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INCENDIO PROVOCADO 
EN EL "SERVICIO DE 

CATEQUESIS" DE 
SAN GERVASIO 

En ios locales del «Servicio de Ca
tequesis» del sector pastoral de las 
parroquias de San Gervasio, de nues
tra ciudad, se produjo en la madru
gada del dia 5 un incendio provoca
do al parecer por haberse arrojado 
desde el exterior una sustancia in
flamable. En dichos locales de la ca
lle Torras y Pujalt 69 (edificio de las 
RR Reparadoras i se guardaba una 
notabie cantidad del material cate-
quetico para niños y adolescentes 
que se utiliza en loe diversos cen
tros de catequesis del sector de Sao 
Gervasio. Buena parte de este ma
terial (diapositivas, libros, hojas ci-
clostiiadas» fue destruido por el in
cendio, antes de la intervención de 
loa bomberos. Las pérdidas se ci
fra u en unas 150.000 pesetas. 
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"TALLERES AFA': PLATAFORMA REIVINDICATIVA. ATURS, ACQHIAQMQTS. ETC. 
L'espresa "Talleres AFA" està situada en el barri de Sant» 1 té * 

una planti l la d'uns 600 treballadors. Es dedica a la fabricació i » • 
eotors elèctrics lleugers. 

A nitjans d'abril va tenir Hec la prlaera reunió per parlar del* 
nou conveni. En aquella ocasió la direcció es va negar en rodó a ac
ceptar les reivindicacions oalsstreballadsrs -que exposara» tot se
guit, oferint nonés: un conveni per 2 anys, aogaent dsl-3? cadi sis 
siesos I res aés. Coa ara de pravsara, las converses sa suspengueren, 

íuant a la Plataforsa Reivindicativa, era la següent: 
1 . Conveni per un any, aiè revls?6 cada 6 enses segons l'augsent del 
cost de la vida. 
2. Incresient de 35.000 ptes. anuals. Igual per a toil·lo«.; 
3. Cinc dies de treball a la setawa, s?b 44 hores. 
4. 1001 del salari real en cas d» aalal t ia , accident 1 jubilació. 
5. Jornada contfnua. En cas contrari, gratificació de 1*000 ptas a l * 
»*s. 
6. Personal feaenf: a treball Igual, salari Igual. . r . , 
7. Pagues d'1 aes par Nadal i 1 8 da j u l i o l ' . 
0. Antlg&etat: abonasient per triennis de Taugaent actual par qua-** 
triennis. 
9. Cl nocentes pessetes d'ajut faci l lar per cada f i l l en edat escó-* 
lar. 
10. Anullacló de l 'ar t ic le 19 ds Tanterlor conveni. Abenaaant d'una 
paga d'un oes en concapta da beneficis. 
1 1 . No a 1 tual i ta t . Contractes als 15 dies. 
12. Plus^ de nocturnitat, perlllosltat i toxicitat sobre el s a l a r i * * 
real . 
13. Cantina: servei da «enjars aab cobert coaplet. 
14. Anullacló de Tar t lc le 18 de Tanterlor conveni. Augaant da ïes 
priütes, i control de les aateixes per part dels treballadora, sanae* 
augaentar els rltaes. 
15. El dia de Nadal (24) serà festiu i no recuperable. 
16. L'eopresa ha de pagar IMncreaent dels descosptes per la Segure
tat Social 1 TIRTP (lapost sobre el Rtndlswrt del Treball Personal) 
17. Adelantar en tres aesos la data d'aplicació d'aquest conveni. 
18. Ajudes suplementàries par als treballadors asb f i l l s subnorsals. 

El 7 de aaig era el dia per celebrar Tacte de "reconciliació*,en 
la segona fase de discussions del conveni. Aí cap d'una estonaj'as-
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sessor de la CHS va conunicar a un grup de 
60 treballadors que assistien a la reunió* 
emxjualitat d'observadors, "que seria con
venient que presentessin una plataforea •+ 
«és 'suau", en d*altrts paraules es dena-
nava una "rebaixa1 o una anullacló de la • 
Plataforea aprovada pels treballadors. Na-
turalnent, aquests es van negar a treure • 
res del seu escrit. 

Durant els dos dies següents es van ce
lebrar diverses assnblees, en les quals * 
es va reafIrear la Plataforea 1 es va decl_ 
dir dMni clar l'atur, tot 1 les aaenaces • 
de l'eapresa de despatxar a alguns cospa-* 
nys, cosa que va succeir per la nit. 

1 el dijous, 10 d» talg, pel eatí es *• 
presenten la gran najorla dels treballa-** 
dors dels toms del natí 1 la tarda, con-* 
centrant-se al costat de les aàqutrves sen
se treballar. És cridada la polida 1 arri_ 
ben 6 Jeeps 1 3 '091'. Pere ela Intents dl 
coaccionar als obrers fracassen. Aleshores 
l'eapresa tanca la factoria. En total hi * 
ha, entre despatxats 1 sancionats, un to-» 
talos 25 treballadors. 

La situació no varia fins que l'eapresa 
decideix un 'càstig exenplar": el dilluns* 
14 conença a regir una sánelo' collectiva * 
de suspensió de sou 1 feina per 7 dies.nen 
tre el nostre d'acosiadsts peasa a 24. 

