ " " 7 " "cas de «alaltla-o accident, 
aigneT-'rofrílvalTas). El día 16 de ganar, as registr i un atur de 6 heres peí dret de i han del sandvitx, contra els torna 1 per un au£ 

* y. * -aan* dé 300 ptas, }•-_ 
salar ( v a l t i s h Els treballadora d'aquesta eaprasa de Sardanyola acaparan al (fia 19 ds ganar la factoría en deaanda di raadalssló da* 

3 coapanys despatxats arrel di les Sitiaos l lu i tes . La Guardia Civi l rodeja 1'espresa, para flnalaant aquesta cedí par la ) i t . 
ne* pol (val las) . Deis 60 acoatedats han estat readeesos 22. Segueix la l lu i ta par la readalstlé da tots els restants. 
safa"(Elanet).·El dia 1 da ganar e' lnicla «na setaana di treball íant, a la sécele' d'acaoets da r a l i d'aquesta eepreea. A als , s'ha • 

* "presantat i»na plataforsa reivindicativa. 
gassol (ee tar i ) . S'han celebrat assaablees en tres secdons. En la d'aprastos, a als, s'ha aconseguit d'expulsar an ei l laç 'groc' 1 • 

" "d'eleglr-ne un a l t re , veritable rapreaentant dais obrers, 
aaqoinlsta (barcelona). En la reunió del 4 de gener es va signar el conven!: 3 . 0 0 0 ptas. d'augaent par a tothoa, 30C di plus aansn-
" * " " * "al d'escolaritat durant 10 sesos, 40 horas «anys a 1'any, augaent del 100% an al p i n di nocturn! tat , etc. Conven! per 2 * 

•£ -;«nys> - r^-td ~ .. •. • . . . , - ' . ...... . . . 
«acosa (barcelona).;Eníes divisions 5» 1-9» «s fa boicot a les horas extra. Ha «ort l t el n* 9 de "Unidad y Lucha en «ACOSA", ones • 
~ " " "crida a la creació da co«i si ans contra Jas horas extra. Es denuncia tm accident qaa costà la vida al coapany Raúl Llorente. 
«esa (barcelona). Ha circulat ona octavetae en la qua! es planteja quines sin les necessitats d'una faaf l ia obrera (unes 650 ptes. al 

*'dl»). Sobra aquesta, bese es va. deaanar un augaar.t de 3,000 ptas. al ees, a la qual cesa l'eapresa es va negar. S'hi l l u i t a . 
bas 1 .cugueró ('barcelona!. Ha circulat una octaveta signada per CC.00. en la qual as denuncia 1 'augeent del 10? del sou d'aquest pes 
"** * de gener, ja que queda reduït al 6? si l'obrar fa l ta ¿n día a la feina. Exigeixen 500 d'augaent setaana! Igual per a to 

NOD CfllfEll TJE LA BAKA PRIVADA- *,•:>. • 3 . . . - • ' . ' . - Y f í 
El día 13 de gener van coaencar les negociacions del ncu conven! de la Sanca privada. L'aaterior acabava el 31 da deseabra 1 s 'M» 

arr ib i par vlad'una 'noraa d'obllgado cuapllalentó*. 
Aab t a l aotlu, la revista "Criba* va publicar unas declaracions d'autoritats del «Inister! del Treball qua di «en: *Por- parta de • 

las autoridades sindicales sa desearía qua las negociaciones sa realizaran rípldaaantl y en aedlo del «ayer s igi le , para avistar la • 
posible creación progresiva en los trabajadores de un ellaa qua llevase a aantfastaclones coso las que acoapaflaron a las anterioras • 
negociaciones. Per otra parte, parece que aquellos paros causaron serias per ja! el os eeenSalcos a las ««presas, per la que astas estan 
de acuerdo con las jerarquías sindicales en el interés por conseguir una negociación rápida 1 en calaa. . . * 

\ - • -. PUTAfOR» RE M SICATIVA DE LA BACA PRIVADA 
1 / Raadalssló deis acóaladats 1 sobresseTaent d e l * expedients 1 de les sancions, 

2/ Augaent de 4.000 ptes. sensuals Igual par a tothoa i escala eòbll, 
3/ 35 horas seteanals 1 dissabte fest iu, és a dir: octubre a jtmy? de 8 a 3 j resta any; de 8 a 2 , 
4/30 idías da vacances, : -, >,«r-."-:í'^";- ' í * r í ^ 

. 5¿ Augsint',deíf!25t>d* l'laport'defií frTeñnls,r 

6/ Devolució da TMaport de les utl l l tata, 
7/30? del sou coa a pà# o» beneficis, 
8f Jutillacló ais tólaro/a-^ 100? del seo, 1 , . 
9/ Conven! per 1 any.' ' ^ * ' 

gons 
Els treballadors reivindiquen un 50? d'augaent, «entre que las eapreses ofereixen en aagaent del 14? el orí ser any i un 

1'augaent del cost de la vida surant el segon any ( ja que vol «n conven! par 2 añys). 
se 

últ laa hora: D'esquena als treballadors 1 a i * "Noraa de Obligado cuapll·lento* éecre^^sesiat .aprova^un conveni per 3 la Banca* 
prïvidï veritebleaent5vergonyós: augaent del 14? el prieer any Ï del 12? el segon. Just les ¿fartes de la patronal. 

• k PER BANCA D'ESPAI m HA ESTAT IMPOSSIBLE D' ÍCLCURE El AQUEST fRWERO LES HABITUALS SECCIOUS «UNIVERSITAT», •EISEKYAHEKT» í 
• • J «ESPASW^ SOKOISCIENTS DE LA JrPCfïfÀNCJA C€ LES LLUITES QUE-El EL CARP OE L ' E K E W W B i ï ï í * LA UIIVERSITAT Hkl ESCLATAT 

AQUESTS ÚLTIMS DIES, Í S P£> ÀIX§, QBE ÉS EÏ.PR0PER NÚMERO 0"avu1« INSPIREM DOS DOSSIERS S0BRE-€l?E§élTATS TENES 
QUANT AL PROCÉS *1.ÒÒ1»^È S'ESTÀ H0ITANT CONTRA DIRIGENTS DE LA TOOROIIAOÜRA «ItRALiJE COMISSIONS OBRERES DE L'ESTAT ES 

PANYOL", L«EQUIP "ayul" PERSA INCLUIR TAMBÉ EN EL PRÜXIH PÚBERO UPA 0ÉTAIÍA» JPJGRHACID SGBREAQUEST AFER. 
ESPEREM QUE ELS LECTORS SABRAN COHPREIBRE AQUESTES DIFICULTATS, PERD* EN LES.CÜIDICÍOIB ACTUALS DE CLAüXSTIIITAT i L'ESFORÇ 

ECONÒMIC QUE REPRESENTA DUR ENDAVANT UPA REVISTA QUALSEVOL, INPIOEIXEI QUE •avui»" AUGMENTI MASSA EL NOBBRE DE PLANES, QUEDANT Al 
XÍ MANCADA 0? WPORTAJffS IPfORPAOKM;' »'•'--'•' 

EN CONSEQÜÈNCIA, ! DE GUT A LA LIMITACIÓ EVIDENT DEL TIRATGE, PREGUEM ALS JBSTRES LECTORS QUE FACIN CÓRRER AL MÏXIH ELS E -
XEBPLARS D'avui» ES ELS AMBIENTS EN ELS QUALS ES MOGUI!. • < :>. 
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RESIDENGIAt§.O.E. 
>|ITECg!EliïS -—,. . . _ . . . . 

Obrant el net d» 1*18 1971, un «ruo del personal sanitari s'entrevista sa» el presidid de la Jenta * Govern de la Seguretat Se-
e le l , Sr haya Cens, per fsr-11 algunes patlelena aehre els prebltaee ais argents dsl aotad, entre als oeals hi ha el de l'aagntd 
da salaris» S'envien agaades petlclens a las aaterltats sart til·les de l'IRP (Instituto "aclcnal ds Pred si 5«). 

El JULIOL 1971 aa registre en pardal aagaant ds sens. 
£1 24 ¿i WVERORE 1971 s'adreça una carta al «Hrnctar de la Clatat SanittHa aab tras peticions: a/ Descrlpclí I míasele" dels 

lleca ds treball (probless soleelcrat); b/ Gatrdrla infanti l ; c/ Cread í d'un servei ds aadaelna de Veapresa. El 26 s'adreça ma 
altra carta al presidint dsl sindicat deaanant-ll l'acceleració' dels mm eatatds. 

El FEBRER 1972 t f lles el conflicte a V'.ioepltal Pdcdl t r te d*Ovlede. À la Redolada de la Sagarttat Social de Barcelona encara 
ne hada ettat resvlt ras. Sa celebren assecblees ne en un principi hadan estat cenvacadsa per l'estenent dels sdgas, per) a les 
aatdxee s'M afegeixen la resta del parseral, qoa is «d pren la Iniciativa. HI ha toltdsr1tzacl¿ atb els d'Odedo 1 «laborado d'n-
na plataforaa reldndlcatlvs! . , , . . , « , ,_, 

1 / Augaent © le seas, croañs par al asa es nantr '72- , , r 
2 / Estatds, ajp fa un any «se sín dsoantts 
3/ Triennie na cobrats 
4 / Paga del 18 Jallel segons el nen auçted (ja concedit a Infernares 1 a ATS «Ajudants Tledcs Sanj_ 
5/ Soa fdegre. dorad la baixa par ealaltla taris* ~ 
6/ Plus és noctarnltat 
7/Jubilació aié soa íntegra 
8 / Supressió ds les oposicions per aconeagdr plaça f ixa; adlgletat dea dels 3 aesos 1 plaça fixa 
9 / Revisió dels ecntraetes cvrntuels da lea aejxlllara de clínica als 6 

10/ Gcerdirle Infanti l , I 
1 1 / Plantilla ds personal d'nord aab el notare da pacients. 

Coa a aMads da pressió per tal d'aconangdr eguedes reivindicacions ea dad deix traballsr aense pertar l'anlfoma reglaaeatarl, ras 
pedant alxe af las zonas esterllttzadet 1 les tesares d'hldane. La Aracel i I Sindicat» responen aab ana neta pftllca referent ala" 
gran perilla per ala aaTnlts en ésser atesos sonsa Wlforta; es contesta dient ees s'estl utilitzant 1'nnlfom dalt aatges. A I V 
cesaclS da cía ne s'estfc stanent pron bS ais aalalts, es contesta srb «na carta signada per aelts pedente qw aflraan el contrari. 

t"OCTUBRE 1972 sín convocades eleccions per a la jante governativa 1 jauta facaltdlve. El persona 1 neafa ce n'assabenta asé 48 
harás d*antalad6. S» celebra Inasdlatacsnt ana aseeeblea, en es dsd ddx: A/ AJornaaed ó las alaeclans; B/ Orat de v d par a t d 
al paraenal. Els dos ponts foren concedits. 

El NOrtHERE 1972 os presenta om carta, recolzada por 2.000 signatures, aa s'exlgelx par a tdhaa: tf Dret a neniar en ola aenja-
dors ds l'eaprata; b/ Plet ds eenjar. Dirs el t e r d d ds 10 cíes gw es va dsnar pergal fet cedeetad», des nona prableaea a'afegl' 
ren ala ja exlstods: 1 / El príxln scsdadanent ds 8 caladores 1 20 aadllars di clínica a aqueata "addenda 1 da 70 awllars a la 
Residlncla da Bslldtge (L'Hosp1tsl:t), por el 23 de dttasbrn; 2/ El contagi da les aalaltles dais padedt al personal sanitari par 
les postines condicions hlglínlcoes, per la canea de revisions aadlguaa nerledlqoes, etc. 
ACCIWS COICRETES; VAQUES I PCUPAC10WS 

Paseata oís 10 dies ds t e r d d , la direcció continua en el tea sllsncls. Aleshores, el día 13 da DESEMBRE 1972 s'ocupen ele ataja
dora, es fa bolcd ais tsnjara 1 es dnaana una resposta ds la dlrecdS, respecte gas no s'ebte. Al día segund, 14, es continua ea la 
aatelxa tesltrra: aantadn ds 2 hares 1 b d e d ais aenjadora. f ! día 15, a aes, as fa vaga d'adforaes. Per la nlt ea va presentar e 
le raudo d'lnferaaras, auxiliara 1 aéalnlstratlvet, al Dr Cabanlllae (Chracter de V IH 1 ) , el qael et va nostrar, en mi principi, cea 
prenda, prended la so-» etdtt lncla a l'asseablea general projectada per al día 16. Pero otea aguesta se celebra, la tova pastera 
es totaleed a d i d a : en nega al dtaleg a nsnys w d g d wfr ana cedsslí restringida. Calgrat alxo continua la rendí , aprovad-se 
ana nova pl.taforn. rdv lnd lcd lva^ {f ^ , ^ ^ m ¿ ^ ^ ^ .¿^ 

2/ Contractes fixes ds treball 
3/ Reddt aftdlca periódica 
4/ Augaent ca sou Igaal per a t d el persoral 
5/ Paçaéad dsls ataos artdarrmita 
6/Ó«ardirl» Infadll, I 
7/ Lleca flxes di W a l l . 

El día 17, t d 1 ser dlucenge, continua l'esssablea, dsddld-tt qw si hl ha reprttdí s'adrl a Tetur general. 



5 
LA REPRESSIÓ ^ .. 

El 18 hi ha el canvi de Hec <i» treball de.14 aérinistratlves, lrpedlnt-se a aés l'entrada a altres 4. Es decideix anar á l ' á t» 
general i a Tocupació per 24 hores a partir de les 3 da la tarda. En les asseablees es registra la participació de planxadores, ce
ladores, rentadores, etc. Es decideix que noaés s'atendrà les imitats 1 prescindí bles (inferaerla, banc de sang, urgències, etc.) 

El 19 coeença asb la continuació de l'atur 1 de la sentada, O'altra banda, la Residencia esta voltada per 10'jeeps i un 091. Un 
grup de 14 administratives són segrestades per l'espresa i tancades en una aula, aeb la Intenció prlesra de canviar-les de treball. 
La Junta de Govern de la Residencia es reuneix ató els enllaços, cbligant-los -sense èxit- a signar una declaració de conflicte col-
lectiu; en acabar la reunió es llença un ultialtue: "SI a la una no M ha hagut un canvi d'actitud, entrar? la policia!". A les 2 va 
entrar la policia carregant centra els assentats que no es van «otre; diversos ferits, k crits es reclaaa la presència del director 
del centre, el qual és obligat a anar-hi i aleshores ordena la retirada de la policia. Cèntims la sentada i s'organitza una assee-
blea, a la qual hi assistiran ais de 700 persones. 
LES CONCESSIONS,., * 

Davant els reunits, el Director del Centre es veli obligat a respondre a una serie de preguntes, adaitlnt que: * ' Ell havia crldit 
a la policia perquè intervingués; R/ Que això havia estat un error; C/ Que ell satalx posaria una querella judicial contra la pollets 
per la seva brutal intervenció; D/ Que traeitaria les reivindicacions de l'essetólea; E/ Que es cosproBotia a dur una resposta al res 
poete el dia 10 de Gener 1973 a las 2 de 1a tarda i davant j'assetólea. A als, va condecir, verbalaent, els següents ponts: 1 / Read-
elssló de tots els acealadBts; 2/ Plaça de treball fixa per a les aaxillars als 3 «esos, desprès d'un exasen previ d'entrada; 3/ Hi
giene i seguretat en.el treball, ató la creació d'un departaeent oue s'anosenarl "Medecina preventiva"; 4/ Una guarderia infantil; 1 
5/ No prendre repressàlles. 

A partir del dia 20 de Besetóre, el personal decideix portar un braçal negre pels ferits a resultes de l'entrada brutal de la- pol1_ 
cío. A «Is, es santí un servei d'inforeació (liarle. Cal senyalar que hi ha hagut contactes solidaris ató Centres de la Seguretat So
cial de: lirona, Tarragona, Valencia; Iruña/Paaplona, Bilbao; Lago; Saragossa, Osca, Siria, Gijón, Oviedo, Santander, Granada 1 Madrid. 

ELS FETS DEL GENER 1973 
Durant aquests dies s'han succeït les aaenaces consistents en: «titee de 50.000 ptes. a les celadores, i da detencions, en haver 

cada dia noves citacions d'anar a Cooissaria. A oes, l'actuació de la Direcció, per por a tm atur total, va ésser de: obligar al per
sonal subaltern a allargar les seves vacances duiant tot el oes de gener; de perllongar les vacances de les estudiants d'ATS fins el 
dia 15 de gener. 

El dia 4 es va dur a toree un nou conveni entre l'Hospital da St Pau i el S0E (Seguro Obligatorio de Enferaedad), segons si qual 
es van posar a disposició del SOC 400 l l i t s , flelts dels aalalts assegurats són enviats al St Pau, ató la qual cosa, per exesple, la 
«ala de Pediatria quede quasi buida I havent els setges residents d*organitzar-se per fer les tasques de les inferaeres. 

El (fia 10, al slgdla, se celebra una reunió en la qual es enllaços fan conèixer l'acta de la reunió celebrada per ells a "adrid 
dos dies abans ató el President de l'IRP i el presidint de la Seguretat Social. HI assisteixen unes 500 persones, de tots els esta
ments de b ResMène+a de ,ïa Seguretat Social, 1 ató representants de la Residencia de Sta Colóse, de Bellvltge i d'estudiants de 
Medecina.' 