El dlaarts, 15, 1 al dlaecres, 16, se • 
celebren reunions e la CHS, doncs els ver
tical! stes han ofert sales pensant que al_ 
xí »sa'ls ficaran a la butxaca", Pero re*» 
sultà que la segona assesblea es conver •» 
telx en un veritable nítlng, en al qual •»• 
s'hi exposen la situació de la l luita, la 
solidaritat rebuda, els despatxats, etc. 
Flnalaent s'acorda continuar la lluita fin 
que acabi la sanció collectiva. D'altra • • 
banda s'anuncia que tant els acoti adats ** 
coa als sancionats han presentats les res
pectives desandes. 

"LA PAPELERA ESWÜ50U": L'EKPRESA DECRETA 
EL •LOCK-OUT' I VAGA POSTERIOR 

Durant la passada Setaana Santa la dl-* 
receló d'aquesta eaprasa de f i Prat de Lio 
bregat va pretendre que, a l'Igual que els 
anys anteriors, s'anís a treballar inclu-» 
siu en els dies festius. Peco aquesta vega 
da els treballadors s'hi van negar després 
d'haver celebrat una assesblea. A censa-** 
quenela d'alxo, 1'eapresa va declarar el » 
•lock-out*, o sigui tancar ella «ateixa •»* 
les portas. A ais va obrir expedient disci_ 
pllnari contra 11 càrrecs sindicals. 

En acabar el "lock-out* (10 de aaig) fo 
ren els treballadors qui es declararen en 
vaga durant tota la setaana següent, deta-
nant, entre altres coses, 1'anullacló dels 
expedients i donés sancions 1 la satisfac
ció de la seva Plataforea Reivindicativa. 

Durant tots aquests dies s'han vingut • 

celebrant diverses assesòlees als locals • 
de la CHS fins que el dijous, 17, la guar
dia civil els expulsa quan estaven en reu
nió. 

Arriben al dia 18. Des <fe bon isatf es • 
fornen grups a l'entrada de la factorla.Es 
reaflr» la decisió de no entrar. Tot 1 ai_; 

xo, uns 70 -entre adelnlstratius i obrers-
entren. A la poca estona la direcció conu-
nica que els restants estan tots acotia-** 
dats (uns 830) en principi, pero que si el 
28 de ealg tomen a entrar, és possible •» 
que siguin acceptats, encara que es reser
va el dret de deixar al carner a qui cre-* 
gui més convenient. Cal tenir en coopte • • 
que l'eapresa té uns plans de reestructura 
ció i pot aprofitar aquesta ocasió per dur 
los a terme. D'altra banda tanbl es reser
va la facultat de castigar als qui quedin* 
en plantilla anb la supressió de 1'antigüe 
tat, que per a «oïts significa una part • • 
substancial dels seus salaris. 

El 18 de talg els treballadors d'aques
ta factoria van redactar unes octavetes en 
les quals s'explicava la seva lluita 1 cri_ 
daven a la solidaritat activa. D'altra ban 
da s'han recollit unes 125.000 ptes. en • 
concepte de solidaritat econonica. 
— — — — — — _ — _ — — — _ _ — — 

EL PRIKER DE HAIG A PARÍS 

L» principal défiïè du 1" mai 
4 Firis a rassembl© «rrixon 
cinquanta milla manifattanlt 

Autre falt ínhabttiw'""de cr cor
tea* du 1" mal : pour ¡a pre-
mière tols ics dòlegattons de pi .-
sieurs mouvementa regionalistes 
defllalent en commun. Ainsl pou-
vaít-on voir c6te à cote non'seu-
lement la crolx d'Occitanie. la 
bannière de contre-hermine chère 
BUX Bretons, le pavillon blanc des 
Corses frappé d'une tete de Maure. 
maia encoré les drapeaux du Pays 
basque et de ta Catalogne. 

De "Le Ronde", 3 talg 

"CGHOIESEL": VICTÏR1A OBRERA, DONCS L'EM
PRESA PAGARA ELS NOUS DESCOMPTES DE LA & 

Els treballadors d'aquesta eapresa del 
Hetall de St Cugat han obtingut una victo
ria 1 aportant: que Venprcsa es farà C3r-* 
rec dels nous descoeptes de la Seguretat • 
Social. 

El 3 d» aaig s'havia celebrat una serie 
d'asseeblaas a cada secció de 1'eapresa, * 
seguida d'ona assesblea general, on s'ha-* 
via acordat de signar un docuaant en tal * 
sentit. I per a reaflrnar-ho, els 700 tre
balladors Iniciaren un atur periòdic d'una 
hora fins que l'eapresa no acceptés la se
va petició, cosa que finalnent ha succeït. 

•HrSPAUO OLIVETTI": RESPOSTA OBRERA A LES 
ArOACES S LA DIRECCIÓ*: "30 DIES DE SAN
CIONS, 30 DIES DE BAIX RESDIfWr";.. 

El dlaecres, 2 de taig, es va celebrar* 
una asseiablea per tractar de la lluita de 
"SEAT" (Veure número Especial d'°AV0P)l • 
de la readeissló del company Jordi Costa,* 
que recenttent havia guanyat el judici a • 
Magistratura, decidint-se fer •picades* 1 
noves assesòlees, les quals se celebren pe 
riodicasent els síes següents, essent la * 
«¡és laportant la del ávendres, dia 4, que 
aplega a sís de 1.500 treballadors, i en • 
la que es decideix iniciar una vaga total. 

En arribar el dilluns segünst, la situa 
ció no va canviar, per la qual cosa Tet-» 
presa va sancionar a 1.000 treballadors • • 
aob 2 dies dé suspensió de feina 1 sou. Pe 
r í aquesta sanci ó no assustara als res-»*» 
tants conpanys, els quals continuaran en • 
la situació de vaga total, exigint a més * 
Vanullacló d'aquesta sanció collectiva, • 
L'eapresa respondrà amb una sanció a tots* 
els obrers de la factoria. 

El dijous, en reobrir-se la fàbrica des 
pres de la sanció, va tenir lloc una assen 
blea, decidint-se reanudar la feina «ante* 
nint, pero, una actitud vigilant. Hotlus • 
no en faltaven: la direcció va cridar a 15 
treballadors anunclant-los-hi que quedaven 
suspesos de feina i sou per 30 dies, Inae-
dlataoent va córrer la notícia, així coa • 
la consigna: "30 dies de sancions, 30 dies 
de baix rendiment*. [ aquell Cateix dia va 
eosençar aquesta acció. 

lluita obrera—lluita obrera—lluita obrer 

Són innonbrables les fabriques en les • 
quals s'han registrat actes reivindicatius 
per part de la classe obrera catalana. Das 
taquen: "SEAT", "Rlvïere", "Slènens", "Ibè 
ría Radio", "Standard", "SaphlT, "Ural i 
ta", «Arnco", "Costa 1 Font», "Hotor lbérl_ 
ca*, "Dragados i Construcciones", "FECSA", 
"Slncar", "Clausor", "AEG", "ECISA", "CO-* 
PRESA», "ACSA", "Agut", "Eirocórset", "En
rique Vailet",."Tintes Vlseolán», «Freixa», 

etc., etc., etc. 
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El passa • 11 de >• "íg ei gevera espanyol* 
p i separat dt i ïrr-^ d'Alcaldí de la capi
tal erfolana 3 issp '', de Porcíeles 1 Colo 

tatTj el qual havia esta1 casiçnat per a ocu 
ser &¡¡ucsi l loc ei narg ie 1957. iia estat,* 
doncs, el bctl le que durant setza anys ha • 
d i r ig i t apuesta isnpcrtant Ccrporsció. I per 
ta l notíu s'irçosa un prisar balanç. 

Mescla opw-iú, abans d'entrar en el de
t a l l del que ba raprçMriaí la gestió d'a
quest bot i f ler , donar una ullada que expl i 
qui cosí és possiblerue un hone d'aquestes* 
caràcterísíiqueç ocupi la bat l l ia de Barce-
1OH3. Fer a cosprendra. aquest fenòsisn asá> • 
perspectiva, hec* ¿5 referir-nos necessarla-
icent a la destrucció del sistema deisocratic 
català el 1714, a càrrec de les tropes espa 
nyoles d'ocupació. A pertir d'aquella cruen 
ta guerra -contra Felip V, el primer Barbó
la corrupció espanyola, IMsnaobiUsae, Tes 
perit dictatoripl sMisposen sobre la trajee 
torio -o l í t ics de les nostres Institucions, 
íohsneniídes en si diàleg i la t'enocracla.* 
Tot el que succeirà després m ser3 res sés 
nue un resultrt orevíslblf. 

•\ partir d'aleshores els Ajuntasents són 
administrats ;¿3r Invasors 0 bé per bot i - * ** 
f lers 'si'iònic "dels qui van asá) els ene-** 
Eles de la terra"). D'altra part la t rad l - * 
ció política espanyola eswstzina el nostre* 
parlamentari sne, el persegueix... Flnalicent 
l 'autor i tat ja no surt directnnenf del nos
tre noble, ve '•designada*: apareix ufanosa* 
la corrupció, el diàleg és prohibit. 

Hés de dos segles han passat des de l ' i 
nici cel procés nue assenyales, perb les • • 
condicions no han variat oas. En detemina-
des ocasions, Catalunya ha intentat redre-* 
çar aquest raercadelg He qui és objecte en + 
les seves Institucions, perb l'iaaobilisme* 
espanyolista ha aconseguit de retornar la • 
situació 8 a l l í que és la seva posició bptl_ 

; sia: la corrunció. 
¡M l lnrg de sés de dos segles han passat 

per l 'Alcaldia de VAjuntasnent barceloní • • 
iüolt diversos elements, perb, independent-* 
(sent de la seva tendència polít ica, el que* 
ens fa equiparar-los 1 gairebé tots, és que 
ens són racturais des de aés enllà de les • 
fronteres de Catalunya: lluny, a «és de 700 
qui Ibietren, dicten, violenten la nostra vo 
luntat, Isposant l'bons als favorable "als 
seus interessos". 

1 'iaturalment, durant aquest període a que 
ens refer i r Hi "na hagut excepcions: el Poe-
tor "obert, els noaes de la "Lliga Català-* 
m* con Duran i Ventoss, els de VEsquerra 
Republicana dé Caialunys" coa Conpariys i rr 
i Sunyer. t V b at costat d'anuestes breus • 
aparicions dol nostre poble,a l'Ajuntament* 
barceloní, haurien de senyalar un l larg re-
gultzeTl íe "saBl l i ts '* del Hovern dalla-** 

drld, nue han inposat un est i l de corrup-* 
ció 1 servllisne. 

Feta aquesta breu introducció, poden • • 
passar a detallar alguns dels aspectes que 
han caracteritzat l'actuació de Josep (I de 
Procioles a la Casa Oran barcelonina. D'en 
trada, pot af|raar-se rodenaiert que ha sa 
t ls ía t les dues condicions nés apreciades* 
per Haorld: corrupció 1 servUisae. Així ,* 
doncs, no és pas estrany que l'hagin del-* 
xat ocupar el l loc durant setze anys. 