Les respostes a les peticions foren: -'so a la constitució dels Jurats d'eapresa, ja que 1MNP no coapleix els requerlaents duna 
eapresa segons l'actual legislació; -En conseqüència, el diàleg haurà de continuar canalitzant-se a travos del Sindicat d'Actlvfets 
Sanitàries; -Sf al nou departaeent de "Medecina preventiva"; -Sí a la Guarderia Infantil; -La Institució contractarà inferaeres a 
alt ja jornada quan les necessitats del -entre així ho aconsellin; -Es eosputari l'anttgüetat des del aateix aoaent en que*» separi 
el toaps de prova da 6 sosos; -Es redueix la jornada laboral de 8 a 7 hores sense cap baixa salarial; -Es donara dinar o sopar de 
franc al personal que treballi 12 hores. (La jornada de 8 hores incloïa el diner, aentre que en reduir-se la jornada el personal ja 
no tó dret al dinar gratuït.); -No hi haurà coapleaents salarials en cas de salaltla laboral; -Quan al trasllat de les auxiliars 
clíniques, el personal s'ha d'atendre a les noraattves vigents; - L'increeent del salari del personal no sanitari en un 121 es troba 
pendent d'aprovació pel Consell aclonal de l'INP. 

En acabar la lectora, s'obrí el diàleg, invitant-se al personal a que faci un estudi de l'acta. L'essetólea s'hi oposa atès que: 
A/ Les respostes són atóigues; 3/ Les 2/3 parts del personal no havien pogut ósser infcreades per la petitesa del local; Z! En cap 
aoaent no havia estat tracta el problem dels sancionats, dels detinguis, 1 dels citats. S'acorda la celebració d'una nova assetólea 
fora de les vies legals del Sindicat. 

A les 3 de la tarda tó lloc la reunió. La Policia Política (BPS) vigila els corredors, 1 al defora hi ha 3 jeeps 1 2 091. Els s-
cords presos són: »/ Aturs parcials; 1 / Concentració del personal aentre les sales del Centre són ateses pel personal Indispensable. 

Al dia segtnet, 11, se succeixen els aturs parcials. Hi he 18 acoaiadats, per la qual cosa Vassetólea celebrada la tarda acords 
atur total per al dia 12. Aquest dia es registri 2 hores d'atur total ató concentració del personal. A le Residencia del S0E de Sta 
Coloaa, taab! hi hagué unes hores d'atur general, adherint-shi el poble ató ma aanlfestació. ts realitza una assetólea decidlnt-as 
per al dissabte 13: atur total de 10 a 13; treball lent; treball sense nniforse. El 13 la pressa pablica una carta de solidaritat de 
103 setges de la Residència de la Seguretat Social ató els treballadors d'aquest centre, on es diu que no hi ha hagut abendonasertt 
de la feina, car sespre un retén ha estat treballant; que els serveis ais isportants (urgència, etc.) seapre han estat cuidets per 
un notóre sullcient de treballadors; i que no ha existit cap detarloraaent del aetrlal del Centre. Tatóé hi ha una nota del persone! 
de l'Hospital de St Pau, en la qual els treballadors d'aquesta entlta se solidaritzen en les reivindicacions dels seus ceapanys dl 
la Residència de la Seguretat Social, 

Després d'aquests fets, encert es feren algunes assetólees, peri la tensió anà baixant. El notóre total d'expedíentats fou de 62. 
Cal dir, a «és, que la policia continuí rondant pels voltants durant alguns dies 1 oue, coa que no han estat solucionats els preble-
aes, assistires tard o d'hora a on nou esclat ds les lluites, 

•
l'equip "AVUI", en presentar un dossier sobre ls;llo1ta dels treballadors de la Residencio ds la Seguretat Social, ho fa 
conscient que aquesta ha estat la aés representativa de les lluites que s'han dut a terse darreraeent en el caap de la • 

Sanitat. Els altres Centres q*e hi han pres part són: Hospital Clínic, Institut dental de la Sta Creu, .Hospital de St Pau, Fa
cultats di Medicina "aatenosa* 1 "central", etc. 



o 

GRÀCIA; EH PORCIOIES I ELS VEÏNS OE LA PLAÇA IESSEPS 
El 27 de ganar En Parciales infera) a la preasa de la posició da lUjunteaer.t respecte a la Plaça Lesteps. El cinisae da íes decía 

racions és sorprenent quan atlraa que all seapre ha preferit als pasaos subterranis per) que cal tenir en coopta qüestions tècniques, 
coa la coexistència eeb la *vla 0"; que ets veTns seapre han preferit els passos elevats... Acaba finalaent dient que: 1/Un pas ela-» 
vat cea el de Lesseps no Is aolest coa d'altres en qu) els cotxes passen arran dels balcons da les cases. 2/ La *v1a 0* is aelt lapor 
tant 1 la seva construcció exigeix pas elevat per al Cinturó de Ronda. 3/ L'escola no sari enderrocada en cap de les dues solucions * 
propostes, caldre fer-ho quan la construcció del túnel del Tibidabo. 

íaabf va dir l'alcalde ^m deixava tres setaanes de aarge (fins al 20 de febrer) per a la presentacil d'un avantprojecte de pas • 
subterrani que tingui en coapte l'existència de la "via 0* 1 del cinturó' de Ronda, sense augaentar en un 10? la longitud, conservant* 
napes del 3? als túnels, etc. 

NOTA OCAKICS OE IA CIUTAT I ALTRES ESTITATS G£ iRACIA 
"Aaics de la Ciutat* 1 altres entitats del barri de Grècia contestaran a l'alcalde aab una nota pública, ratificant-se en les se-* 

ves anteriors afiraacions del 18 de gener 1 contestant les esaontades ais aatmt: 
a/ En Porcioles parla de veTns que volen pas elevat 1 no fa cas de l'oposició da les entitats del barri que s'hi han oposat, 
b/ l'alcalde parla d'inetrès per la ciutat. Qaan es pronuncien aassivaaent els veTns, l'A]untaaent no en fa cas. Qui cal fer perquè + 

s'escolti als veTnsT 
c/ No s'estè d'acord aab la aanara en qu) s'ha tfert la possibilitat d'un projecte de pas subterrani per: . . . . : ' 

• Els veTns no sin els ais indicats per a realitzar-ho. Es ana tasca que correspon als tècnics de l'Ajuntaaent qué per eix) els pa 
quen, d'acord aab les Indicacions dels veTns, 

• Aab tot, "Aaics de la Ciutat* 1 les associacions de Grècia estarien d'acord en presentar al projecte per) aab les neraes lògiques: 
teraini eixia de 3 sesos; supressió de emltitud de condlcionaaants que posa l'alcalde; infcraacl6suficient per al tècnic que ha-
guís de realltrar el projecte. 

d/ El pas elevat no Is cert que no sigui un greu Inconvenient, 
e/ l'alcalde parla de diàleg. All) que es proposa ós un autèntic diàleg als locals de l'Ajuntaaent aab representants d'*Aaics de la • 

Ciutat* 1 altres entitats de Gracia. 
Aquesta nota ha estat ratificada per una altra nota, d'*Aaics de la Ciutat", apareguda a la preasa el A de febrer, on es respon a* 

una nota de l'alcaldia del 1er de febar, en la cual es nega la possibilitat d'un diàleg de les associacions de veTns de Grècia -per-* 
qu) crearia una 'aaslva poléaica que a nada conduce*-. *Aa1cs de la Ciutat* Insisteix en la representat!vi tat dels veTns 1 en la de** 
f oread ó que ha fet l'Ajuntaaent de la inforaadó. 

•
Es evident que l'Ajuntaaent va iaposant condicions arbitrarles per tal d'allargar la solució del probleaa. Cal pressienar les* 
'autoritats* per fer-los reconèixer l'opinió dels veTns. Caldria denunciar les contínues aantobres de les autoritats: exposi-* 

ció allunyada i tendenciosa, tergiversacions, condicions arbitraries, etc. 

EL »N0» A LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GE VETNS 
El passat oes d» juliol, el alnlsteri de la Governació aprovava la *Tederación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona". Darrera • 

aquest noa s'aaaga, sens dubte, un intent de controlar les associacions de veTns ais coabatives de Barcelona, de supeditar els Inte-* 
rossos dels ciutadans als de la burgesia 1 de volar fer servir la Federado coa a traapolí polític. Par una banda, destaca el fet que 
el alnlsteri de la Governació, que tantes trabes est) posant -i'últiaaaent encara ais- a les possibilitats de reunió, d'associació 1* 
d'expressió del poble, concedeixi tantes facilitats a la creació d'una Federació d'Associacions de VeTns, gat en sans populars fóra * 
un àrea de coabat excepcional. El alnlsteri de Governació sap aolt f a bl que ha deixat en bones aans la direcció d'aquesta Federació 
de VeTns. De fet, els interessos de les autoritats espanyoles coincideixen perfedanent aab els dels ispalsors de la Federado: evitar 
que els probleaes de tot tipus que pateix al ciutadà a nivell de barri surtin al carrer 1 s'enfrontin collactivaaent aab accions va-* 
lentes 1 decidides. Qui són els iapulsors d'aquesta Federació de VeTns de Barcelona? Saslcaaent eapresaris 1 coasrciants que aspiren* 
a la seva part en el fabulós negoci que is Barcelona. No is gens estrany que l'Iniaa de la Federació sigui el Sr Vilella Codslar, pre 
sldent de l'Associació de VeTns de la Sagrada Faaílis 1 el constructor d'obres que intenta especular aab els terrenys públics de la * 
Plaça Gaudí. 

la Federació s'ha adreçat a diverses associacions de barris obrers I populars per tal d'establir 'contactes*, intentant d'Integrar 
les en el seu s i . Es iaportant que quedi clar que la Federació preterí convertir-se, a la llarga, en un instrasent de control de les • 
associacions i centres soci a's ais coabetlus, supeditant els interessos populars a la política de l'Ajuntaaent i del Govern. En totes 
les sanifestacions a la preasa -que ha censurat unanleaaent, a nivell legal, la Inoperanda i les contradiccions deia Federació* ha • 
quedat ben clar que la Federació no pensa enfrontar-se aab el podar públic en defensa dels Interessos populars: fa servir el to aabi-
gu de la "collaborado* i del "diàleg*, que ja sabea tots el que vol dir: subordinado de les necessitats popualrs a la voluntat dels 
grans coaerciants, negociants 1, en definitiva, de les classes doatnants. No is pas un fet aïllat que l'agrupació de Coaerciants i de 
VeTns del 'Parque Valle Habrán*, una de les quatre entitats preeotoras de la Federació, concedís recentaent la seva priaera aedalla * . 
d'or al ainistre de la Governació Garlean© Gañí, un dels responsables ais directes da l'opressió i de Ta repressió que s'abaten sobre 
el nostre poble. 



•COMARQUES 
•' ST ACRU DEL BESOS: CONTRA L'ALCALDE MENTIDER 

OarreraMnt ha estat escaepada per St Adrla una octaveta on es denunciava les deeagogiiues declaracions de l'alcalde fetes a un • 
diari de la tarda, an les quals deia "estar dispuesto a llevar adelante todos aquellos proyectos que resulevan problesas urgentes y • 
de verdadero Interis'. I resulta que la població, que passa dels 4,000 habitants, no t i ni un Institut d'Ensenyaeent Wtja ni una Clf 
nica, l'excusa de l'alcalde is que no hi ha terrenys, pero la realitat és que se n'ha trobat par a un nou edifici da l'Ajantatant 1 * 
per a construir pistes de tennis. l'octaveta crida finalser1 a organitzar una aobllltzaeió saeblant a la del poble de Sta Coiota de • 
Gratenet quan exigiren un Aabulatori. 

LLOBREGAT; CANALITZACIÓ SÍ. DESVIACIÓ BO... 
. .... Continuen le» aanlf estacions de protesta dels pagesos 

del Delta del Llobregat afectats per la desviació del » 
r iu . En aquest sentit, cal aclarir algunes coses: 
A) La desviació del curs del rlu no t i res a veure a*b + 

la canalització que'encara esta pendent (tan sois M 
ha BUS torraplens i , d'altra part, ara ceaencen a pa-

** gar les indtmitzacions de les inundacions del 71); 
B) La icona afectada no fe, ni de lluny, una zona insalu-

bre: aa tracta da riques terres de conreu; 
* C) L'oposició a la desviació no pot feser Interpretada * 

coa una oposició al procris inevitable; 
0) Paro, en aquest cas, el progrés no ís altra cosa que* 

el negoci que pensen fer els especuladors dels ajunta 
•anta aab'els terrenys; 

E) Volea que, en l'afer que ens otupa, hi ha un gran interis per part de les "autoritats" a dur-ho endavant, aantra que ea l'assaapte 

de la canalització aquest Interis per resoldre-ho ha estat quasi Tero... 

EL PRAT; PER QUE L'AJUNTAHENT EXPULSA EL PUBLIC DE LES SESSIONS? 
Noraaent, 11 de gener, VAjuntaeent de El Prat ha fet expulsar els lnforwdors i espectadors ds la sala durant la sessió del plí • 

avnlctpal. Després d'haver reduït els plens a un total de 4 durant l'any, asb la qual cosa la lentitud burocràtica tradicional s'agre 
uja dncara eís, als aasuaptes a tractar tasbi es consideren "perillosacos* perqüe se ifenteri el pSlic. L'afer objecte de la disputa* 
entre les diverses capelletes de l'Ajuntaaent són les possibles irregularitats de les IHcSncies sw l'Ajwrtaae-it ha concedit per a • 
fer on conjant d'obres. Justauent alio que caldria que coneguis el p&llc i els 1 nforsadcrs. 

XERRALLO: U POLÍTICA ECONÒMICA NEGATIVA PEL GOVERN A LA ZOKA 0E LLEIDA 
L'anunci dal tancaaent da la fàbrica de cl tants que l'eapresa 'ENHER1 t i a la localitat de Xarrallo, el 13 de gener, ha creat una* 

profunda Inquietud a tota la casarca del Pallars lleidatà. La factoria dóna feina a 250 treballador» d'ana ceaarca qee aatl abocada a 
la despoblació \ al subdesanvolupaaent a causa oi la catastròfica política ecorioetca dirigida àítleién 1 en concret a la zena dal» PJ_ 
rlnana. La situació del Prlrlnau català, una zona aab espionaos recursos naturals: boscos, aigua, crata i an futur eeonoalc perfecta 
•ent viable si fos racionalaont enfocat cap a la rataderla, el turtsee i les inl&stries altatsnt qualificada», i» ana prova els que * 
la política centralista del Govern is d'efectes profundament negatius per a labora earxa d'una eccnoria eqeillbrada: tot Lleida, par 
exeaple, no entra ni en la ais efnlaa consideració en oi Ml Pla ds Desanvolupatent, ni en TactuaeiÓ eeonealea en infraeatructuras * 
tant argents coa aan.leç cpaunicacions,.. . . . . . . . . . 

•
Noofe ona autonotla efectiva d'actuació econoelca podria posar fre a la irracionalitat qvs prtsidMx la política eeoneaiea * 
franquista. Les coaarquos de Lleida són vfctiaes d'aquesta política que caldria fos denunciad» per ana conscienciació 1 actua

ció da la població. 
REUNIÓ DEL "C0RSEJC PROVINCIAL SltOfCAL» 

Aab'l'assistència d'alcaldes 1 delegats ccaarcals de Pobla ds Segur 1 da Tr«ep, s'ha reunit el "Consejo Provincial Sindical* de * 
Lleida, per tal d'estudiar l'afer de la fabrica de ciuents de Xerra!lo. En la reunió s'han pres una alrle d'acords: 1/Raelltzar un es 
tudl da lea conseqüències socio-ecenoalques derivades del tancaaent de la dita fabrica; 2/ Estudiar les accions a eaprendr» par tal * 
da canalitzar al desenvolupannt econouie 1 social de les coaarques afectades en funció de la situació geogràfica, recursos naturals, 
1 condicions d'infreestructura indispensables que l'adainistradó ha de realitzar; 3/ Oposar-se rotundatsnt, "dentro d» los cauces lo 
galea», a la reducció de llocs de treball a la fabrica de cieent; h/ Que el Govern prengui en consideració" l'urgent necessitat d'aca^ 
bar aab la situació de subdesenvolupament de les comarques dsl Pallars 1 de la Conca ds Treap. 

El Pli dl la Diputació "Provincial" de Lleida, així coa la Caabra ds Co*erç 1 d'Indústria, el "Ctraejo ds Tajadores" han suscrlt 
acords seablants. 

•
Tornee a reearcar que la situació d'aquestes coearques is una conseqüència típica dsl centrallsto financer, adainistratlu 1 pe 
l í t lc en general, i que fe aquest centralista el que cal elietnar per tal d'anar a ana potenciació da le élnenica natural da * 

le» coearques catalanes. Cal afegir que notas a l'Alt Pallars en un teeps curt han «rxat ais ds la ¡ai t t t dels habitante, que sin a* 
la vora dala 20.000. 
I TAHBE S'EXPULSA A LA GENT DE L'AJUNTAHENT DE TERRASSA 

El Plí de l'AJuntaeent de Terrassa del día 17 ds Gener va feser fet a porta tancada, en invewr l'alcalde l'artlele 296 ("par 1'ar 
tlcle vint-1-sls, el govern...") de la Llel de Riel» Local. A la sessió hi havia acudit un pfellc aalt natòrós ps-que se sabia que es 
volia fer «n vot de censura a un conseller per unss declaraciors fetes a la pressa. 

•
Desallotjar els ciutadans que tenen tot el dret a saber "que diables passa a l'Ajuntament", s'estl convertint en on abfis ja • 
noraal. 
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•ECONOMIA CATALANA — - ^ ^ ^ 
'O'AQtlf A 10 AfffS. El DSTRE P£SE*VOLUPAff NT POT VEURE'S TOTALMENT PARALITZAT...' « ' í * ^ Í ^ f | * | •: 

El 12 da disaabra as va celebrar un sopar-colloqui organitzat per la Lliga Europea da Cooperaelé Econoaica. En al transcurs dal dl_ 
nar, al President da la Janta del Port de Barcelona, Sr Saaon Guardans, va pronunciar, dnrant la seva intervenció, aquestes frases f i .-_,-
nals que venan a refaraar alio que he» dit en la notícia anterior: *D'aquí a 10 anys, al nostre dasenvelapaaant pot retre's tofalaent 
paralitzat. SI aconseguia arribar al Llobregat, la nostra zona Industrial aab accés aarítia sera fraccionada per) respectable. En cas 
contrari, haurà» acabat aab tot el que aix) suposa d'expansió del «-opi desenvolupaaent d» Barcelona 1 os Catalunya saneara*. "*'! 