LA CORRUPCIÓ tt 
Porcloles ha disposat -"una banda d'In 

dlvidus Interessats en enriquir-se ràpida* 
i desaforadaaent. D'aquesta galeria d'au-* 
tbntlcs delinquents.n'hi ha tres que aerel 
xen una atenció especial: TUILLE? BUENO \* 
ICfKE, que ha estat el Delegat c'UrbanisBe, 
i els dos gendres de l'Alcalde, iLr''ED SRI 
ALES 1 HIQUEL '¿ALL. 

"es els ha soafclat nenyspreablet s'han* 
atrevit s to t . Ran ¡*niobrat aab els d l - * * 
ners dels barcelonins 1 els hnn canalitzat 
a través d'un banc de la seva propietat: • 
e l BUC C0H3AL, el qual, d'aquesta for ta,* 
ha crescut f ins nivells insospitables. 

'ten eaprbs negocis ianobil iaris (SPAi,* 
e tc . ) , fabulosaaent afavorits per l'aplica 
ció a voluntat de les ordenances ramíci-** 
país. Grans afers, que signifiquen aunta-* 
nyes de Bil ions... 

Un detal l : Porcloles, que en arribar a 
l 'Alcaldia era propietari d'una faVica de 
paper a Balaguer que estava practlcaaent • 
arruïnada, ha revifat aquesta industria • • 
gràcies a una pluja de milions que, natu-* 
ralaent, no ha estalviat. 

Fa dos anys s'anuncià l'aparició laetl-* 
nent d'un l l ibre que portaria per t í t o l : * 
•Els afers dol Sr Porcioles", f ins aquest* 
punt ha estat 1 aportant el gangstcrlsw • • 
d'aquesta banda. 

Obre» publiques, el fabulós negoci dels 
aparcasents subterranis..., res no ha que
dat al aarge de Vaabició d'-quest hoae.Fa 
uns cinc 0 sis anys fou objecte d'una esta 
fa "looonent" que demostré la capacitat e-
conbalca que Porcloles ja havia adquirit.* 
Fou aquesta: un aventurer va embarcar-lo • 
en la coapra d'extenses propietats a la zo 
na de La Florida (USA), que després van re 
sultar un seguit d'alguanolls Inservibles. 
L'estafa era xifrada en VíLall niílons; 

T Les dec! racions anuals a Ti'isenda són 
tanbé una ocasió per a valorar el cinisne* 
d'aquest bot i f ler . Quan fa uns anys el W -
nisterl corresponont va posar ? la dlsoosl_ 
cié del oGblic la relació dels contribu-** 

ür* 

. - • - -

lents, hi hagué una r i a l l a general a Barce 
lona: el senyor Porcloles declarava uns • * 
guanys anuals de 980.000 ptes.! Suposes • • 
ï'ue aquesta quantitat era mraés el que gas_ 
tnva en benzina... 

EL SERVILISME fc « 

Un seguit de fets 1 "lustren la "flexlbi^ 
l l t a t * de Forcioles envers el dictador. P£ 
rb d'entre tots el ls volee assenyalar-ne • 
un que restara" con un dels punts negatius* 
r i s destacats en la ja prou tèrbola blogra 
f i a política d'aouest *vm. 

Ens referle a coa va peraetre--n» i'Es
tat espanyol absorbís les Escoles Hunicl-* 
pals barcelonines de tan eficaç trajectb-* 
r ía . A principis del 1907 TAjuntaaent va 
aprovar aquest traspàs, " r l v ta tn t l'assua 
te havia estat posat on Sans us reconeguts 
eneiüics de Catalunya coa J ! " Ç E DE AKIA V 
le feixista K0BT3ETÍWT TEY, els quals l ' a 
judaren en aquests propis'*% Aprofitant • 
!a l le i del 17 ds ju l io l de 19^5, que nro-

'hi'óia que els Ajunta'nencs i les Diputa-*»* 
cions tinguessin cap escola, " ' l e í ' que, • 
ço» és evidpftt, rjava destlnnda a Tip'tar* 
les activitats d'aquestes CerparacIfliBi a • 
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Catalunya 1 Eu^itcdi, fea efrevsi que 9 Es
coles Municipals ? 7 Pl • mli •;$ tcssln r t» 
gaTate i T'Estet; 

Aquest OM a%! natí oelíücasierft a Pcr-
ciolüs, denes r.ïnojú ne Ignara cuín cigntfl 
cat tenien tajaste» asestes] t i l a pMpara» 
ció fedag^gica " par al::""* mtei í talaUn!* 
tat lpeüríutl l te, l f» l i«te en els Icmps *• 
nós d i f íc i ls cb la paft-çwrra. El scu a-
bandonament en aens ir. Venóle romes po
día ser obra d'un m t s l l ¿a la pit jor eso! 
ele. Recordes, ni qus Í V J Í <¿a passada, que 
el W 5 , en aprovar-w la ¿ ib M ie l " , el 
3aró da Terrajes, qu» afeehcrea era T a l - * 
en loe, va drfirwar ¿t-lduV-cit aquestos • 
escoles de l'annexi c, aecnsíguint evitar-* 
!;o. Anys ais tard, 1? dictadura espanyola» 
troba per f i un al iat addicta per als seus 
oroposits: el senyor Pcrclolas. 

ALGUKES «• t* 
PUNTÜAUTZàCIONS & 
Volea tancar aquest tesa destacant enca

ra dos aspectes qus creen confusió a 1'en
torn de la figura de Porcioles. En primer» 
l loc, cal deswmter la falsa ispressló de 
que ha estat un hoaa d'una gran vi t a l i tat , 
de soltes idees^ extraordinàriament dirá-» 
mic... Sensa voler negar-li alguna d'aques 
tes qualitats, el qua sf conví distingir • 
es que Vautenticament progressiu 1 dl oa

si c ha ostat i és el noble b?reclení en a-
guest cas i , en definitiva, el noble eata-
*. ' i * fe ¿ n» • " -•-.. 

E l nrofund generador d 'anucsta t r n n s f o r 
r a c i ó que acusa l a nos t ra c a o l t a l , canvl • 
eaotic en gran part per la rwca d'Instru-
•jents polít ics, és el poble en tota la se-
za dimensió. El poble cátala, cus ha anat 
recuperant el pols i superant la desfeta • 
(fel 1939, i s l'autentlc protagonista que • 
les circumstancies polítiques no fan més • 
lue intentar neutralitzar. rcrc1o1es no ha 
astat el creador d'aquest dinamisme, n'ha 
estat l'aprofitedor. 

Un últim aspecte que sembla oportú tam
bé d'assenyalar, és qui ha estat i qui és 
el responsable del fenòaen Porcioles, és a 
dir de tot aquest badolerisne desferaat 1 
d'aquests cr i ter is profundament anticata-* 
lans. Sovint, els barcelonins ens he» atu
rat excessivament en mostrar les nostres * 
justes ires contra "orcloles. No és pas *» 
ctue fos innocent, pero no era atf que l 'es 
clau complaent anb un amo t i rànic. 

Els catalans en general hem d'esforçar^ 
nos cer sunerar l'anècdota, i Porcioles • • 
dins e l joc de forces que colonitzen la *» 
nostra nació, era un si«ple peó. L'auten-* 
t ic responsable és aquest Govern que a 700 
•;uí lustres de les nostres fronteres, crea 
ja corrupció i lapldelx el diàleg, 1, per 

tant, Is gestió dewscratica. 
Porcioles ha estat un bon Alcalde de •• 

Barcelona per a e l ls , no,per a nosaltres.» 
Perb Inclòs aquest aprofjtador, quan Ha in 

tentat crear alauna estructura ^m perwetls 
orientar el crelxeaeit de la capital entela 
na, per exeeole aÉ la fbrnula de l'ÀYea He 
trepolltana, hn topat néi la més teted " I n 
comprensió". Així-, doncs, ens equívocaríest» 
si descarregàvem totalment les nostees ires 
contra aquest t i t e l l a , que no feia res aés 
que aplicar la eolítica colonial que l i or
denaven. 

Quan afirmen enèrgicament que no volem • 
Porcioles que prostit!«ixln els nostres A-
juntasents, volea dir , par tant, que no vo
len la Dictadura >ue "designa* alcaldes els 
quals només segueixen aquests dos cr i ter is : 
corrupció i servillsne. 

1 / En la reproducció de tota «ena de documents que 'AVUI* inclou en les seves seccions "Prensa Democràtica", "Documents", etc., 
els subratllats són de l 'or iginal sempre i quan no s'Indiqui el contrari. D'altra part, els documents inserits ho sÓn en la 

qualitat d'aportar al lector tenes de reflexió i discussió, és a dir sense que l'equip "AV'll" s'identlfloui plenaaent arò el • • 
seu contingut. 
2/ Degudes les actuals circumstàncies de clandestinitat, no totes les opinions de l'Oposició Democràtica Catalana arriben perio 

dicaaent a l'equip "AVUI", arfj 1a qual cosa volen dir que "AVUI" és una revista oberta a tothom 1 que seepre sera al lb que • 
siguin ela seus canals d'informació. 
3/ Actualaent s'està preparant un numero monogràfic d'*ÀYUt" el qual estarà dedicat a la probleraàtica de l'Ensenyament avui a • 

Catalunya i que sortirà a finals de juny. Tòsbé pensem dedicar, en un número pròxim, un Informe Especial sobre el nou Alcal
de, Sr Hassó. 

N.R. 
* L'EQUIP " a v u i " CRIDA ALS SEUS LECTORS A QUE PROCURIN UMA HÀXIRA DIFUSIÓ O 'A Ï ISTA PUBLICACIÓ. PASSAIÏÏ-LA A GEST HE :0ílF!AfV 

CA, OOHCS EK LES ACTUALS CIRCUNSTANCIES DE CLArCESTINITAT, EL.TIRATHF 0f U PREMSA DEHOCRÀTICA 10 PO! ASSOLIR XIFRES I1ASSA ELE 
VADES. I L I RECORTA: 

- & *ELS 5UTLLETISS l FULLS, UK COP LIE3ITS, PASSEU-LOS ( « ELS DESTRUÏU 31 NO ÉS EH CAS D'URGÈNCIA: LA PREVSA CLAUXSTIttó COSTA 
flOLT CARA DE COLECCIONAR)", de " L l u i t a con t ra l a Repress ió" , co l · lecc ió "Papers de Treba l l 1 - ' I n f o r m a c i ó * nS 1 , 0 . 9 . 

^ E S t S S O R A SLA VEU DE L'ASSEKOLEA DE CATAUfflYA*. Tots e l s d ima r t s , d i j o u s i d i ssab tes , de dos a t r e s q u a r t s de dues de l a ta rda , 

en l e s ones saçuents: ^ ^ M 1 a d k 1 e s 6 ^ . g ^ ^ _ 1 2 # 2 2 0 k i l o c i c l e s ó 24 '5 metres MA CURTA 

15.565 k i l o c i c l o s ó 19*3 metres — 1 0 . 1 6 7 k l l o c l c l e s ó 29»5 metres OHA CURTA 
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•COMARQUES 

CASTELLÓ D'EMPÚRIES: UNA MARQUESA VOL RES 
SUSCITAR UNS "DRETS" HIGEVALS... 