'ELS PREUS DEL SOL A CATALUUYA*. • TREBALL QE DEÜJCI» 
Ha estat editat pal Servei d'Estudis de Banca Catalana un treball fet pels econoaistes Srs Ernest Llach 1 Joan Gaspar, que porta • "• 

al t ítol "Els preus del sol a Catalunya*. Aquest llibre posa al descobert aab tota cruesa la brutal realitat da Vespaculació del sil 
'asoaclaluent en la zona dl Barcaloza. Així, per exeapl», el preu del paa quadrat en el territori que va des ds la Placa Universitat a 
Avinguda Infanta Carlota is d» 2.000 pessetes, és a dir que el a2 ascenderá a 52.000 ptet, L'especulaclí porta coa a eonstquencia que 
par a aaortltazar l'alavat preu dal terreny, els edificis tinguin «és 1 ais pisos, a preus n i t elevats i , paf tant, dwtinats a les* 
Klassas socials ais elevadas econoaicauent, sentre que las vi vendes pooulars queden aarginadas a Textrarradi da la èluntat, a l l í on 
al terreny Is als barat perquè no hi ha ni condicions sanitàries ni serveis públics. 

•
El projecte d» rafore» d» la *Ley del Suelo* és evident que no ataca a fons aquests probleues, ja que nsais en govern que estl_ 
gui al servei cels lntaratses populars podria liquidar definit i v^aent l'especulaclí del sol i de l'habitatge, dins d'un con- • 

junt da Besares econotloues I socials convenients tais coa l'ordenació racional del territori, la transforuacl6 dels serveis collec-* 
tías da comunicacions, da sanitat, d'ensenyaaent, etc. ' 

RIBERA ROVIRA ANALITZA L'AH» ECMÒJUC DE 1972... 
Ribera Rovira, President de la Caabra de Coaerç, Indústria i Mavegaclí d» Barcelona, ha considerat Vany aeonbaic de 1972 ço» un • 

any positiu par a la producció. Ha asenyalat coa a font principal l'auqaent dels costos, la aanor Jornada laboral, els angamts sala
rials 1 la aajor pressió de la Seguretat Social. El treballador is , doncs, la causa principal da l'augaaut da preua. .£•Rlbara Revira 
íaabí ha analitzat al procés d'inflació assenyalant que "l'única raó perquè; en altres paísos aab aa jara precisions salarials tinguin* 
aanor índex d'inflació de castos, noais pot obeir als augaents en la productivitat que en aquestas ecenoals es procesen, sansa l i d - * * 
tar-sa a traslladv sobre els treus les ai Hores salarials pactades. Alxb Is el que es fa an gran wsura a l'Estat aaotnyol.* 

•
Es a dir, que quan als treballadors aconsegueixen aab la seva lluita una puja de sous, Vs^rasarT espanyol recupera la pèrdua 
aab un aogaant del prou del producte, el qual Is pagat pel consumidor o sigui pel treballador.' t*ee»r»sarl europeu, «as llest, 

té tendencia a recuperar-se arb ausures «anys iapopulars 1 sobretot aenys visibles axterioraent, 1 al que fa és aogaentar als ritaus* 
da treball. Aquesta as una política que ja s'esti laplantant a Catalunya 1 per això, en les reivindicacions dol ewvtaant obrar hi han 
d'entrar cada vagada ais la vigilancia sobre els r i t a n de producció, la lluita contra el seoaugaent, ate¿, perqs» juntsaent aab la 
puja da praus Is la aanera d'anullar les alllores salarials. n a 

El centralisme ofega el desenvolupament català 

LA POLÍTICA DEL RJSIII-COffmUA OFESAUT Et QESEMVOLPPAIClff CATALÀ" ' * ' ï -
Un editorial de * La Vanguardia Española* del dia 5 da desasiré coaenta la "Beaorla Econóalca de Catalana 1971', publicad» per- lea* 

! Caacras Catalanes da Coaerç, Industria 1 Navegado. "Les conclusions que es dedueixen dal tal estudi -diu al ptdsrtt diari barctTañí
an relació aab l'evoluclS recant de 1'econoaia catalana i del seu horitzó iawdlat, donen ais pao a la preocupació que i Voptlalsae". 
Es cort que la taxa de croliafsnt del Producte Industrial Brut no arriba al 3'*? 1 ast) par sota la altja da tot l'Estat espanyol que 
és dal 3'9Í. Es al pitjor balanç des dal 1960, 1 álxo *no fa ais que deaostrar la parda» de dlnuisaa da Vneeaeaia «atalan» anals • 
últlss taaps*. La priaera causa d'aquasta situació sin les dependències ¿'Infraestructura l sobretot da ecaunlcadans, A la vista o» 
las xifres que el 1971 as dedicaran a coaunicacions, *1a conclusió obvia és que les dotacions destinada» a coaunlcaclen» sin clara- * 
•ent insuficiente per a atendre les necassltats ais peraaptVies*. tk oblidea que noals el Principat ja absorbeix als d» 1» cinquena* 
part dal parc estatal de vehicles: és on se concentra la aajor proporció del tràfic internacional. Quan as progran algun» cata ja is 
tard; això és el que ha passat aab l'autopista Barcelona/Sabadell/Terrassa, que ja fou prograaadB per la Generalitat »n taaps da la * 

' I I» República... • .í • , , 

En aquest aeaent las deficiències d'infraestructura estan jugulant les possibilitats de crelxeasnt de Vécenosla-catalana a curt,* 
a »1t)a l a llarg taralnl; 1 alxo ja no solaaent des dal punt de vista da les necessitats populars, aini des dal patit de vista eapra-
sarial 1 capitalista, la qual casa Is aberrant. El que no ha ates-l'Estat ha hagut d'ésser cobert pal aector privat, fins el punt que 
l'any 70-71 les inversions privadas en autopistes de peatge han superat oi total Invertit pel Rlnisteri d'Obres Pfibliques a Catalunya 
per a tota tena d» serveis. Quant al'ordenació dal territori la "fieaorla" denuncia la desorganització 1 1» juxtaposició slaple da • 
plans an lloc d'una planificació global. .'entorn portuari de Barcelona, punt clau en el crelxeaent ecenosic de la zona, resta coapla 
taaent abandonat. Es prescindeix del projecte de convertir el .port de Barcelona en el port clau de l'activitat europea en el. l itoral* 
uedlterrani. El fet Is que la política del rlgi» afega 5 continuar! ofegant Vexpansió natural de Taconéala catalana. 

•
Aquesta situació qu», tornas a reaárcar-bo, perjudica taabé els capitalistes catalans, és en prisar lloc conseqüència del cen-
trallsae polítics, finançar, administratiu 1 de la Irracionalitat típica de l'Estat feixista espanyol. Uní adainistració auto-

noea dels recursos produiria laaedlatasert una aajor racionalització de les Inversions al propi oaís, las quals buscarían Togicaaant* 
una aajor rentabllitat o» l'econcaia catalana. 
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\T «PROFESSIONftLS 

PREHSA: L'AUGMENT DEL PREU DELS DIARIS I LLURS REPERCUSSIONS 
A ccaen'çascnts de setembre es va registrar un nou augment en el preu ds la premsa diaria, passant ds 5 a 6'ptes. els (fies de cada* 

dla;'e1s dissabtes 1 dilluns tarda 1 els diumenges, la premsa es ven a 7 pessetes. Aab motiu d'aquesta pujada, la segona al llarg del 
1972, car la primera fou el ses d'abril (de 4 a 5 ptes.), motivà que els treballadors da tallers de diversos diaris barcelonins desa-
nessln una paga extra a finals de desembre. Coa que les espreses s'M negaren, es va crear una certa tensió, la qual fou explicitada» 
en un document, signat per un grup de periodistes, on es feia una petita historia del problesa 1 coa havien anat les negociacions que 
acabaren desfavorablement. 

El 18 de desemtjre'es va produir als tallaers de la 'Solidaridad Nacional* un atur da { hora. Quant a *E1 Noticiero universal*, ta» 
b< es produí un atur, B! qual s'hi suaaren els de Redacció. A *Tele-exprós" els redactors es negaren a acceptar la cesta de Nadal. 

Arai per ara, elconflicte encara continúeien estat latent. r<"u •- -

TELE·ÍXPRE'S: INTENT DlnTDSICJO DtW «SUPERVISOR tOEOLÒulC* (SAnWWCH) 
Recentment, En Jaume Castells -copropietari del pèriïdle- va Intentar una nnlobara par tal d'iaposar al diari un •supervisor Ideo 

llglc", en la persona d'En Samaranch, a l11gual que passa aab En Valls al "Clero*. La farsa oposlclé ds la redacció* ha Impedit que • 
l'operació tingues èxit. 

Pero aquesta no ès.l'única sani obra bruta dels eapresarls. D'ençS de la visita a Barcelona del Director General de Pressa, el coa
te de Godo* - l 'a l t re copropietari- va aconseguir que En Rahiiel Vázquez flontalbán, l'edltorlallsta 1 cap dl redacció d'Internacional, • 
deixes ds signar els seus articles. La notlvac!6 la trobes en les crítiques que feia a la política USA al Vletnas, que s'agreujaren * 
asb les opinions expresades quan les Sitiases eleccions.presidencials DSA. Posterloraent, aab aotlu d'un editorial sobre «is esdeveni
ments de Hanagua, escrit que En Vázquez \ no va redactar, en el qual és denunciava l'opressió de l'iaperlallsse Ianqui sobre Nicara
gua a travis de la dictadura d'En *Tacho* Soaoza, l'altre copropietari, Jaume Castells (membre del consell d'administració d'empreses 
de capital USA que operen a Latinoamérica), va Intervenir dient que no estava disposat a finançar una publicació *on hi treballessin* 
professionals pro-comunistes*..., aconseguint que Vázquez Hontalbán cfalxSs d'escriure a la secció d'Internacional. 

DIARI DE BARCELONA! DIADA DE TREBALL LENT ' " V " -
Aab aotlu de la ruptura de negociacions en el conveni del "Diario de Barcelona*, els treballadors da tallers 1 la quasi totalitat* 

del personal da Redacció van dur a terae, en senyal de portesta, una jornada de treball lent el passat 10 de gener. La'part social de 
•anava un augaent del 20Í mentre que la part económica o empresarial (aquest periòdic es d'En GedS] només cferla BU 8Í, afegint que * 
en cas d'anar al "laudo* l'augment no passaria del 6'5*í. 

A f l W a ^ ' ^ Í É r f T t G » A L'AGTUAGIJ.Gft GOVERN 
ET12 de gener es va celebrar la Junta General Ordlàrla del Collegl d'Advocats de Barcelona. Durant la reunió es va erfHcar duraa* 

«ent 1'actuaclS del Govern en el caap repressiu, en referlr-se al dlseurs de Garleara» Gohl a *Las Cortes* (veure en la secció doeu- • 
sents d'aquest número "En el XXIV aniversari...*]: dret de reuní5 als despatxos dels advocats, retirades de passaports, estada de mét 
de 72 hores a comissaria, etc. A nós, s'adopti una resolució d'·energlca protesta* pal veto del Hlnlsterl de Justicia contra diversos 
candidats de tes recentment suspeses eleccions al Collegl d'Advocats da Madrid. Taabl s'adopti una altra resolució demanant la total* 
abolició de la pena de mort. 

Oferim extractes dels acords: "Expresar a l'Exca. Sr Vleepresidsnt del Govern l'energlca protesta'de la Junta General per les da-» 
claraclons fetos a *Las Cortes* el día 27 de novreobre 1972 per l'Excm. Sr Hlnlstre de la Governació, amb relació àl dret de reunió • 

cdels advocats amb els seus clients, el termini mixta de detenció en les comissaries de policia, retirada de passaports 1 ús de alt- * 
]ans coactius per pa.-t.de funcionaris governatius, doncs les mateixes /declaracions/ indueixen a Imprevisibles 1 greus conseqüències* 
antl jurídiques* ( . . . ) "Expressar l'energlca protesta de la Junta General al Sr Ministre de Justícia davant la greu actuació empresa • 
amb relació a les eleccions del Collegl d'Advocats de Madrid, per infringir els principis democràtics més elementals d'un Estat da • 
Dret* ( . . . ) "...Per tot aixb, els qui suscrluen consideren del màxim ínteres que l'Assemblea es prommeiT sobre la necessitat d'abe-* 

;Jirja.pena de mort per a qualsevol supòsit 1 per a tota classe de delictes..,*. 

LA NOVA JUNTA SUSPÈN UN ACTE 
Un ecte qua havia estat Convocat per al da 25 da gener, sobre el tema *Els professionals 1 els serveis públics*, ha estat suspès* 

per el nou dsga del Collegl, Sr Casals Collsaeabra. En el mateix havien d'Intervenir els degans 1 els secretaris de la quasi total!-* 
„tjat dels collegis professionals de Barcelona, entre ells el propi Sr Casals. 

mmmmmmf 
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* ESGLÉSIA 

IA DECLARACIÓ CE LA MgtRENCtA EPISCOPAL SOBRE l£S RELACIONS ESGl£SIA-£STAT 
Aquesta declaració, que la premsa espanyola va reproduir íntegrament el 23 de gener, fou aprovada aab 20 vots negatius 1 tarca un* 

canvi d'actitud respecte a la f idel i tat absoluta que fins ara la Conferencia Episcopal Espanyola havia mantingut respecte al Regla.* 
La Jerarquia, encara que d'una «artera extremadament pru
dent, es manifesta en el sentit que "l'Església no neces 
sita ni vol situacions oe privilegi" i que "cal que exls 
teixí. *n la comunitat política espai per a la pluralitat 
de compromisos individuals I collectius". 

El document pretén justificar la dependencia economl-
ca d» l'Església amb relaciS a l'Estat i el fet de manté 
nir els seus drets en el camp de l'ertsenya»ertt. 

En concret, s'apunta un no a; 1 / La presencia dels ••-
bisbes • "las Cortes* o en els alts organismes de l 'Es-* 
tat fe ix ista; 2 / Als privilegis del "Fuero" i al tres; 3/ 
A la necessitat que l'Estat sigui confessional, 1 , en • 
cas que així siguí t «cal esforçar-se per acomodar la l le 
gislacló a la 11*1 de DÉU, ta l I cot la Interpreta la • 
doctrina de l'Església; *A/A la presentació dels bisbes* 
per l 'autoritat de l 'Estat; 5/ I dtu sí a una revisió del Concordat de 1953, perqué aquest crea confusió entre el camp propi de 1 t s -

glésia i el camp propi de l 'Estat. 

ELS PARES CIVIL I FILLOL PODEN RETORNAR A ST MIQUEL DE CUIXA 
•A finals de gener s'ha conegut la notícia que el Govern francés d'En Poepidou havia concedit el permís de retorn als pares Raimon* 

Civi l I Josep F i l l o l , ejs quals.foren expulsats oV l'abadia benedictina de St Níquel de CuIxS.a mitjans de maig 19?J, per part de les 
"autoritats" franceses a1 Rosselló, sota l'acusació d'ajudar gent política tant de Catalunya-Nor'd com de Catálmnya-Sud. 

* Aquest fet s'ha produït després de nóltlples accions encarnades en aquest sentit. Cal fer essent de les cartes adreçades a T a t - * 
baixador francés a fladrld per " lust i t ia I Pax Catalna», "Grup Cristià de Oefensa i IVomoció dels Drets Humans" I »ComBnÍtats Cristia
nes t b Base". Igualment s'enviaren cartes a Poepidou i d'altres "personalitats" franceses. Per la seva banda, e l bisbe de Perpinyà, • 
Monsenyor L'Hereux, havia pres posició favorable a la connmitat de Cuixa i darrerament (deseabre 71), durant una audiència aab el Pa
ca, n'hi havia parlat Internant- lo en el problema. L'abadia de St Hlquel funcionava aab monjos de Montserrat d'ençà del 66, 

LES ORDRES RELIGIOSES RECOLZES EL SECRETARIAT DE "JUSTÍCIA I PAU» DE CATALUNYA 
Amb data del 30 de gener la pressa espanyola a Barcelona va publicar una nota de l'Arquebisbat, en la qual es fa referencia a l'ac 

tuació del Secretariat d» "Justícia i Pau" de Catalunya (veure número anterior d"AVUI"). En el mateix, els abats I provincials de' 7 
les Ordres'i Congregacions religioses establertes a la diòcesi de Barcelona (representants dels benedictins, caputxins, carmelites, • 
claretlans, escolapis, jesuïtes, francisdans, oratorians, salesians, paüls 1 reliosos de la Sagrada Família) signaren, quan la seva • 
reunió del 9 de gener, una carta de recolzament adreçada al Bisbe-Cardenal Jubany, en la qual feien referència a les dlflcultatsqlue* 
havia trobat el Secretariat de "Justícia i Pau" de Catalunya, dient que "comparteixen la seva inquietud 1 preocupació enfront de les* 
situacions injustes davant les quals l'Església ha d'exercir la funció d'orientar la consciència dels f idels"; 

CCWJ8ITATS CRISTIANES CE BASE DE CATALUNYA S'ADHEREIXEN AL SECRETARIAT "JUSTICIA I PAU» v 

Prop d'un centenar de Comunitats Cristianes de Base d'arreu de Catalunya han fet pfibllc un manifest en el qual s'adhereixen al text 
redactat pel Secretariat de «Justícia I Pau» de Catalunya, el ees ds Juny'72 1 que ha estat motiu de processament co» Ja hem dit més* 
amunt. Apart de 1'adhesió, el manifest de les Comunitats de Base completa, fins el mes de gener d'enguany, les violacions que continu 
ament la Dictadura fa dels drets de la persona humana. Aquest document ha estat profusament distribuït en la majoria de le t parrV • 
quies. ' , - ' • • • 

RESUW DE L'ANY LABORAL DE 1971 FET PER OBRERS CRISTIANS 
Ha estat publicat clandestinament a Barcelona, a i * data d'agost 1972, un extens resum sobre "Fundo Laboral 1971", document signat* 

per "Grups d'Obrers Cristians" i que comprèn quatre grans apartats, en els quals-s'analitza la política social del Govern espanyol 1 * . 
es fa una exposició exhaustiva de les vagues I conflictes haguts durant aquell any, 

•
Apart que el resum ós força ú t i l , ens cal insistir una vegada més en posar al descobert l'erronfa inclinació de certs nuclis • 
de treballadors, els quals, potser de forma inconscient, continuen marginant en les seves publicacions la llengua del poble de 

Catalunya. Aquest estudi n'és una prova mes, de com es pot caure en el parany d'usar la llengua que la Dictadura ha volgut imposar- • 
nos. ' . " . . -

SOT A f f l En la secció "OCCUHENTS* d'aquest número Incloïa uns fragments del document aprovat per la Comissió Justícia 1 Pau de tot* 
l'Estat espenyol, 1 un altre sobre els drets huoans signat per un "Grup Cristià". . . . ,( r ,. „ .... 
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ACClgAETHASKI: WC A L'HETKuT Q'ESTÜOIS «RQUERICAB " 

A la una ¿si c'giSa dal 4 d* çaier, on cesand* feroat par anés 100 persones, | w teta», m l l t i t r e a ma aearteií d» prataata • 
•calents» cestra I'SÇTOSSIÍ laritl al Vlrt-nea, pressrt ces a ebjeetla l ' td l f ld da 1'lnrtltrt d'Estadis Ite datar Iteni ds Btrctlena 
(Via Augasía tecsr.t a Aribes). Els tartfartartt llençaren diversos *dcttle-aalotev« al vtttíbal, praddnt-et an facas d'incendi 
tcot^anyat d'esríms faaara. Be'r.tre, ens «lires çreps pintaven lea partas ds l'Insti tat Aaerlca 1 les ds l 1 Insti tat d'Enitt/aatat 
«1g •tltntnds·s f Maya» {slttaí tocat l'arterler) a i * la fraaa »VIET-»H VfttERÍ!». L'tcdí fo« rapïdfeslae, fina al part «a» als 
do» grlsss que easçra hi ha prsísgint 1MEN reacdsneran q»n al cesando ]a havia aarnt. 

PROHIBEIXES IA FARTÍC:WCltf C€L CRÍTIC KKEBQ G»LV/Cw A U» TA'JLA RODO» SOBRE L'ART 
La "Sala 6eesdía c's Bareskca tenia proçrairads per a la tardi dtl 19 w dastabre ma taala rodona taire al tona •L'Art aafrart di 

la societat", üa étls (¡d tenien d'Intervenir ara el crític d'art Jotí M nsrtno Salvin (andalús). Por) l'astoritat governativa va 
posar la condició ea Ç M la recalí nc^s se podria celebrar si no hi participada el Sr noreno Galvín. Davant d'ala!, als altra» 
participants (teidlrca ¿a suspendre l'acta. 

Recordss qt» el passat 5 da dsrstbra ss va cslefarsr a l'Rotel Baleeral de Barcelona, a lea 8 del vespre, an heaeoatge al 3r Nrtnt 
Salvin per la sava obra. fil assistiren unes 200 personas (crítics d'art, artistes, professionals, estudiants, ate.). Cal recordar, a 
als, oca En Bereno SalïSn té pendents dos ledlcls al TOP. Un d'ells s'ha celebrat a Madrid el 29 de ornar, en al ottl 1 arta l'aeeta-
c i í da *reuni6 no pacífica» 15 detenen 2 anys 1 * rases de pres6. 

OETEISlÓ PEL CATEOl'TIC D'ECOfàsiQüES MHJEL SO!STA*B 
Haneel Sccrlstfin,. prefesícr óa Filosofia a l a Facultat dEEconortques d» Barcelona, ds la qaal va ésser expalsat el 1967 I tornat 

a adestré Voetdre <b 1972, fao ds tingut el 23 d» ¿ssesbre. El aotla ora anas frases dites darant la seva clasaas dtl dia t l as 
dataabre, en lot arals n rafarla a la sava rtadalstlC en el sentit qua ro reprosantava nf an alllberaaant dtl regla ai apa aqasst 
es plantegi el olllerasant dsl eentlnget c? les ctslçnatorts en acceptar l'entrada ds gent ds l'oposició. Dataria da prestar decla
ració davant el Jatçs, En" W i s t í n va ingressar a la «Hodalo». Fen posat en llibertat el 26 de deutora, qaedart atattat aa jadlei 
por equtsts sotlss el TOP. 

Cal fer estent gea En W l s t í n astl considerat cea en dels ais lapertants estudiosos tarxisiet dtl ttatnt. Et tradtcttr é Ltc-
kecs, OraKcl, etc. 1 srtar d'itoerttnts assaigs asrxlstss. 

BJLTES ALS CAUTASTS 07101 fiOtTLLQl I PERE TÀPIES 
Per haver Interpretat cançons que no havien estat acceptades prlvlaatnt per la «Ylegadí del IHnltttrl o1 Infartad i 1 Tsrlett de 

Lleida, el Govern Civil d'agaalla datat va leposar al 8 da gener duet taitas: ena da 25,000 a OrleS Martlltr 1 aat altra di 15.000 
a Pera Tapies. Els fats es refereixen a l'actuaclí d'aabdés eantanta al poble Haldeta de Juneda dsl dia 7 da desatare. Destres 
d'haver satisfet en dipòsit da la tercera part da lea toltes, TOvIdl hertller 1 el Pere Tiplee han prtttnttt recarà centra les 
ssndens, alleçant qre tetes las cançons Interpretades havien passat abans per censara. 

TRASffo DE CÜRAH I CAKHtRES 
Durant el tes da desasbrt va aerlr Daran I Canyeaeres, on dels fundadors al 1931 d'UDC (Untí Dsaacrarlca dl Cataltaya, dttacrkit 

cristiana catelans). Darant la 11* írapuDlica i la guerra va ocupar diversos càrrecs dins U0C. Arran da la victoria tal faldas* fet 
dapertat a Salfcla. 0a retorn a Catalunya anisa els gol s'esforçaran a reconstruir el pafs, encara que, degut a la seva «dat 1 a la 
precaria salut, no participi a la lluita política, restant, pero, fidel als sons ldelals fins al darrer dia. 

LA »B0» DIPLOF&1A» DEL COIÏÏE DE 8Q0Ó: 'SCCACCIO8 PER *a\fgtAECs' 
Arran da la visita a Barcelona del Subdirector General ca Pressa, Sr Fernández Sords, el passat novotbra, an la «tal ta tractar 

sabre la t l tuadí da dlwsts periodistas (tiamel V-izqoez hontalbín de Telt-txoret», Josep Faalf I Alex J. Botines dtl *0larU de 
Barcelona», etc.) , tast5 va tenir ona entrevista aab el Corts dt QtdS, etnegrt eaprtsarl de proesa 1 aaabrt lapartart dtl gra» dal 
paper. En aquella rsunlí En Gedó va aeonseguir la supervlvoneia de la teva publicadí esportiva hoaarfstlea •Barrabís1 a canvi et 
ona *prox1sa tort* da *3eeacdo*, revista castellana gas vol I altar carptttvrtod casant *P1ay Boy* 1 , L d · . 

COÍSELL DE SCERRA COSTRA K VEllIS DE STA. COLO» DE 6WOET 
El 16 ds fHrrtflère W tenir lloc a Barcelona un Consell de Sarra centra Poyatas, Gasrrt, ntralaa 1 í-asas, vtTnt di Sta. Célate 

i acnsats ds Insaltos a las fuerzas aaaadas*. Els fats fan rtftrtncia a ana aadfestadé popular de veTns del barri, bagada t l 10 
da aarç passat, en la «eal es detonava un Asbulatorl. Dtrent la Intervendí da la polida I de la gaardla c iv i l , als aanifartarta 
van ropallr l'agrssal6, essent detinguts aleshores els quatre encertats. Curant el Consell de Baerra, al goal'M assistiran grat 
noabre ds veTns, els 4 jstjcts van pesar <k> aanlfest las contradi edens dels policies qat feien ds ttstlaoalt, f lat al part de set 
9t retiris 1'acotadí centra Poyatas, de que Guerra i horales fossin absolts 1 dt qae Cesas fes eonoaanat a 6 tases 1 eJf par "aarta 
d f t las forces oreadas*. 

EL DELEGAT OE 8LAS PliAR A TARRAGOS, 1)N VULGAR ESTAFADOR 

El delegat dal grup feixista «Fuerza Sueva* que dirigeix en Blas Pifiar a la «província de Tarragona, un tal Aragonés, que ara cap* 
de negociats en l'AJimtaaent tarracení, ha fugit apressadatent d'aquesta ciutat acusat d'estafa. El fet es caatnta Irodeaatnt 1 la • 
gent fa observe,- coa, tolt sovint, aquests defonsors dB la «reserva espiritual d'Occident» no sin altra cost que ora valgan paràsits 
i uns lladros. 
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ARA» I BESA Al T.O.P. 0 LA POLICÍA E< RIDÍCUL... 

fal 1 coa Irrforaàves a 1'antericr tetero d"AVÍJÍ*, I el 25 de qensr va tenir lloc el 
judici contra els dos M-eandiOBts a *procursder en Cortos psr represanteclér. fastfllar* 
de Lleida, Srs. Jeaquls Arana 1 Joan Besa, els quals eren acusats ds propagaeda illsgal 
en haver pronunciat.durant la seva eaepanya electora] de seteabre d« 19M "ciertas fra
ses de descráítito.contra el Releen». La denúncia havia estat presentada pel propi Go
vernador Ctvjí de Lleida Sr Aparicio Calvo-Kublo, a tenor de l'inforee presentat pel cap 
de pol'lc¡'t,a d'aquella ciutat. El fiscal demanava 2 anys de presó eenor 1 solta de 10.000 
ptes. per cada un. *r 

Reproduí* un frangeet de *La Vanguardia Española* del 26 de gener 1973, en el :t*1 
queda clar que les acusacions havien estat acotades previasent per gent estúpida que 
no havia coeptat aeb tots els detalls... 

Encara no ha estat dictada sentencia, encara que,'a la vista dels fets, s'espera que 
s|qu1 absolutoria.. . 

• La frase fou: A IXO ÍS US AFER 0£ CANALLES 

P.TON LLORCA. (PRXÍS DEL E.A.C.) EU VGA ff LA FAR A LA PRESO* DE SORIA 
Durant la segona quinzena de dssesbre, En Rasen Llorca, un dels acusats de pertànyer 

al F.A.C. (Front d'Alilberasent bátala) 1 condesnat en Consell de Suerra a 30 anys de 
presó, va Iniciar ona vaga de la fae junt aeb els eipresenats d'E.T.A. del procls da 
Burgos, a la presó de Soria. Després d» 9 dies de vaga, foren Internats en celles de 
càstlo (coepletasent .aïllats) durant 15 dies, passats els quals han estat sancionats 
asb restricció de les visites f asili ara a 20 «Inuts per eas. 

íecordee qwe és obligatori l'ús del castellà eles vlsilès 1 a la correspondència. 

A continuación tuvo lugar «i interro-
Oatorio de los testigos, todos «no* fun
cionario» del Cuerpo Genarai de Poli
cía, aportado? por el ralmsieflo fiscal. 
El primero üe «Hos • reconoció haber 

¡ asistido e algunas conferencias de ios 
procesados como delegado gubernstí-

¡ vo. 
—¡.Le extrañó alguna de t u fraee» 

pronunciadas por ios procesados? le 
preguntó el fifrce!. 

-61. 
—¿Pero solo algunas freses o el con

texto general?, preguntó el testigo el 
presidente del Tribunal. 

—Más bien el contexto general. 
Después, ai testigo fue interrogado 

por el procesado señor Arana que. co
mo hemos dicho, se defendía a si mis
mo, 

—¿Entiende usted el catalán?. 
—No lo conozco bien, pero lo en

tiendo. 
. —Puse bien, ¿sabe usted lo que 
significa la siguiente frase? (SI señor 
Arana pronunció una frsae muy corte 
en estelan.)* 

El testigo' íespohdié: i • Ne- pyide pre
cisar carferetameráe ió* què quiere de
cir». ;,;'. '• *' ' '. "",, • 

Después de esfeínterrogmtofí^ el mi
nisterio fiscal renunció a t i compare
cencia de los demés testigos. 

DOS FOfClQlfeRtS üt LA «TODELO* O j g j j g S FER AgiESSIO COKTRA US PRES • 
~¡ El 24 de novesbre va celebrar-ss a Barcelona on judici contra dos funcionaris ds presons en servei a la •Hodalc* acusáis Chayar 
pegat s un pres coatf. Durant la vista va qusdar ciar que sis tastlsonls -taso! cresos cesara- havien estat sotseses s preaslans per 

•tal w»'i» diguessin la veritat: que els dos funcionaris de presons havien.apallissat al seu caspany eaesarrt-li ferides a la cera 1 
al tórax i que no era cert que aquestes «arques fossin degudes a una pelea entre presas. En conseqüència, el tribunal va sendeansr a 
Juan b i s "artfn López (dit "El Chino*) 1 a Teodosiro Rodríguez Rodríguez, cap de Serveis de la "Hodelo* 1 auxiliar d» presons respec 
tlvasent, a 3 dies d'arrest I pagaeant dels costos per saltractes al pres ceeü 3r Francesc Sánchez. 

SOBRE ELS HULTATS PER ASSISTIR ALS JOCSTLflRAfS CE GI1CBRA 
En el nusero anterior d"AVilP jpar IS ves 5 la retirada de passaport I pestsrler salta de 200.000 ptes. contra sis sastres del Jurat 

dels Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats el 1972 a Ginebra, Sufssa. El 19 as dssesbre van presentar recurs per loceçasitat 
econoslca els Srs, Josep H* Castellet, Alexandre Clrlci-Psllícer, Félix Cucaron, Josap Faulí, Albert fenent i Joan Triada. Un ses das-
orés els fou coaanlcat la no acceptació de l'allegacló d'incapacitat ecortjaiea*, quedant obligats a dipositar cada on en el ttrstni 
da 48 hores una tercera part da la sultà si velen que sigui estudiat el ses recars d» súplica. 

, *'n3CCfe PER ÜH ARTiCtX PUBLICAT A «OESTID* • . . , " 
El 12 as gener va eoararélier davant un tribunal de Barcelona el Sr Xavier Hontsalvatge, director del setmanari "festino*, asfa el 

f i de posar en clar quiera la persona què havia signat aeb'si pseudonia de 'Elisa Lsaas* l'article 'Sentido de la Navidad*, publicat 
en el nGssro de "Destino* del 23 de descebre, ja que el T0P de HadMd ha ebart procés contra la tal *ET.3a Lacas". El Sr Fentsalvst-
ge va declarar que el pseudonia corresponia a l'esposa del catedràtic termal Jiajasz de arga, Sra feria Elisa tesada os Arengo, No 
ha estat coeunicada la IrrfVsccíó pena] que sMaputa a la Sra de Jlsewz de Parga, 

-ELISEU BAYO ES LLIBERTAT PRQVlSfOUM : ~ ' 
Ei 23 de desastre el TOP"va posar en llibertat provisional, desoris d'haver pagat una fiança os 75,000 ptes., a l'escriptor 1 col» 

laborador de oreasa Fil seu Bayo; En Bayo havia estat detingut a principis de juliol junt ast la seva coaparrya, l'advocat Lídia Falcón, 
acusats d'ésser els redactors i els dtstribuTdors de la pubïicacié clandestina *La Verdad1, butlletí d'oposició cesunlsta al PSÜC. 

L'AFER PE LA DESAPARICIÓ DEL SüPARI 0E CAPITÀ AREWS PASSA AL T.O.P. 
El 2 de juny va desaparèixer del Jutjat n* 8 de Barcelona el suearl referent a la catàstrofe del Carrer Capit! Arenes, en la qosl 

van aerlr 18 persones ne havern>se aclarit si havia estat degut a explosius d'un grup feixista o a «na explosió de gas natural, le-
sediatassnt es v3 ordenar que el jutjat n* 17 Instruís un nou susarl. 

Aquell dia 2 de juny," ttégina Borràs Falcón, da 17 anys, f i l la de Lídia Falcón (clf, la notícia anterior), era al jutjat ni 8. De 
sobte es va desaaiar -<fegtft", segons sesbla, a una salaltla relacionada aeb Irregularitats «enstruais- caient-li una botella d'aeo-
níac a terra, cosa que causa gran confusió que alga va aprofitar per robar el suearl. El fiscal del jutjat ni 17 acusa a Regina de 
desordres públics i de danys, solllcitant penes de 4 sesos d'arrest sajor 1 duos soltes de 5,000 pessetes. Ui defensa sellicita 
l'absolució. El 13 de gener, el tribunal de la secció prlaera de 1'Audiencia de Barcelona va acordar Inhibir-se a favor del T.O.P. 