A començaments d'abril els veTns de la 
v i la gironina de Castelló d'tapúries van 
rebre una carta de l'apoderat di la Har-
quesa de Morrtalto, en la qual se' ls d e n -
nava «je es posessin en contacte aab la • 
nova propietaria dels terrenys, a f i de + 
parlar dels drets (lapostos) que aquesta* 
té sobre les terres. Els veTns havien pa
gat f ins el segle passat un doble canon a 
l'AJuntaaent (sobressoTt durant la 1 * Re
pública!) 1 al Coate de Medinaceli (que * 
va deixar de pagar-so en no reelanar-lo • 
als Interessats). Es per f i la , dones, un • 
afer que pot mobilitzar aolt positivament 
la població. 

EL PRAT: TOT I LA SUPERPRODUCCIÓ" D'ESCARG 
LA, ELS PREUS D'AQUESTA NO HAN BAIXAT..." 

Enguany la col l i ta d'escarola ha estat 
ruinosa per a tots els pagesos de El Prat 
del Llobregat. Les bones temperatures han. 
provocat una superproducció inesperada a -
tots els paTsos que en són productors. El 
60 % de la col l i ta pratenea, que normal-* 
aent es destina a l'exportació, ha hagut* 
de qusdar-se per a l aercat Inter ior , I al_ 
xò ha fe t baixar el sou preu d'una arnera 
vertiginosa. A Mercaban» a l prou pagat * 
als pagesos és tan baix que no cobreix ni 
les despeses de la co l l i ta . Aixf 1 tot el 
consumidor les paga als mateixos preus ce 
l'any passat. Aixi vol dir que els Inter-
aedlarls han f e t un negoci ben gras. 

CORNEllí: VINT ASSOCIACIONS CÍVIQUES OENA-
NEN UNA INMEDIATA CANALITZACIÓ DEL RIU. 

i i 

Recentment va tenir l loc una roda de • 
pressa al Centre Social Altedi de Cornet 
l là de Llobregat. En la mateixa, vint as
sociacions cíviques d» la zona signaren * 
una carta adreçada al Ministre espanyol • 

• d'Obres Públiques, en la qual es desarà** 
que les obres de canalització del Llobre
gat es rea l i tz in en el taralnl aés brau * 
possible. I també que els dics de pjstec-
d ó ce les poblacions de les «argos es fa 
tfn en la prlaera fase del projecte, ença 
ra que així comporti aprovar-ho per traes, 
a f i que les polèmiques entorn de la des
viació del r i u no retardin 1e «oí ud ó d^n 
probleaa tan urgent. L'Ajuntament va con
testar: "No se coaeruaj in las obras hasta 
que no se apruebe too» el trazado". 

Cal tenir en coopte que 1'execució de 
les obres va ésser aprovada en un Consell 

de Wnlstres i'any 62 i rué des d'alesho-* 
res s1 han proàiit diverses riuades catas** 
trofiques. 

Signaren la carta: Centre Social Aleada, 
Club de Fútbol Kercadsr, Club Ciclista os 
Corneli!, UEC de Cornelia, Patronat Cultu
ra l Recreatiu, Club de Gasquet, Club di +* 
Fútbol Cornelia, Club de Bàsnuet Cornellà, 
Penya Barca, Rugby Cité Cornell l , Parro-** 
qui es de St Jauw, St Níquel 1 Sta "ar la , * 
Associació de VeTns del carrer Rubió Ors,* 
Societat La Cadernera, etc. 

GA'-OESA: PINTADES AU.USIVES A LA SITUACIÓ 
DELS CAMPEROLS I A IA DELS HlsOS CATALANS 

Des del 19 d'abril van aparèixer a Gan
desa, cap de la cesárea de Terra Al ta , en* 
l ' Indret anomenat "Fenteta", on els quis
tos organitzen una festa solt concorreguda, 
unes plntadesillusives a la problemàtica • 
del aón caeperol i a la del pafs en gene-* 
r a l . Alguns dels eslògans eren: "SOCIALIS
ME I LLIBERTAT", "VISCA CATALUNYA", "PER • 
OUE PAGUtfi LA SE3WÏTAT S0CIAL7". Les pin
tades anaven signades aab les sigles "E.P* 

* ("Exercit del Poble") l estaven acoopanya-
des de les quatre barres aab l 'estel ro ig . 

El f e t va ésser tesa de conversa 1 pole 
alca a les tertúlies de cafè 1 a les trobà 
des de joventut, tenint en coapte que a la 
vi la hl ha un guardia c i v i l per cada 5o ha 
bltants ( l a població és de 3.000) 1 que * 7 
els cades ho doainen to t : des de 1'alcal
día fins l'únic contra cultural-recreatlu* 
del poble, Impedint tot acte encaminat a * 
l'accés per part del Jovent de qualsevol * 
act ivi tat que enriqueixi e l nivel l cu l tu - * 
ral 1 huta.. 

BADALONA: SUSPENSIÓ D'UN REGIDOR MUNICI
PAL INCÒKDE PER A L'OLIGARQUIA LOCAL,.. 