L'OBJECTOR ALEMHY QUE S'EICAOEft A LES RAMBUS, KET DELS CÀRRECS 
El ses de setaabre, l'aleseny Volfgarsg nroner s'enaderà a una farola de les Rasbles portent un cartell penjat sobre els objectors 

de consciència. Fou detingut i se l'acusi d'ateaptar contra la seguretat de l'Estat. Postar!oreent, el 12 de deseebre, fos pesat en 
llibertat. Hls endavant, el passat 9 de gener. Is pressa lnforea que havia estat •ssbreseloo· el seu suaarl. 
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•ANDORRA 

?®m COWTRA UN R A C E S 
n di jous ? de «teseasbre, 

va explotar una boflsba en el 
domicili d'un periodista • 
francis, el 3r Vlncent, e l * 
airal havia estat delcrat el 
29 de novenbre persona non 
grata pel Consell General • 
de les Valls, a causa d'uns 
art icles en els quals a f i r 
nava que Andorra no era qui 
isanegava la seva propia so-
l í t i ca estrangera, car no + 

£t l\Jmk 
Aquí Andorra ! 

f. — U N E B O M B E O U i A F A I T D U BRUIT 
I.» eonseil general des Val

ló** — geurernemíni admi-
luslraíií d* l'Andorra — a èlu, 
le 2S décambie. son nouveau 
syndic. M. Julia Heig (« le 
Moodí » du 30 décembre!. 
CclHi-ei, qui evai: deja occupr 
c* poste de 1360 á 1S66. est, 
dit-on. « da tendance naiio-
nalkie •. 

De notre envoyé spéciol 

JEAN R A M B A U D 

domine chez les quelqtie v lngl-c inq 
m i l l . habitants du « pnr><;ipal -. 

Déjà ¡Andor re <le dèceïnbí'e no 
resse.nbie guère à son iroag? ls 
plus connue : cette loncue m e à 

acte. si Sïfatigei aux masuts d u r . 
pays paciftque en'.re íous — 1! na 
}&T:;*i% connu la guerre, — ét Ton 
fpg t f í t e soavpn' que le Consel l des 
Vailó?s ne I ait cas dénonce pubü-
q;!en<eni- En revancha, tout aus j i 
souveni, íe commantaire est amsi 
complete : - L¿¡ t u / t . t e , non. Ma¡s 
une bonid fdc/ee, ow -

M V{;*«"**fft n r i ( rwvit tt¿»í nc.rrti-

cspçalera del nriser d'una sèrie de dos articles de 9le Maride* de1*1f 2 gener '73 

havia estat convidada a les 

reunions d'Helsínki, enrouè ja bi anava Franca en la seva representació, "o es coneix la identitat dels autors dal fe t . Cal ewtarcar 
aouesta actuació dins el contaxt de la denuncia del genxidi cultura] 1 eccnbaie del Principat que portaren a terase sis joves ni 11- • 
tants efe VA JA ("Agrupació de la Joventut Andorrana"), ce» Ja infornares en anteriors núaeros ¿"AVUI*. 

•PAÍS VALENCIA 

y^T l f lC l f 1 DE LA "TAUIA OLW^TiCA C£L PAÍS VALENCIA5 

A COBençammís del passat mes de cesesbre ha estat coneguda la dalcraeió que suscribí « a una sèrie de forces que actuen al °afs Va 
1 encía, cara a una alternativa djeraocratica a la ffictadtra. utos aquí els principis i objectius: 
! ~ ~ ' " 1 . lestablisent de les l l ibertats essencials, és a dir , de consciència, ri'cxoréssiá, de prensa, d'associació, de reunió, • 
i | de aanifestació, sufragi universal directe i tecret i -¡arañiles individuals, la correcta aplicació de les quals creara» 
un clisa de convivència ous faci l i tara els canvis,per tria pacífica, ate la societat espanyola reclama. 

— i ?. Atsnistla total 1 coapleta per a totes les responsabilitats polítiques de qualsevol signe, ço que pressuposa, entre J'al_ 
tros coses, la l l iber tat 1 Mediata per a totes aquelles nc-sones que pateixin privació de l l iber tat per causes pol í t i -» ir 

oues. 
F'roBjlgació d'un Estatut d'Autonosia que colloqui si País Valencia en condicions slailars a les que obtinguin les a l - * 
tres regions histèriques i diferenciades de l'Estat espanyol. 
Reconeixement de la l l ibertat sindical, la goal cosa significa cl dret deis treballadors a crea' les seves propies orgs 
nltzacions, indsrenrfentnent dels partits polítics 5 dels governs, el dret de reunió, el dret de vaga, etc. 
Adopció de «estires iaaediatss per a i i l l o ra r la situació de les «sses nopualrs i per a resoldre els problemes més ur
gents que si País /Valencià ?/ tingui plantejats. 

Convocatoria e in ic i d'unes Corts Consti tulents, en un iernini raonable de sis «esos 3 un any, elegides per sufragi u-
I i niversal, les gufls, dins el sarc de les l l ibertats, drets i garanties assentades en els apartats anteriors, configura
ran ner al futur les institucions polítiques de t'Estat espanyol, d'acord asi el «arc 'bans esmentat, posant f i al neríode provisional. 

!a Taula Democrática prendre els seus acords per unanimitat. 

La Tauls Democràtica crida a que s'hi incorporin tot fs aoucliss forces dewcrjttqats del Pafs Valencia que acceptin la uresent de-
claració.'v 

— ' h . 

6. 

8AÜGBA 
^ 

Un altre assassinat 

aga de Conpostela 1'estudiant de Hedecina* 

polítiques clandestines. L'autor del cr in , subinspector Suís Ciguel,3uircg3 Bonío, te estat dstingut perquè no quedava sés reael, te 
nint en cosipte l'onatto de protr.stes que el fet ha suscitat a íïalícia, a cuzkadl, sis raTsos Catalans 5 a Esnanvs, soiretot entre els 
estudiants. ?A Barcelona es va celebrar el dia 16 de deseabre una sissa-funeral per l'estudiant Fuentes, A la sortlds una nosbrosa s® 
nifestació silenciosa, conposta laajoritJHaswnt d'ostudiants, baixa fins la plsca Teïuín on es dissolgué davant la presència <fe la oo 
l íe la. ) 
^ ^ l ' a s s a s s i n a t ha estat fet sis dies després de les dec^iracions de ^arlcano Goñi, sinistre de la Governació, a les Cortes Espa-
y^p ñol 's, on va dir "...cuando se llevan arnas ^s errówo pensar que no van a ser ut l l i radas. . .* . Ona v í c i i f ! stós del terrTisae* 

feixista que cal afegir a la ja tràgica l l i s t a ; Patino de í'acrid, Rey i 'Htetla twbe* (Ruegos, el C3ta11 Ruiz Vil lalba, etc. 



DOSSIER SUZKADI 
* EN LLUITA * 

LA GENOMgRlA FRANCESA DETÍN A T5B BASCOS TOMBS 
Tras JSÜM batecs «a* bevien logrrt ñS¡¡¡r d'Espanya a treves * le* aMMitsa;** lumdes d» Sospiri, far** ddlnguts al 31 da çenar 

par la gsnaVscrls en la dotat ó'Crdw. Ne s'ha facilitat n! «Is o m ò l s tari tia* d s'ha alt si pertenrian a ETA. Ow d;oils ha* 
essenat l'asil polític 1 al tercer ha estat conduït a Pau. La neta de proses, afegeix: *Le* autoritats oalo* segueixo» vigilant «1 osa 
asb el f i d'svttar situacions alai lar* . . . * , as a dir que tornaran a la policia espanyola a tots sis refugiats os» puguis dstanir ca * 
la línia fronterer*. 

ELS FEIXISTES jgWffigj A L'E.T.A. 
Foc desprès de l'afer KorteTqw podee considerar una caapleta rlctoria por « VETA 1 par a la «i«ss» obrera basca í l , ? * * « * » • 

par a la classe obrera oe los dístlntaa nacions de l'Estat espanyol), s'han registrat una sirle d'atestats a la boaba que «e*41*o • 
respondre e un ussig de les autoritats 1 dels grups feixistes de provocar a 1*ETA en una guerra ós dasgast. 

EXPLOSIÓ EN OH BAR A irjRA/FANPLO» 
En lo ootinods del diusenge 28 de osner va expldar un artefacte da rellotgeria on el ber ,l^ofiazarr*, da la-capital de Nabarra, • 

Afortwadaaont no os van registrar vfctlues; els danys «ateríais s'eloven a 700.000 ptos. 
ATERPTAT CONTRA LA BJUOE P0P0UIRE ESPÍGaDLE DE PARIS 

Aquell edelx diusenge, dia 28, pol aetf, es registri l'explosiï d'una beata als lócala da H 8*nqae Pooolalre Espagnele dela ca
pital francesa. Na hi hagol cap víctlaa 1 als destroces es redueixen a vidres trencats I a un eetxe esbotzat. A les parets M bada * 
pintades los sigles E.T.A, tot I que al areetar eflraa no haver rebut eap avfs ni samaca. Cal resortfer qw el passat 30 * u à t 
es va registrar una altra explosió «1 asrielx barri, on la porta de lacedstarla d* la Noatte, apareixent tasbí aleshores aquestes s i 
gles pintades; pestsrioruent, un portaveu d'ETA ces de Balena va dsclarar que la seva orçwItzasiS no era la responsable. 

80W ES L'INTERIOR OEL COTXE O'W « M O T 0E OCüfeSTIA/ST SEBASTIÀ 
' En la tarda d»l dis 29 da gener va tenir lloc l'expledo oHi artefacte en l'Intortor d'ua edeeobll, aparcat en un cerrar A l * • 

capital da Slpuzkea, propietat ds l'espsee d» 1'aoVocat Sr Ten Señero* Nelet, el qual feu el defensor d'En Gorodlgt Artela « el í « 
ces ds Scrgos d* desastre '70 centre ui litante d'ETA. Por sort, dngS no va resultar fer i t . Es dins la *sdncidkelaf que, ara fa » 
any, al sou vehicle particular resolt» destroçat per l'espleetS d'usa bsebe. A ees, el Sr Gañeres Ja havia rebut diverses vtgtass arà 
nia* esanacadors, signats pel grup d'extreaa dreta «Guerrilores ds Cristo Rey*. 

CONFISCACIÓ 0E TRES TOCS OE DIMITA 
A les sis de la natlnaÀ cel dia 20 de gener, un conando da 8 i 10 persona* penetri on les oficines del polvorí, propietat d'un * 

particular, eltuet vara la poblad6 d'Apoleko-Etxeberrl (61 paitos tecent a laborra). El grup, areat de pistoles I actrellotee, va a-* 
aordacar els presents, dient-los-hl que eren aeabres d'ETA. A eentlnuaeti cargaren une* 125 caixes de 25 lega cada una que eestsden • 
dlnaaita en des ]$eps 1 una cadeneta, escapant rlpidaaent. 

EXPLOSIÓ a W j M C g BILBAO 
A les «sos da la satinad* asi día 28 de descubre es va reglstrsr une forte expiado en la porta d'ana escoro*! del Bass ds Blrkaia 

en un barrí da Bilbao. No es van registrar vfctlses. Pels voltada aparegueren pintadas lessigtos di l'organització ETA. 

TRETS CONTRA El GOVERN CIVIL DE OONOSTIA/ST SEBASTlH 
En 1* aatlneda del 8 ds gener, un cotxe no Idsdfflcat va efectesr A dispars centra l 'edl f ld del Govern O d i * 8»r? ! ' *V La pu

l i d a de vigilància nocturna va respondre disparant les seves ames. Durad t d aquell dia es ve reforçar la força p e W » jet* la d i 
tat , voltants, carreter**, cruTHes i la aatelxa frontera, 

US CHATO VISITA LA CASA O'UN JjgT ¡ g g DE BEASAIN 
El dijous, ola 11 da gener, per la nit , un cenando coapest es tras neis ]er*s araets de aetralletes I pistolas, van asnetrv m al 

deaidll de Santiago Urdasbllleta, easretarl del Jurat d'esprasa da "Construcciones Auxiliar** di Ferrocarril*, os Besada, a Blpea-» 
koa, conegd vertical!sta al servei di la patronal. En no trobar-le a casa seva, el cósanse a*rx3i r lp ldued. 

EL CONSELL DE GUERRA FER L'AFER ZABALA 
£1 22 de gener es va obrir a Bilbao el Consell de Guerra contra 18 persones acusado* di participar en el segrestaaent di IMnduse* 

t r ia l nabarros Lorenzo Zsbala, fet ocorregut el 19 di gener de 1972. El judici ee va celebrar en una caserna da la capital, la qual • 
estava totalnent voltada di policia arsec*. 

Quatre cels ecusats. Tesas PÉREZ REVILLA, Ooalngo ITURBE ABASÓLO, José* «• BEURAN GRDElA* i José RaaSn AI7K0RRETA SAIABERSIA, as 
trobaven en situació da robelUa, Durad la vista va quedar deaostrat que cap cels 11 restada havia participat en el segrestsamt, • 
I e falta de culpables, alguns d'ells foren acusats da "terrerlsae*. 

El dia 25 es va donar a conèixer la sentencia: 
Absolts: Clara TELLECHE AYUNO, feria Aranzazu SANDRO LAYÜNO, Ana «• ZU8ÍAQA 0RWECHEA, Juan Pablo AYESWE AZCARATE, Teau SERÏÏDU 

LL0NA, Joaquín AZA0LA ZUGADI 1 Roberto YCLOI PINEDO. 
.Cendsanats; Pedro FERSMOEZ TRINCADO a 17 anvs de presó, Jesús H» IPJOZ GAtARRAGA a 15, Joai IHAZ GARAY a 13 1 a Adedo OROORK» 60-

RRIENA • 12 anys. 



ASKATASUNA ALA KIL 

EL SE5RESTAHE1IT DE L'HüARTE 
En la nit d>1 16 di ganar, un carenas da • 

4 allí tants d'ETA («Euzkadi Ta Artahmn··.EI 
Pafs Base 1 la Llibertat) va penetrar en la • 
residencia dal Sr Felipe Huarte, propera a la 
ciutat d'irufia/Peaplona, el va detenir f se'l 
va «aportar a un lloc desconegut, À1 cap da • 
12 dies, nit dal dia 28, feu posat en 11 Iber-
tat . 

001 ES L'HMTE? 
Don Felipe es añeras d'una de las fasf- • 

Ho» qua eoaposan 1'oligarquia de l'Estat es
panyol. Forta part, entre d'altres, dtl Con-* 
sell d'Adelnistracló de: «Huarte y Cfa. SA de 
Construcciones*- "Industrias Metálicas d» na
varra SA»- «Perfil en frfe SA»- Torni Hería* 
Fina es Bevarra SA*- *Bs8uMnt SRC*- «Cons- * 
tracciones Metílicas ligeras SA*- «Papelera • 
Navarra SA«- «Industria Navarra dal Aluejnlo* 
«Abonos Organices Foaentados*-, etc., etc. A* 
sís, era conegut coa un "aapresarl dur*, 

EL PER Obi OE L'ACClÓ 
«He» elegit a 1'Huarte parque es una perao 

nal1 tat representativa del capital espanyol 1 
perqué els seus treballadors no es beneficien 
d'una situació social en correspondencia aab 
el seu potencial industrial. A «TORFISASA», • 
una de les fabriques del seu grup, un obrar * 
especialitzat guanya 9.000 al ees 1 un peí 7. 
000. En conseqüència, hea fet nostres lea ¡"ei_ 
vlndteaclonsdals treballadors*. 
Ha treballadora de «TGRFIXASA* portaven 48 * 
dies de vago per raó dsl conveni, havent es-* 
tat òspetxats 40 obrers. Dos dies desprès di 
l'afer, aquests 40 1 els restants es relnte-* 
oraren en la faina. Al poc es va signar el • 
conveni següent: 3.000 d'augaent sensual per* 
tothoa» 100? del sou en cas de malaltia e d1* 
accident» un aes de vacances pagadsa» j ornaos 
laboral d» 44 hores a la sataana. 

•L'ETA ha deaanant, efeetlvaeent, a la fa-
• f l la Huarte 50 alllons en concepte d» ratea 
te. La nostra organització aeoapleix, aixf, * 
el paper d'ona veritable polida al servei • 
dels treballadors. Aquestes pessetes, produï
des pels treballadors, s'utilitzaran en lo oa 
fensa dais seus interessos I en la nostra « 
lluita d'alllberaaeftt nacional d'Eazkadt*. 
(D'unes declaracions d'ETA a «Le Monde?) 

OETESCtOK 
Als pocs dies, la polleta coaençl a detenir 

a bastanta gent, encara que tot seabla Indicar 
que es tracta dels clàssics pals de cec, doncs 
na ban pogut agafar a cap deia veritables au-* 
tors del fet . 
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n «ns plau reproduir In extenso el text* 
le ThoalUa que es va predicar a 7 • 
es d'Iruña/Panplor» el passat día 4 • 

de *ebrer. Crie! diari *E1 Pensamiento Navarro, 
de cMa 1Mebrer-197j, P. 20.) 

rlns el noneit, 1 arran de la nota del 1o-
verrador - I v l l de '«abírra ",\ie I rc loln sés a-* 
va l l , ban psttat r-er Comissaria a prestar de-
ebraclc S sacerdots de les set na r ró l es . 