El passat 28 de rarç, a l nefast governa 
dor c iv i l de Barcelona, Tonas Relavo Ros,* 
va suspendre tesporalcent del seu carree * 
de regidor ds VAJuntaaent di Badalona a * 
Cecília March 1 Blanch, la qual havia es-* 
ta t elegida pel terç familiar el noveabre* 
di 1970. 

la seva candidatura va estar presidida» 
pel leca: "Una Badalona justa sobre una Ba 
dalona legal", 1 va aconseguir el 35 % dés" 
vots. Fins ara havia estat l'únic element* 
del Consistori capaç d'oposar-se a l ' o l i - * 
garquia I x a l que presidslx l'actual alca^ 
ce, Felip Antoja. 

Els barris populars han acusat especial 
aent aquesta arbitrarietat que els priva * 
d'una forta d'expressió dels probleaes i • 
inquietuds que pateixen. Sagons notícies * 

que circulen per Badalona, la suspensió es* 
del tot Injusta 1 pretén eliminar aquesta • 
veu ciutadana que havia denunciat repetida* 
ment els nombrosos negocis bruts que axis-* 
toixen a l'entorn del botif ler Antoja. U l « 
manent un que fa referència a la eoapra per 
part de l'A juntasent de la finca de Can Ru-
t i , iaportant afer de 90 alllons de nesse-* 
tes, que segons opina tothom han anat a en
greixar les butxaques d'aquests fascinero-* 
sos. 

ST AORIÍ: MARXA NOCTURNA AMB ESPELMES DEMA
NANT MILLOR ILLUKINACIÓ ALS CARRERS 

A les 9 del vespre del passat 17 de maig, 
unes 500 persones, portadoras dl 2 pencar-* 
tes i de torxes 1 espelmes, as van aanlfes
tar pacíficament per St Adrià del Besòs en 
denanda de aï l lares en la lllualnació dels 
carrers de la v i l a . Gran nombre de veTns es 
van adherir a Tacte apagant la l lua de ca
ses 1 botigues 1 encenent espelaes. Després 
de recórrer durant aés de 3/4 d'hora ois • • 
carrers aés Importants, els sanifestants ** 
van ta l lar per uns ainuts els tràfic per la 
carretera de La Roca, A continuació es dis
persaren pacíficament. La pol ida municipal 
que els havia estat vigi lant , no va Intervé 
ntr en cap aoment. 

MATARÓ: EXPULSIÓ DE 300 PERSONES OE 1»AJUN
TAMENT QUE DEMANAVEN MILLOR ESCOLARITZACIÓ. 

En la sessió de l'Ajuntament de Mataró * 
del 2 d 'abr i l , un grup de 300 persones es • 
va negar a abandonar el local quan, després 
dels parlaments, el Consistori es va negar* 
a parlar d'una Instancia entregada uns dies 
abans en la qual es dnanava «ajor atenció* 
als probleaes d'eacolarltzadó. La policia* 
municipal les va expulsar, oentre s'oien al 
guns xiulets i cr i ts de "escoles gratuïtes". 
El grup es concentri davant l ' e d i f i c i . 
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*BARBIS 

l'ÚLTIU PLE riÜCSPAL DG. ."CICLES F8J SO 
TA EL SIGE H lÀ RWtSfA CIUTAT*» 

El ¿la 10 ¿* aaíg C3 va celebrar Ple fiu 
¿tripa!, l 'Sl t la ta» presida cl Sr Precio 
las 1 qua va tenir teta çrsn. siçn'fieecló • 
política per la prts&wla icasslva da barce 
lonlns de diverses barris efastats per les 
obres 1 plans parcials. 

Kés ds 3C0 psrsc!K-3 M vm acudir, pero 
la Policle Hunleipal noráj en va daixar en 
trar uns 30 5 M -les que hi caben en Ves 
pal pfiblic- i va Kwtas* un extraordinari • 
serval de vi çi Tanda. Un furclonarl tun1c][ 
pal va Intentar ¿atenir un Jove veí, pero» 
ho va lepedlr l'aeri 6 desleída dels altres 
vaTns. D'altra banda, a solts periodistes* 
se'ls va dseaner que s'idsntlfiquessin 1 • 
as va fer ocupar la pritera f i 1a del palc* 
públic per funcionaris 1 polides eunici-* 
pals vestits ds paisà'. Quan l'alcalde Por
cí olss va anunciar qui els dlctlaens rela
tius al pla pardal ¿a Torre Bari, Vallbo 
na 1 Trinitat, la Plaça Lasseps I al solar 
da St Joan de Déu (que significara la des
trucció d'una f i l i a l de l ' Institut «ara-** 
gal l , aob 700 places, per a construir-hi • 
on hotel de d ne estrellat) 'quedaven da
tant la taula*, als yrins assistents as •• 
van aixecar en bloc 1 os van sentir veus • 
desaprovatorles: *líe este» d'acordi", va* 
cridar un déts veTns aentre un altra pro-* 
guntava on s'havia f icat al seu represen-* 
tant del barri (és a dir al "concejal*), 1 
quan el Sr Porrioles va donar cfnlcaaent * 
les grades als veTns per la seva asslstén 
d a , se 11 va dir ets tenia »eo1ta cara*.* 

Tot seguit la sala va ésser desallotja
da per la Policia Municipal; la qual havia 
estat cridada pel Secretari, Sr Berwjo. • 
Fora, les persones que esperaven 1 les v» 
sortiren Iniciaren ura nanlfestadS anb «-» 
pancartes relatives als prcbleses d'equipa 
aent dels barris -espedalaent la zona de 
Torra Bar6, Vallbona 1 Trinitat- i que de
ien: "Volea hospitals*, "Hospitals 1 Esco
les*, "ñvendes per als expropiats dels tO 
neis", "Que el pla pardal es resolgui a-
vui* , etc. Van desfilar per l'escala prln-
dpaí davant la tirada atònita ¿als fundo 
naris 1 polides aunlclpala, 1 van sortir* 
a la Plaça St Jauat, seguint després per * 
Ferran f ins a las Raables, on eren espe •» 
rata per la polida araada, aab casc 1 v i 
sera, avisada per la polida mmlcpal. HI 
va haver un •otlíeg" entre els "Grisos" 1 
els aanlfastants, els quals f i nalwnt es • 
van dispersar sense cap Incidsnt. Cal sub
ratl lar la prssSncia ds toltes dones 1 cri_ 
atures en la eanifesteció. 