Une associació de capellans Integrístcs, • 
la "Asociación Sacerdotal de San francisco Ja 
vler de Nabarra", vf cubil car una nota el 13* 
de"febrer, condemnant l'homilia, "en la aue,+ 
terqlver^ndo la palabra de Dios con fines 1n_ 
coníesables, aderls oe los abiertos ataques • 
dirigidos cot ra las autoridades ecleslástl-» 
cas y civ i les, s ierren 1a confusión y ruina* 
esr.lritual en el pueblo de Dios". Itevant d'a-
nuestes aflr.-aclons, ens p res ten : el clers* 
gai a qui hs de servir, al poble o al poder • 
constituït" 

PAMPLONA: NOTA DEL 
GOBERNADOR CIVIL SOBRE 

SUPUESTAS HOMILÍAS 

N¿v»' 
- !. o-Jt".- l lof Civil tic 

tsdo e»t« taris t» > gu en-

I 

.A-iSh i indudable nravadéd que. de att 
ciónos, ŝ •-." ' ..:¿n IOP ron-jKtHus come1* di '* 
en unti» MpvntAs hoflUlif» que. ai pare-
cer, se pronunciaren durante el desarrullo 
de Alguns» misa», «n divaraos templos de 
esta provincia, este Gobierno Ovil se h» 
visto en la obligación de dirigirse, en uso 
de las atribuciones que ie vienen conler.das 
por ei Articulo 19 Segundo, del Decreto de 
10 de octubre de 19S8, que regula Isa atri
buciones y deberos de los gobernadores civi
les, a la tacana de la excelentísima Audien
cia Territorial de Pamplona, por si los he-
ches eiudidos. trss In correspondiente ins
trucción ludicial, pudieran ser constitutivos 
dfc delito-, — Citrs. 

Homilía pronunciada en algunas Parroquias 
de Pamplona el pasado Domingo, día 4 

DOMINGO. 4 - H - 7 3 Santiago, 2 14-20 Maleo 23,23-28 

Do la carta de Santiago se deduce muy concretas consecuen
cias para nuestra vida. Y si los días pasados ae habió en tér
minos generalas Je la paz, de la de Dios, distinta de la fiue da 
el mundo que W paz asentada en la violencia y en la ley de la 
selva, en el desorden legalizado por las leyes que hacen los po
derosos., hoy resumimos esa doctrina trayendo su luz a los 
hechos concretos y las personas concretas que estos días son 
comentario y han constituido acontecimiento en la ciudad y en 
la nación. Poique no bastan las declaraciones generales de prin
cipios, pues eso seria como decir a un hambriento: vete y ali
méntate" según hemos leído en Santiago; sino que deben inte
resarnos las personas concretas y sus alegrías y dolores bien 
concretos, 

Nos estamos refiriendo al secuestro del Sr, Huarte y a lo 
que ha sucedido antes y después del mismo secuestro, 

Pero queremos una ve/, más esclarecer algo de suma im
portancia. Que distingamos claramente entre lo que es un es
tado de violencia permanente y los actos de violencia. Un es
tado permanente de violencia es aquel en el que se priva a la 
mayoría de los ciudadanos de sus libertades esenciales y se im
pide el ejercicio de sus plenos derechos. Es la situación en -a 
que se realiza ante los ojos de todos el robo más colosal de la 
historia: "quitar a la mayoría sus derechos en provecho de una 
minoría". 

Y lo más grave de un estado de violencia como el nuestro 
M qt» tiene la apariencia de legalidad, de la legitimidad. Es la 
hipocresía a gran escala, es lo que dice Xfo: "Ay de vosotros 
hipócritas que por fuera parecéis justos a la gente, pero por 
dentro estáis llenos de iniquidad o hipocresía". Por eso el cul
men y eJ Inri de la iniquidad y la violencia es que los opreso
res aparecen ante el mundo como los pacíficos, los que están 
lejos da te ilegalidad, los que nunca han roto un plato. Es de
cir, el colmo de la violencia es su normalización, que ya na
die se escandalice de ella, no levante protestas. Este es el es
tado de violencia. 

Y luego están los actos de violencia, más aparatosos, que tie
nen más publicidad, que conmocionan a la opinión pública. Es
ta violencia es la reacción del oprimido, la protesta que levan
ta el pueblo que va despertando de su sometimiento. Natural

mente, como los medios de comunicación están en manos de los 
poderosos, se encargan muy bien de organizar la publicidad 
contra los actos de violencia anterior, desd» abajo, pero sin de
cir palabra del estado de violencia anterior, la suya, la que ha 
desencadenado los actos violentos y deíerpsivos do los pobres. 
Y aquí viene bien lo de Jesús: "Ay de vosotros hipócritas que 
pagáis el tributo del anís y del comino, pero dejáis pasar lo 
más grave que es la misericordia, la justicia y la lealtad. Guias 
ciegos que os ponéis a colar un mosquito y os estáis tragando 
un camello". 

¿Y no pasa entre nosotros igual?, que nos tragamos el came
llo y andamos colando el mosquito, que dejamos pasar lo más 
grave, es decir, que el estado permanente de violencia ¡ya nc 
conmueve nuestra sensibilidad, y en cambio se tacha de ile
gal, violento > criminal ai que hace actos de violencia que son 
simples respuestas y tímidas respuestas a eso permanente uU 
sotear al pueblo? 

Concretemos, pues, el hecho del secuestro del Sr. Huarte ha 
sido tratado exaustivamente por todos los que hoy y aquí pue
den hablar en público, autoridades civiles y religiosas, Dipu
tación, Alcaldía. Obispado, pero no han dicho una palabra de 
la violencia que oprime al pueblo, ni de las circunstancias que 
han provocado este acto de violencia. Han pretendido hablar 
en nombre del pueblo, pero el pueblo no ha dicho nada, al me
nos públicamente, pues no puede decir nada. Y si el pueblo no 
puede decir nada, en vano se invoca su nombre para hablar en 
lugar suyo, pues los que se dicen representantes de ese pueblo, 
no lo aon; mientras no sean elegidos por el mismo pueblo, mien
tras el pueblo no tenga los cauces normales de elección de sus 
autoridades ni los cauces eficaces y libres para expresar su 
sentir. 

QUE EL TEMOR Y EL MIEDO no opriman más a los más 
débiles. Que el Pueblo pueda asociarse de una vez libremente, 
que pueda hablar con libertad por sí mismo, que se posibilite 
al pueblo y a las clases trabajadoras el que se libere por ai 
rnismo, expresando de esa forma los verdaderos valores de la 
paz y de la libertad de que (son portadores. 

QUE DESAPAREZCAN los Tribunales especiales. Orden pú
blico y los Militares. Que se revisen los procesos. 

La AMNISTIA para todo preso político". 
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• P R E M S A D E M O C R À T I C A 
¡ ü í c r - i n i "ublicat per Uni6 Oenocràtïca de Catalunya (UQC), n« 22, deseabre 1972. A la p. 1 hi l leglc: 

"l'essència de tots els doctrinarisaes és la simplificació excessiva de la real i ta t : així fs blanc o negre, bo o dolent. Quan el doc-
trinarisme es posa al servei de la polí t ica, només oot sortir-ne un model unilateral, per força incomplet. Així ha passat ?.ab l 'op i -* 
n i í oue algú ha tingut del nacional}s«e /català/ en determinats cercles polít ics progressistes. 
""Segons una afirració massa esquenïtica, entre el reqïonalïsse de la "Lliga /Catalana* d'Eb Casèó/, cTàraaent conservador, i el ració 
nalisihe posterior, ane es presenta avui en una varietat cospletíssiaa ¿•opcions. El catalanisse, contrariasent, quedava condemnat en* 
bloc: era, com a nèxim, un fenïnen petit-burgès, incapaç /de dur endavant/ la política de volada que exigeixen les circunstancies del 
monent. 31 es volia ésser "esquerra*, calia «enysnrear les "superestructures* /és a dir, el context concret/ coa i "alienació" burge
sa. Acuestes afirsacions gratuïtes eren sustentades per grups que actuaven aés per reacció à la seva «ala consciència de classe /és a 
d i r , d'extracció burgesa treballant en el isovisent obrer/ que no per una convicció profunda i sospesada en deteririnacH; idees f i losè-
f i nues o oolítiques. 

" ' . . . ) L'obrer cítala és explotat pel burgès'- català o no-; pero certament el burgès català -coa tot clutadï de Catalunya- és explo
tat per l'Estat /espanyol/; per la gual cosa, l'obrer català pateix una doble explotació: la del burgès i ta que fa l'Estat /espanyol/ 
a ta seva nacionalitat oprïiida. Voler ellalnar un dels dos terses de VeouaeiÓ és, slepleaent, fer traapa." 

|á&k rDÍmcns aplicables caapletasent avui en dia de cara a certs gruos d'extreaa esquerra de Catalunya, e h quals són espanyoÜs-
yggp tes, £<-, z dir nue "no tenen en. coopte" per a res o ner a quasi res l'opressió nacional íeconoaiea, social, cultural i no l í t i - * 

cal no ¡a dels ^Tsos Catalans, sinó ni de Catalunya. Són capaços de deaanar la independència de qualsevol nació'oprisidsdel Tercer* 
Món -cosa que tanbé ho fea els nacionalistes catalans-, nero n.o volen sentir parlar dais "casos* Països Catalans, Euzkadi ¿Galícia i * 
Arxinièlaq Canari. tó aquesta l ín ia , consideren que l'obrer català noaés pateix l'explotació i opressió caoitalistes, deixant de bzn-
da l'opressió nacional. 

V 6 *" ̂  ' Òrgan del Coaitè Universitari del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Any XV, n" 2, 17-oct-137?: 

i la psgtna 8; llegiïs: 

". . .Los cuatro ountos de la Alternativa; 

1 / rornación de un Gobierno Provisional de amplia coalición, aue proaulgue: ... 
7/ Asnïstía para presos y exiliados oolít icos; 
3/ libertades políticas sin dl serial nación;. "' 
V alecciones a Cortes Constituyentes, para que el pueble decida el règlaen político que quiera (terse. 

\Wf ES WLA ESPCIM LA ¡ICORPORACICN DEL HOVIHIENTO UNIVERSITARIO Al ORGANISMO OLÍ IMPULSA ESTA ALTERNATIVA, U KSfMB V »TA»U 

m.« ' 
^Evidentnient. aquests quatre punts no són els de TAssenèlea de Catalunya, sinó que són els del "Pacto Por la Libertad", projec 

te d'acord entre les diverses forces polítiques i socials de l'Estat espanyol per tal d'enderrocar la Dictadura i -establir • 
la democracia, nroiecte que propugna el Partido Conunïsta de España (PCE, l ínia Carr i l lo) . 

'guest tinus de tergiversacions de la veritat són inadmissibles 1 noaés serveixen per a desorientar I seabrar el Confusión!sn* en
tre el poble. En aouest cas, coa a «descàrrec", cal afegir que dos nuaeros desorés, en e l n? * , del 6-des-1977, p. 2, s'incloia, w » 
una columna, els punts de TAsseablea de Catalunya, i en una altra coluana, els punts del "Pacto por la Libertad", ben diferenciats. 

PORlZttfTE rSXüL 19??, Vol. I I l l i b re publicat a París oer «Ediciones Ruedo Ibérico" l'any 1972. En la n. m l legin: 

"Apéndice 7 . Comunicado de la Asaablea de Cataluña: 

"'...) 3/ El restablecí aiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, cono 
expresión concreta del derecho de autodeterainación /de Catalunya/.* 

La cnla fe en aquast "error* és ben palesa, doncs és curiós que en l'únic nunt en què "Ediciones de Ruedo ibérico" s'ha "eoui-
'voent" en traduir el text al castellà, sigui el referent als drets nacionals de Catalunya. Records» l 'or ig inal ; "3/ El resta-* 

blïnent provisional de les institucions i dels principis configurats en l'Estatut del 1932, cot a expressió concreta d'aquestes l l i - » 
berHts a Catalunya i coa a via per arribar al ple exercici del dret d'autodeterninació." (Els subratllats són nostres.'; 
. Fn el co«!unic' de l'Asseablea de Catalunya, ei tercer nunt te dues parts: la prisarà fa referència a concretar les l l ibertats nue 
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es demanen en un context ben definit -Catalunya-; TaHra vé a dir que no és res de def in i t iu, sinó que ís un punt de partida (una + 
vía) per arribar al pla exercici d'autodeteralnació. La traducció de "Ediciones Ruedo Inérico* fa dir que es tracta d'una cosa defini 
t iva (expresión concreta del derecho de autodeéerminación). ' 

En conseqüència, 1 a f i d'evitar confusionismes i «ales interpretacions, exigia de "Ediciones fluédo Ibérico" una rectif icació ofi-* 
blica en aquest sentit, fent retirar Tobra deles l l ibreries per a introduir-hi un encaix de recti f icació, o bl a travis de la seva* 
revista "Cuadernos de Ruedo Ibérico". 

e s t r e l l a r o j a Portavoz de la Organización Comunista /de Barcelona/ "Bandera Roja", n ' 30, desertre 1972. l legia, p.5-6: 

"Dada la fase en que nos encontraaos de la revolución socialista en España, esta decisión /de les diverses classes socials catalanes* 
respecte a quina sera la relació que ¡nantindran asé la nacionalitat dominant/ sólo puede plantearse en forma de consulta electoral. Y 
esto significa lluchar por los siguientes objectivos: 

1 . Eliminación de tedas las di serial nací ones que pesan sobre la nacionalidad catalana, tanto en el plano cultural coso en • 
el administrativo; 

2. Asegurar la plena libertad de propaganda para 1as distintas soluciones que se propongan, desde el mantenimiento de rela
ciones como.las actuales hasta la separación, pasando por las diversas propuestas de autonoafa; y 

3. Celebración de una consulta electoral l ibre y democrática con este objetivo específico. 
En el «arco de la actual, lucha por las libertades democráticas éste es el únioo contenido que puede darse a la lucha por el derecho * 
de autodeterminación. ( . . . ) En nuestros planteamientos del problema nacional partíaos de los tntereses del proletariado y demSs cía-* 
ses oopulares. Y estos intereses exigen la solución democrática del problema nacional, para levantar la hipoteca oue esto representa* é 
para el pleno desarrollo de la lucha de clases en Cataluña y en el resto de España. En este sentido es seguro que no defenderemos la* 
separación y la creación de un Estado catalán separado. Tampoco defenderemos la creación de un Estado federal, porque ni lo exige e l * 
desarrollo ya alcanzado por las fuerzas productivas, ni lo pide el Interés del proletariado (que debe buscar y reforzar h unidad en 
todo el ámbito del Estado español), ni lo requiere el desarrollo mismo de la lucha democrática, pues no se vé qué fuerzas pueden pro
tagonizar una solución federal a nivel de toda España, 
( . . . ) Concretamente, la consigna /llençada per VAssesblea de Catalunya de campanya en favor/ del Estatuto equivale a dar más iapor** 
tancia al entendimiento con los sectores pequeño-burgueses que a la necesaria e indispensable movilización del proletariado. Y sin e-
sa movilización, no hay movimiento democrático que valga, ni pequeña-burguesía que se mieva. 
(. . .) La consigna del Estatuto separa la lucha democrática en Cataluña de la del resto de España. Cierto que las bases del movimiento 
democrático no son iguales en todas partes /del món, 1, per tant, de l'Estat espanyo)/, pero esto no debe llevar a la falsa ilusión * 
de que el movimiento democrático en Cataluña puede avanzar por su cuenta, independíentesente de lo que ocurra en el resto de España.* 
En todo caso, el movimiento democrático catalán, precisamente porque está más avanzado, debe impulsar al del resto de España. Pero pa 
ra esto ha de ofrecerle un programa de lucha que este último pueda compartir y hacer suyo. Y la consigna del Estatuto, que responde a 
una coyuntura histórica distinta» de la actual, no es precisamente la que más puede contribuir a aclarar las cosas. 
Plantear ahora la campaña por el Estatuto es confundir las fases de la lucha democrática; la solución institucional que formalice las 
libertades del pueblo catalán estará en primer plano cuando se hayan conseguí do estas libertades políticas o se esté a punto de conse
guir las, pero no hoy. Esto no significa que no valoremos la importancia democrática que el Estatuto de 1932 tuvo en su momento. Pero* 
no sólo nos parece equivocado convertirlo ahora en el eje principal de la lucha democrática en Cataluña, sino que consideramos franca 
mente ridículo todo intento de hacer de este objetivo el elemento que decida la unidad o la división de las fuerzas antifranquistas • 
en Cataluña. ( . . . ) " 

•

í'equip "AVUI11 surt al pas d'articles com ara aquest d'"Estrella Roja", pel seu poc fundaaent polí t ic 1 popular, pié de dema
gogia llerrouxlsta-espanyolista. A ais, crida els seus lectors a prendre una postura decidida enfront d'aquestes maniobres dis 

gregadores 1 anti-unit*ar1es, que en uns moments d'unitat de l lu i ta entorn de l'Assemblea de Catalunya, no f3n más que debilitar-nos* 
davant l'augment de la repressió de la Dictadura. Aquesta demagoaia espanyolista té ja tassa historia a Catalunya... 

l l u i t a Portantveu del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels PaTsos Catalans (PSAS), n« 29, desembre 1972, p. 6-9: 

"Una altra de les crítiques fetes /a la campanya "Per que l'Estatut de 193?7 diu que cal l lu i ta r per aconseguir les condicions perquè 
un dia el poble català pugui decidir "electoralment* el seu grau de sobirania (exercir el <Jfet d'autodeterminació) i que no cal posar 
cap condició previa com 1a de l'Estatut que, entre altres coses: atempta contra la unitat de la classe obrera "espanyola"; és una rei_ 
vindicació petit-burgesa; no té* capacitat de mobilització, o, simplement, que aquest no és moment adequat per a donar cap tipus de so 
luclons concretes al poble català. 
Creiem que l'alternativa entre Estatut i ("ret d'autodeterminació és pel cap baix una trampa. Evidentment, nosaltres lluitem per l 'au
todeterminació del nostre poble, pero amb la particularitat de creure que l'autodeterminació no és un dret que ens hagi de concedir • 
ningú, sinó un dret que ja exercim ara amb la nostra l lu i ta concreta. ( . . . ) Creiem que l'exercici de l'autodeterminació no sera mal • 
fonamentalment un procés electoral, sinó de l l u i t a ; la l l ibertat aquí i a tot arreu s'ha aconseguit amb la l l u i t a ; potser també en al_ 

guns casos amb l'ajuda d'unes eleccions; w i només amb elles. ( . . . ) El poble no l lu i ta per abstraccions (dret d'autodeterminació), si_ 
nó per coses ben concretes i entenedores. Aquesta Ss potser la virtud principal de l 'Estatut: concretar /a Catalunya/ amb prou exactj_ 
tud què s'ofereix a canvi del franquisme. 
( . . . ) El que cal, és que aquesta unitat /en la l lu i ta amb la classe obrera de la resta de l'Estat espanyol/ sigui mútuament enriquido 
ra. Ocultar els problemes o cedir a les possibles posicions xovinistes de la classe obrera espanyola, degudes a la oerslstència de la 
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influencia .ideològica burgesa sobre e l la , no ajudar?! en res l'autentica unitat. !¡n problercí, «entre perduri, apareixerí seapre per • 

ro l t oue ns vulgui áaagar. ( . . .) Lenin, l'any 1907 (citant Karx) al Congrés de Sttutgart de la I I * Internacional, va d i r : *lin poble • 

•je n'onriaeix un altre no pot ésser l l iure1 ' , invocar la unitat en la l lu i ta de la classe obrera de l'Estat espanyol coa a arguaent * 

-ergue el noble cataH renuncií a les seves legítimes aspiracions, no es pot fer en nos de res «és que la l l e i del als for t . Quan els ' 

qui on? deaaaan la renúncia de la reivindicació de l'Estatut en non de la unitat de la classe obrera "esoanycla", són catalans que • 

s'-iuto'nomenen socialistes i especialment quan ens diuen que, arriba' cl cas, el ls no es pronunciarien ni per la Independència ni per 

la federació^ sinó tan sols pels drets culturals i adainistratius ae Catalunya (sense dir cos), se'ns fa molt d i f í c i l de no conslde-» 

-*r - los con à simples collaboracionistes de l'opressió nacional de Catalunya, 

" ' . . . r is qui neguen la capacitat rcobilítzadora de l'Estatut, en el fons el que neguen és la capacitat de «obilització del noble ea-
a a l^ contra fa seva opressió n->cional. Creiea que la mateixa existencia de l'Assemblea de Catalunya i fets concrets con per exe«ple • 
la concentració de Ripoll /-veure número anterior ¿'"AVUI"-/, demostré» plenament el contrari, '¡aturaliaent, cal encara avançar aolt • 
en aquest sentit. (, , ,) Perquè sigui possible aquest paper dirigent de la classe obrera /catalana de la l lu i ta oer la l l jbertat nací 
ona!/, cal que les organitzacions socialistes catalanes presentin la reivindicació nacional com el nue realment és: el aarc adequat 7 
ner a resoldre tots els seus problemes (econasics, socials, polítics i culturals). Cal evitar Terror de presentar els probleaes de • 
Catalunya limitant-los a qüestions d'índole tant sols Hnquístaco-cultural, doncs la problestica coa hem d i t , és solt aè*s aaplia 1 • 
enana un solució de conjunt. 

' . . . ) . Des de Catalunya tan sols, no podem donar solucions a nivell de tot l'Estat espanyol, les quals es podran decidir quan el grau* 
de l l u i t a unitària que avui es dóna a Catalunya es doni també als altres pobles de l 'Estat. ( . . .) Creiea que l iaitar-se a propugnar • 
vu i , des de Catalunya, un determinat tipus de Corts Constituients espanynles o una foraa, la que sigui, de República, és fer po l í t i 

ca e-W'aire, és propugnar unes solcuoions que no sabem si seran coincidents amb l'expressió de la voluntat dels altres pobles de Tes 
tat i prejutjar auin ha d'ésser el necessari acord a que haurea d'arribar entre totes les nacions d'aquest estat. (. . .) La sola re l -7 
vindicació de les l l ibertats polítiques no ens sembla suficient oer ambigua i per ignorar a la practica la nostra situació d'opressió 
nacional. L'ambigüitat, creiera que desapareix en bona nart aab la reivindicació de l'Estatut. 

' . . . J esunint, creiem oue Tobjectiu de l'Estatut té una capacitat de mobilització popular i per tant de potencialitat revoluciona-* 
r is (fue ni converteix en la reivindicació central de la l lu i ta democràtica a Catalunya." 

,HHI reproduït aquests extractes de "Lluita" del PSAN, en la creença de que Ós la . n i a r resposta a les afirmacions del grup • 
andera Roja exposades als asunt. Seria <fe desitjar que altres grups catalans donessin la seva oolnió al respecte a l ' igual • 

que Ho hauria de fer TAssemblea de Catalunya. 

aGermanarnenT 
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0 Y H E G R 0 Setaanari editat a Hadrld pel grup • * & * , n« del 27 de gener 1973. 

! 'economista Raaon Trias i Fargas corfesta a un atac que des de la aatelxa publicació l i va fer el sociòleg Aatndo de fflguel, en re 
ferir-se, amb un to despectiu 1 antlcatala, al seu l l ib re "ÜÍTCODUCCIÓ A L'ECONOHIA DE CATALUSYA» (Edicions 62, collecctfi l l ibres a • 
TSbast),' en el qual exposa de foraa clara i precisa quin tipus de colonialisae pateix Catalunya, sotmesa a la política centralista • 

de Madrid. 
El magnífic art ic le de rer l lca, que porta per t í to l "Liberallsae, quin? Catalunya, on?", te coa a tesi la següent preocupació: 

"...Catalunya esta disposada, coa ja hem d i t , a contribuir a les despeses generals de l'Estat aitjançant el canon f iscal a qui es re-
fereix ile fíiquel. Perb dissenteix sobre la quantia i sobre l'encert de Hadrld en adalnistrar-ho*. 

r R A » i Ç A I S E Setmanari editat a París, n$ del 18 de gener de 1973. 

El -iés important setmanari d'econoala i finances de franca, "La Vie Françnise", ha dedicat en aquest núnero un iaportant treball • 
signal· p e r f é i j x r,aras ,1 tema "La unitat de Catalunya, soanl o real i tat?*. L'autor analitza aab força encert coa, aalgrat les fronte 
res a r t i f i c ia l s que separen les coaarques rosselloneses de la resta de la nació catalana, el pas del tesps, lluny de crear distancies, 
esta aprooant i fent més patent la inelterable unitat de Catalunya. 

L'autor, que descriu l'actual situació Móntate* del Rosselló, comenta admirat coa es complementa, també des d'aquest punt de vis 

ta, amb la'resta de Catalunya. Es tracta d'un bon treball de divuloació que ha fet lapacte no solanent a la Catalunya Sord. sinó taa-

bé a l'Estat francès. 
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• D O C U M E N T S 
COMISSIÓ NACIONAL JUSTÍCIA I PAU 

DIADA MUNDIAL DE LA PAU 1973 

«LA PAU ÉS POSSIBLE» 

La Diada mundial de la Pau, que se celebrarà a totes les nacions el dia 1 de gener 
vinent, ens proposa aquest any com a lema l'afirmació que "LA PAU ÉS POSSIBLE" 

Són dos els objectius que el Sant Pare Pau VI es proposa en convocar l'atenció 
dels homes sobre aquest tema: 

— sortir al pas, per una banda, a tots aquells qui —per raons diverses i en grau 
diferent— se senten com impotents a construir un món més just i una pau millor- i 

--estimular, d'altra banda, les responsabilitats que tenim, com a persones indi
viduals i en tant que formem part duna col·lectivitat, en el treball de cada dia de 
desenrotllar i perfeccionar les condicions internacionals i nacionals de la pau 

Existt-ix, sens dubte, un afany generalitzat de pau. Aquest afany és una força de 
gran valor, tot i que sovint no passa de ser una aspiració com instintiva i poc cons
cient i, àdhuc, una forma larvada d'egoisme. 

Tanmateix, l'absència d'aquest desig frustraria tots els intents en favor d'una pau 
millor. D>quí ve que tots aquells qui estan interessats Ileialment a aconseguir uns 
nivells més grans de pau entre els homes, han de desvetllar en ells mateixos i al seu 
voltant una estima més conscient de la pau. 

Per als creients en el Crisi, "el Prfncep de la Pau", l'amor a la pau és, a més a mí» 
una de les exigències més radicals de la fe. 

II. . 1 A ESPANYA 

* 
El lema d'aquesta Diada Mundial de la Pau val també per a la nostra societat es

panyola. Hi existeixen situacions i sobretot estructures que contrarien les possibilitats 
d'una pau veritable. 

Cal dir-ho d'una manera rnolt directa perquè molts dels nostres conciutadans estan 
convençuts que la nostra pau és superior i millor que la d'altres nacions i àdhuc que 
no tenim cap problema sobre això de construir la pau. D'aqui ve que aquests tais se 
sentin satisfets i reconfortats per les condicions de pau de la nostra comunitat nacional 
i que, segons la seva mneia de veure, el lema d'aquesta Diada Mundial de la Pau no 
aporti res de nou en aquesta ocasiu. ja que entre nosaltres no solament "La PAU ES 
POSSIBLE , sinó que es un fet. 

Tambe n'hi ha d'altres disposats a admetre que. en la nostra societat, persisteixen 
problemes referents a la pau; però asseguren que aquests problemes perduren perquè 
no ha estat possible de trobar-los solució, almenys de moment, a pesar de tots els es
forços sincers realitzats per aconseguir-ho. 

Essent així les coses, convé de puntualitzar que aquests criteris sobre la nostra 
realitat de pau són, en no poques ocasions, producte d'una propaganda insistent i ma
nipulada, adreçada a amagar els nostres veritables problemes i a disminuirle la im
portància. Aquesta propaganda acostuma a presentar els ciutadans i grups de ciutadans 
que reclamen una pau millor, com uns perpetus insatisfets, mals patriotes, titelles 
moguts per interessos ocults, "instruments estúpids" de causes tèrboles inspirades des 

de l'estranger. 
Sense deixar de reconèixer que, en algun cas, es puguin donar aquests fets, és ur

gent d'afirmar que aquesta propaganda —en tant que distorsiona l'opinió pública —està 
impedint la creació de les autèntiques condicions de pau. el fet d'ocultar, eri efecte, 
els nostres problemes reals o rebaixar-ne la importància, no solament no els resol, sinó 
que els complica més i mes cada dia. 

Fóra injust de subestimar les nombróse!, realitzacions que en l'àmbit social de la 
justícia i de la pau s'han aconseguit aquests darrers anys; però no resultaria menys 
iniust i maldestre el temor i l'interès a no afrontar decididament la gravíssima proble 
màtica encara pendent entre nosaltres. L'enumeració d'alguns dels nostres problemes 
ens podrà servir per estimular en tothom la responsabilitat de contribuir a la seva 
solució: 

— La nostra comunitat nacional reclama un reconeixement legal i pràctic més eti-
cient de no pocs drets humans i de llibertats cíviques fonamentals. 

— Cal estimular el desenrotllament de l'opinió pública dels ciutadans i reconèixer 
els seus drets a un regiro d'associacions sindicals i polítiques, lliures i democràtiques. 

— És urgent el reconeixement legal de! dret de reunió. 
— Cal estimular el desenrotllament de l'opinió pública dels ciutadans i reconèixer 

el dret a la seva lliure expressió, dret que avui és reprimit per la severitat de deter
minats mitjans legals que, des del poder, són utilitzats contra el seu exercici, a traves 
del monopoli d'alguns mitjans de comunicació de masses, i per una propaganda siste
màtica i unilateral. 

— Són nombrosos els problemes que ens afligeixen respecte de l'especulació del 
sòl i de l'allotjament. La causa de la justícia hi troba un obstacle seriós per a la cons
trucció de la pau. 

Les mesures legals que s'estan preparant —ens informen— han de ser realistes i 
enèrgiques. Hi ha en joc, efectivament, un dret fonamental dels ciutadans. Davant d'a
quest dret han de cedir els abusos i les explotacions dels interessos particulars. 

— 6s imprescindible, igualment, de fer front a certs fenòmens col·lectius que són 
una de les fonts d'injustícia de què avui patim: l'afany desenfrenat de consum; l'espe
rit creixent de lucre; la conducta egoista i antisocial de qui sistemàticament intenta es
camotejar els deures de justícia social referents al pagament dels 'impostos legals 
justos, etc. Tot això imposa un canvi d'actituds i de conductes personals, reclama 
una orientació menys lucrativa i consumista i mes educativa i humana de les activitats 
econòmiques i dels mitjans de comunicació de masses; a mes, pel que es refereix al 
darrer punt, una política fiscal inspirada en el bé comú i dotada de controls eficaços 
de les riqueses dels ciutadans subjectes a les obligacions de la Hisenda pública. 

— La puja galopant dels preus, fins dels productes més necessaris, requereix me
sures eficaces, urgents i que tallin els abusos a les seves bases mateixes. 

Les classes menys afavorides de la nostra comunitat nacional són les primeres victi
mes d'aquest desbordament dels preus. 

— El fet que tres milions de compatriotes nostres es vegin forçats per la seva 
pobresa i per la falta de llocs de treball a emprendre el camí de l'emigració a altres 
països, exigeix dels governants i de la iniciativa privada una estructuració més justa 
de les inversions de la riquesa pública i privada i de la creació de llocs de treball. 

La pau d'una nació està, sens dubte, compromesa, quan milions dels seus fills han 
d'abandonar les seves llars per guanyar-se el pa de cada dia en una terra estrangera. 

Mentre no s'aconsegueixi donar prou treball als nostres homes i dones dins les fron
teres de la pàtria comuna, caldrà que siguin perfeccionades en bé dels nostres emigrants 
les seves condicions laborals, familiars, socials i econòmiques. 

Igualment caldrà arbitrar a favor dels emigrants que ens arriben d'altres nacions 
menys desenrotllades que la nostra les mesures legals requerides per assegurar-los una 
igualtat en la contractació laboral i les condicions que els evitin qualsevol tracte discri
minatori. 

— No és possible deixar d'esmentar com es deteriora la convivencia pacifica d'una 
nació, i més si és pobra, quan es donen fets d'ostentació, de dilapidado i de corrupció 
en l'administració dels fons tant públics com privats. Els sectors econòmicament menys 
afavorits interpreten justament aquests fets com una provocació social, veritable 
atempat a la pau dels ciutadans. 



— També cal garantir en tots els casos, plenament i en públic, el respecte degut a 
la persona dels detinguts, tant en la seva integritat física com en la seva integritat psi
cològica i moral. Per aconseguir aquest objectiu caldria donar satisfacció als qui sol·li
citen —en va des de fa temps— noves garanties legals per a l'assistència jurídica el 
detingut des del primer moment de la seva privació de llibertat. 

— Així mateix cal atendre d'una manera satisfactòria tots els qui reclamen la inte
gració de les anomenades "jurisdiccions especials" en la jurisdicció judicial ordinària. 

— Pel q"f: fa al problema cada dia creixent dels objectors de consciència urgeix 
formular —¿.ense més retards humiliants— un estatut legal qué reconegui els impedi-

de consciència dels qui estan disposats a servir la Pàtria en altres camps fora 
l'Exèrcit. 
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S-'ls' proi liSffit de la Universi.at, \:.r la seva part, exigeixen una renovació ràpida i 
eficaç de 1<"3 seves vtlics estructuras, un clima més gran de llibertat intel·lectual, unes 
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Pretendre resoldre les coses mitjançant decrets que entranyen l'aplicació de mesu
res discrecionals que fan possible l'exclusió de professors i d'alumnes, amb les seves 
importants derivacions d'inseguretat per a ells o mitjançant altres recursos de repres
sió o de violència, no aconseguirà altra cosa que empitjorar-los tant a la curta com a 
la llarga. 

Aquests i altres greus problemes Semblants no sempre són realitats que calgui con
siderar com a negatives. Les tenslorís" que provoquen són molt sovint signes positius 
de dinamisme i d'uiía presa de consciència més gran per part dels ciutadans dels seus 
drets fonamentals i de la dignitat de les persones, com també expressió de la seva 
voluntat d'intervenció activa en la gestió pública.. Entranyen, amb tot, una forta lesió 
de les condicions de pau quan, en lloc d'afrontar-los amb realisme 1 procurar-los solu
cions eficaces, es procedeix contra ells per mitjans que fomenten un clima d'intransigència. 

Resultaria deslleial silenciar en aquesta enumeració dels problemes que atempten 
contra la nostra convivència pacífica els que es refereixen a la comunitat eclesial com 
a tal. L'Església a Espanya s'enfronta actualment amb nombrosos problemes en el seu 
propi si i amb altres, de gran volada, en les seves relacions forçoses amb la comunitat 
política. 

Als nostres dies, l'Església, guiada per l'Esperit, es troba en la necessitat de procedir 
a la renovació, de la seva consciència i de les seves estructures, i això entranya un dif-í-' 
ell equilibri eritie novetat i tradició, canvi i fidelitat, creativitat l permanència. En 
aquesta situació, nombroses, tensions i alguns extremismes ban fet la seva aparició 
en l'àmbit de la comunitat eclesial. Per això, tots els creients tenen l'obligació de de
mostrar una lúcida consciència de reconciliació IntHrcksial, fruit, no pas d'ua» neu
tralitat inoperant, sinó d'una obertura lleial a la realitat dels problemes i a les exi
gències dels temps. 

L'Església ha de revisar íes seves pròpies estructures i les seves formes d'actuació 
per eliminar totes les injustícies que perduren a l'interior de la comunitat cristiana. 
En concret, ha de revisar, d'acord amb els desigs da l'últim Sínode dels bisbes, els 
seus procediments jurídics, de manera que resultin més oberts i equitatius. Igualment 
urgeix que es procedeixi a l'estudi sol·licitat pel Sínode sobre la funció de Li do¿a en 
l'Església i que es reformin radicalment els sfc.teme¿ educatius deis creients, de atraerá 
que les responsabilitats socials no singuüi ja mai més una cosa marañal sinó que fer
min paït del nucli central d'aquesta educació. 

Pel que es refereix als béns propis de l'Església, el compluncut de la seva missió 
evangèlica i d¿! seu compromís prioritari amb el.; pobres exigeixen que aquest be>s 
siguin administrats amb eficàcia i equitat, que es procedeixi a fer un inventari ds tots 

ells, que es facin públiques les despeses i inversions a tots els nivells de la comunitat 
eclesial. És important, sobretot, que l'Església abandoni tot el que la fa aparèixer com 
a rica i que sincerament estableixi les seves distàncies respecte als poderosos, als rics 
i als opressors dels febles. 

En les seves relacions amb la comunitat política, la comunitat eclesial ha d¿ re
cobrar ben aviat, i el màxim que es pugui, la seva llibertat de denúncia profètica de 
les injustícies i violències de l'ordre establert, recuperació tant més oblipada com més ' 
gran és el marge d'estatut social privilegiat i de prestigi de què frueix l'Església. Si 
una sana cooperació entre l'Església i el poder civil és sempre desitjable, la dependèn
cia mútua excessiva obstaculitza el compliment ple de les seves responsabilitats i, pel 
que fa a l'Església, disminueix la seva capacitat d'acció a favor de la justícia, de la 
llibertat' i de la pau, al mateix temps que redueix a pur verbalisme la necessària plu
ralitat d'opcions polítiques dels creients en el Crist. 

Tant l'oblit d'aquestes responsabilitats com la Impaciència per veure-lss posades a 
la pràctica són causa d'enfrontaments partidistes entre els cristians, amb les seves 
lamentables seqüeles de campanyes de descrèdit i difamació, violències verbals i escrites, 
actituds intransigents i dogmàtiques. 

/ & & b ^ s extractes precedents fornen part d'un docunent més extens, el qual fou redactat 
l | f f ? per la "Coalsslfi Justícia 1 Pau' de tot VEstat Espanyol. Aquesta is l 'edició clan
destina traduTda al català. La revista espanyola 'Cuadernos Para el OtSlogo* va Inserir el 
text original c i s t e l l ! en el seu n u W o d r gener 73; el 20 del mateix mes fou segrestada. 



.̂ M 
JSmJBt 

S P — — I • i '" —n"im 

SAfiAflIàS 

El proceso es tlsladcnto dal Ré^aan sa ha tcelercda en los! acta, d» la tlarra y dil coaarcle de exportación. Unas recursos 
¡ I t l r - j taces «ua cc.Tteejuncla dbl IRTOSORÍO da la et<isetlv1-| 
dad do Ta clare otfwo y ¿) 1 » Etricres M&NRajrHlM y trefe-j 
tleialcs, e i ^ pauta ta sk'e rcerdda per etre-j srdcrss soci >•] 
las. Tal ds ledrdo m sc.'Jíasta ca la erededo inerjedésd 
para esBwtrs* wr&im\n qts no san la brutal rcprcdfti a Ics * 
prebleeo* de teda incoïs rçw la eodeoVJ est»fiala tiene presen- • 
tos. 

Anta Tes fcerzas c^KcrSíleaa cjpsRalaí sparerj hey cea t£s * 
cTarlòd'qce naxn, la nscesl&d eYcdrca an torro a ena altsroa 
tlva om, pa» sa contada», açraea e lnte^ss a Ta rcyrr parta * 
djl pttsblo est.«flol an la brea activa ¿a protagonizar el carblo • 
politice, plínseonte dwccrítlee, q?a necesita noedro paí». 

Cedre da atta tlteadcn çorsral do Eepefta tey çw dtear al 
caso particular d) Canarias. Une dnoría ellclrqdes, a la sosera 
del Podar Cantral, ha colocado a Cañerías en em sí tinción da a-* 
traso y abandsna en casi todas Ira aspectes da sa v i 6 eeenoalca, 
codal y cultvrel, que para sayor exercí o sa ha eamagrado en la 
Ley da Régísxw Econídco y Fiscal y raaflraada en a n Ordenanzas. 

Ona tçdeultare en crisis y un cacead reda ferzads a la hules 
oal cacao per on slsteea Irracional e Injusto da la propiedad del 

psseo¿rs* expoliados por nanos extrañas. Una falta alamante de 
c-.csnello indsstrlal con ana elasa obrera eantedda an bajos ni» 
vales di salrdot y en largas lomadas de trabaje. Un sector tu
rístico totalesnte sceefldo a la especulación y control de capí-* 
tal extra'srt y peninsular, que esti agigantando la coTonizaclón 
rus despre ha apadsclde Canarias, apoderándose de nuestros re-* 
cursos y dsscllfnrrando en su exclusivo beneficio nuestra riqueza 
rtrTcral. Cn bajíslee nivel culterel y una incalificable desaten-
clin sanitaria. Una pdftica de construcción de viviendas y barH_ 
odas qsa dicedrr, por sus carencias flagrantes, el desprecia de 
la Administración Oficial por las copas populares oso han de habl_ 
tarlas, Junto a aechas otros problenas. Tóde ello agravado por on 
psés» centralista absorvente y correopldo, despreocupado por las 
mccsldadu fundaotntalos de mentre pueble. 

Anta esta situación, que cada día aparece ais angustiosa y * 
tln fotore, Canarias necesita urgentesents solucionat dsoocrátl-* 
cas. 

Por ello, Tat fuerzas deaocrátleas canarias presentas, enten
diendo quo tolo on el aeree de on conjunto de aedldts detecrStl-* 
cas validas pera todo el pafa, ta podran encontrar lat soluciones 
a lot preblsmt da nuestra Reglen, ta pronuncian retundamnte a * 
favor da; 

asociación, raoni én y expresión, con reconocí siento 1egel.de to-A) Llbnrtadss disícrtticas, sin dleerldnedSn, da 
dos lot perHdss políticos. 

G) Libertad tlndleal y trecho da hcolga. 
C) Acnlstía oenrral para les procos y exiliados por estivos políticos, soelaTos, I (teológicos o laborales y la aboli

ción é» las tdbrales especiales. 
D) Convocatoria do uen Asaablea Constituyente, elegida por srfragto ad vartal, ene dateraine el tlttoaa político po

ra Espoíia, con el reccnaddtnts do ses nacional!dades y rielónos. 

y proporan escecíflcasante paro Cañerías: 

1 / £1 reconocítiento constltedonal da Ta Redín Cenarla, 
2/ Croad fet da cromos autínoBM ds peder político ds carácter deaocrítica; 

a) Ayuntad entes 
b) Cablléss Insolares 
c) Consejo ReglenaT, al qea so ocesda tediante elección detoerátiea que toporo, por so carácter regional, Toe 

enfrentadentos prodncloles y tlrva, entre otros fines, para resolver el preblesa de Ta capitalidad reglo 
nal do un nodo rotatorio y alternado, ser una cuestión a solucionar defld 
t i varante dentro da Ta etapa dosccrStlca. 

3/ ControT por Ta Reglón de los recrees e-cosarios pera ebtsner rn desarrelle eqdllbrado o Integral, aceapaflade * 
per tea política fiscal ds 1 aposición directa y progresiva. 

• / Adopción de eedldtt sedales y culturales para lograr ena auténtica protoden popular y la participación plena da 
nuestro pwblo on Ta dda social, política y cultural da la Reglan. 

Per Cítiso, lat forros dsecerátlrnt cañerías finantes <b esto docaasate, te coepreMten a desarrollar cuantas Iniciativas consi_ 
doren oportunos y valiese* para la eonreeaden práctico de los acuerde* otra han tesado, sin aerea, en ningún caso, de la Independen-* 
do política, progracltlca o ds « d £ n di caca una da ellas. 

CAKAR1AS EXISE EL DERECHO A CORSTRtílR SU LIBERTAD 

Coatldanet Obreras en Garrías/ Grupo de Acdcn Carlista en Canarias (SAC)/ Orgtnlzadon del Partido Ceentltta de Espasa (PCE) en Ca
narias/ Partido Socialista Obrero Español (PSCE) en Canarias/ Unión Oooccrf tica da Canorlat. 

CASARÍAS, 1972 
iEl fet ota en enuest dMMMl tr t 'M trobi Ta signatura dol grup nedonaTItta 1 rovoledomrl RPAIAC (hedrtento Pera la Auto 
'íaterdn3d5 y la Indapendonda dsl Arcblplélego Cañedo), eob ton a l'Alger, podria estar roladontt aab el pTantaJaatnt poc 

cTar de T'epresslfi nedonel (6s a dir, eeoníslM, aosHA, colturcl 1 poTítlca) de l'ArxIplllag Canari 1 , ttobl, en el contingut ne so 
doliste de les 'solrdcns* tponrisdnt. El R*A»SC 5s faverable n la crsaclfi d'ena Rapfibllca Geaneho, Indspsndant, denocrStlca 1 socia
lista en el d d»1s paTsas africans. 

http://1egel.de
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ANBVESSARI eESLARAGIÓ DRETS DE L'HOME 

EN EL XXIV ASIVE3&RI DE 1A DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DE L'HOME (deseabre 19A8) 
En e l XXIV anlverssrl C*Ï la DscíBracló Universal dols Drets de l'Heae ens dol recordar que arreo dal «ón, 1 taeóó a casa nostra, 

aquests antelxcs eVsts et l'hos» slç-jln pretèri ts o aenystinguts, qoan no clara o veladauent concilcats. 
Una rastra és la asraa és reconeisecant d'aqunsts drets a casa nostra, «oïts dels nostres conciutadans l'han llegida a traves de 

les paraules, tan (cal i f icadas, que es van escoltar darreraaent en les "Cortes Españolas! (Discurs del Ministre de la Governació, Sr 
Garlear» Gofll ¿al dia 27 ds novesbra 1972). 
subversló/repressió: "La fuerza publica está" plansaente autorlzadi para hacer uso de todos los «odios de que dispone". "Le fuerza pú 

.y mt'< tf\a c u e n t a p a n establecer el orden con los eedlos adecuados. A este f i n se l e dota de las áreas adecaadee". 
Queden d'aquesta eaners Justificadas les eorts'recents que ha ocasionat la Intervenció de la forca pública a Euzkadi (« l l l tants (PE
TJO, 1 a is filtlaaeent a Sentlago áa Cospostela, en acaba do perdre la vida un estudiant {Xosó H. Fuentes, 5 deseabre)? 
La veritable responsabilitat d'aquests f e t s , no la tindrà aquesta •plena autorització" que apuntava /En Garlcano/ dlent: 

"Ha da quedar elaraaente establecido que quienes alteren el orden han de sufr ir las consecuencias de sus actos, 
sean éstos los que sean*. 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DE L'HOME, ARTICLE 3: 'TOT INDIVIDU TÉ DRET A LA VIOA, A U LLIBERTAT I A LA SEGURETAT DE LA SEVA • 

I PERSONA». 
ARTICLE 5: "CAP PERSONA HO SERÀ SOTMESA A TORTURA NI A PENES 0 TRACTES CRUELS, INHUMANS 0 

... I ' DEGRADANTS». 
detencions/assistència d'advocat: "Nada lapide que euaplldas las prlaeras 72 horas desde su detención, continué caepllendo los arres 
"""" — — — — — — — f g , ^ „ j e taponen /a l detenido/ en coeisaría". 
Oesprós afegeix: »E1 alnistro de la Gobernación así lo entiende, y al amparo del artículo 23 de la Ley de Orden Pu

bl ico, continuar! aantenlendo este c r i te r io" . 
I , a is endavant, dio, coa fent-ae la Just i f icado: 

• /As í / no ha sido necesario 1«plantar de nuevo el estado de excepción*. 
Perl e l fe t que e l governant tingui •noraalaent· a la seva «1 uns poders extraordinaris, propis d'estat d'excepció, deaostra clara-» 
aent que estee vivint "nortsalsant* dintre d'una situació propia d'estat d'excepció. 

•Nada lapide que un detenido siga prestando declaración, sleapre que este traaite sea autorizado * 
por l a autoridad coapetente, y que continuen las diligencias pol iciales*. 

I aquesta eoterltzzacló de Vafctorltat ós •noraal», parque declara que: 
•Y, en este sentido, / e l a ln ls t re / ha dado las órdenes oportunas*. 
•Con relación a la asistencia de abogados a los detenidos /e l a lnlstro/ señaló que la Ley de Enjul^ 
claaiento Crlatnal no prevé estos casos...» 

Hoa pensa que la lógica, en aquests caaps, datara que tant s1 ho preveu coa si no ho preveu la L le i , el detingut no hauria de quedar 
sense l'assistència de l'advocat 1 desaaparat a aereé del governant o de la força publica. 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ORETS DE L'HOHE¿ ARTICLE 6: »T0THCR I EN TOTLLOC TE DRET AL RECONEIXEMENT CE LA PRTjPIA PERSONALITAT JUR10j_ 
; " ' 1 CA*. 

ARTICLE 8: "TOTA PERSONA TÉ DRET A UN RECURS EFECTIU PROP DE LES COITTENTS JURISDICCIONS 
NACIONALS, CONTRA AQUELLS ACTES QUE VIOLIN ELS DRETS FONAMENTALS RECONEGUTS • 
PER LA CONSTITUCIÓ 0 LA LLEI". 

I ARTICLE 9: •NINGÚ NO POT ÉSSER ARRESTAT, DETINGUT NI ttt? EXILIAT ARBITRÀRIAMENT». 
reunions a casa d'advocats: *Estas reuniones /deia advocats laboral!stes aab nós de 20 c l ients / estón soaetldas con caràcter general 

" a l a autorización previa del Ministerio de la Gobernación, pues supondría una di serial nación contraria a 
lo dispuesto en el artículo A del Fuero de los Españoles, que dispone que la Ley sopara por Igual a l de
recho de todos los españoles*. 

Aleshores, la dlscrlainacló que es vol evi t tar -pel que d lu- , es fa a favor dsls forts i en contra deis det l ls , en el cas, per exee-
p le , de conflicte laboral ce l lect lu: parque els eapresaris poden reunlr-se, perqué «ai no arriben a suaar 20, aentre que e n t r a b a - » 
lladors no he poden f e r , doncs seapre són aolts aós de v ln t . 
DECLARACIÓ UNIVERSAL OELS DRETS DE 1¿RCME, ARTICLE 7: «TOTHOM ÉS IGUAL DAVANT LA LLEI I TE DRET O'OBTENIR-NE LA MATEIXA PROTECCIÓ • 

5 I • • ' I SENSE OlSTlNCIONS. TOTHOM TÉ DRET A UNA MATEIXA PROTECCIÓ CONTRA QUALSEVOL • 
DISCRlHI»W;i6 QUE V|(S_I LA PRESENT DECLARACIÓ I COUFRA TOTA PROVOCAClS A Uf« 

er'i TAL DISCRIMINACIÓ». 
•—:• . ARTICLE 20: "TOTA PERSONA TÉ DRET A LA LLIBERTAT DE REUNIÓ I D'ASSOCIACIÓ PACIFJQUES. 
¿«¿i i "NINGÚ NO POT ÉSSER OBLIGAT A PERTÍNYER A UNA DETERMINADA ASSOCIACIÓ*. 
retirada de passaports: *E1 «Inlstra d» la Gobernación piensa seguir ejerciendo las facultades que le confiere la legislación vlgen-

" te de re t i ra r pasaportes, y entiende que no tiene por quí ser derogada asta facultad1 . 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ORETS DE L'HfJHE, ARTICLE 13 : 1 . TOTA PERSONA TÉ ORFT A CIRCULAR I A ESCOLLIR LLIUREMENT EL SEU LLOC DE RE 
- • > SIOENCIA A L'INTERIOR D'UN ESTAT. 

2. TOTA PERSONA TÉ DRET A A8AND0NAR LLIUREMENT QUALSEVOL PAÍS, AOHUC EL PRO-
.. , -..-•• " '. ' P l , I A RETORNAR-HI». 

„ Cristians En Lluita Pela Drets De L'heaa- - deseabre 1972 
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LEB aquest nfisaro inicies una nova secció, la de LLIBRES, en la qual s'aniran presentant obres que Interessin al poble ca 
tal l par un sotlu o un altre. En aquesta ocasió Veqirlp 'AVUI" ha triat dos llibres d'Edicions Catalanes de Parfs (18~ 

me Jpebé Ouval. rVParís-15). Aab tal aotiu, ens plau reproduir uns fragsents dal "Butlletí d'infortacló d'ECP", editat a Bar-
lona per un grup da persones Interessades en la saxiaa difusió de les obres d'aquesta Editorial a l'Interior: "Feia teaps que • 
solts catalans es planyien què a Parfs no existís una editorial que edites 111uressnt llibres en catall, sense haver-los de set 
«etre a la censura franquista, cos ho han de fer les existents a l'interior dl l'Estat espanyol. Una censura que torna a fer-ss 
cada dia als dura. Es una l l ist i ta -es dllen- que no existeixi un "Ruedo Ibérico" cátala, o unes edicions coa les "Èxode* crea-
des pels grecs a l 'exi l l . Per f i , aquesta editorial al serval del llibre cátala s'ha creat. A París funcionen ja les "Edicions* 
Catalanes de Parfs", les quals han cosençat a editar lllurasent 1 fntegrasent obres procedents da tots els horitzons socials 1* 
polítics da Catalunya, des de Saziel a Andreu Nin*. 

Oal aateix "Butlletí" reproduïa una llista d'adreces on es poden coajprar els llibres d'ECP: Andorra la Vella, Grans fagat-f 
zeas Pirineus, Publicitat Andolgrèflca, Quiosc Andorra, Llibreries Sol d'Andorra 1 Les Escaldes. El Portús, Llibreria «al son # 
de la Presse. Perpinyà, Llibreria de Catalunya T7, plaça Joan Payra), Llibreria Jans (35, carrer óels Agustins^ Llibreria t fem 

sïaTi Franco-Espanyola (plaça Bardsu-Job). Prada, llibreria Duran (1*6, Av. Qe Gaulle), LI. Estlvill (8, carrer dal Palau), etc. 
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