En el Ple Municipal, ningú no va fer-se 
ressò dels prebleaos plantajats p^ls veTns 
a excepció del regidor Sr FÜr, el qual va 

far una intervenció aolt dura centra la po 
l í t ica d'expropladons de l'A Junt atent to? 
dient que "expropiació, sí , pero expolia-* 
ció, no*. LI va contestar l'alcalde, Ind l j 
nadísslB, quelxant-se de que ssepre s'esta 
va parlant.da que hi ha especulació de ter 
ranys. 

"VALLBONA, 20 ANYS SENSE AIQUA NI U.C.* 0 
LA PROTESTA PER HAÜCA 0E CONDICIONS 

Els veTns dels *nou barris* han denun-» 
d a t publleacent, en dues ocaciens, la s i 
tuació deficitària 1 las tales condicions* 
de vida perquè travessen. A l i Trinitat Ve 
l l a on centenar de veTns, aproxlaadanwrt,* 
va participar en un acte de protesta con
tra l'ocupadé, per part d'una eapresa prl^ 
vada, d'on solar del barri destinat, teorT 
caaent, a equipaaent collectlu segons el • 
pla pardal. Es va penjar una pancarta i * 
es van repartir ful ls denunciant les eanio 
oras especulatives. D'altra banda, segons* 
ha inforaat la pressa, l'Associació de Ve
Tns s'ha dir igit a l'AJuntaaent dtaanant * 
la suspensió Itaedlata de les obras. AVefl 
bona, els veTns van participar en on acte* 
de protesta per les aales condicions de vl^ 
da, penjant ona pancarta en e l t ponts de • 
la Herldlana aab la Inscripció; "Vallbona, 
20 anys sense aigua ni V.C.* 1 llençant al 
carrer bosses d'escoabrarles coa a senyal* 
de portaste per les pèsslaes condicions M_ 
glenlquet. 

LES REIVINDICACIONS DELS AFECTATS PEL TuH-
NEL DEL TURÓ DE LA RU8IRA (HORTA-CARfEL) 

Els veTns afectats pel Túnel del Turé* 
de la Subirá (Horta-Carael) han plantejat* 
la seva *p1ataforaa rai vindicativa" al res 
pacte: 1) Ous l'AJuntaaent fac i l i t i dins*" 
el tatrix barrí vi vendes en perfectas con
dicions d'habitabllitat a tots els afee-»* 
tots 1 aab un lloguer inferíror a las 1500 
otos.; 2) Igualeent, donar locáis coser «• 
d a i s a l t botiguers afectats; 3) Solució-* 
nar el probleta laboral dels porters d» ** 
les finques afectades; 4) Tractar especial 
aent els casos dels tal alts o Jubilats; 5 j 
Atorgar als rellogats els aatslxos drets • 
que als Inquilins; 6) Valorar segons els * 
preus actuals en el aerent els pisos que* 
siguin de propietat Individual; 7) |ndeenl_ 
7 -ei ó en efectiu als veTns qua ho prefere1_ 
xin 1 que coapansl durant 10 anys l'aug-** 
aent de 3.500 ptes. sensuals que aproxlaa-
datent hauran de pagar aab el canvi de pis, 
a tés da 50.000 ptes. per cada f i l l a car
ree del cap ds fanilla 1 totes les despe-* 
ses da trasllat, telèfon, etc . ; 8) Que sfe 
tudiT, Jur.taecnt aab la Comissió Rlxta (en 

la qual eslan integrats *<sls arias), cualse 
vol prcblesa especial que sorgeixi; 5 9) * 
Que les Indctnltzaclrno en efectiu si cuín* 
pagades en la seva tetáis¿at er. al tocant* 
en qui els afectats siçnjjLJa. asea eonfor-
-altat, concedínf-ss un toreíoS da 3 ¡rasos* 
per a abandonar la vivencia. 

ASSEMBLEES A KOWJUTc PK TRACTAR DS. PLA 
PARCIAL DE LA «UNTAIR» (El RSJfflíf I CAN 
CLOS CORREN PERILL DE ESJaÉEflSÍ) 

S'han celebrat a n^JuTc ólverSM as-* 
seablees en relació así) oi pla pardal ds 
la auntanya» que suposa la desaparició ••• 
dels barris de El Polvorí i Can CBs, Se-* 
góns el pía parcial, aprovat piar l'AJunta
aent de Barcelona 1 la Coalas!ó 'd'urbcnls-
te , els dos barris es corvartlrlen rn "zo
na verda", pero espais qualificats estial-
Bent coa a •verds" ptfwartéi a tenir la ca 
tegorla d'edificables. En la se\3 sprova** 
ció, t i Coalssló. d'UrbanísK va .'indi car ** 
que Can Clos I El Polvcrf no os convertí-* 
r íen en espais *verds" fins ques'hfflguls • 
proporcionat nova vi venda als af edats a • 
la zona. Pero coa han destacat els veTns,* 
aquest afegit a l'aprovació ho t i cap va
lor si no és recoll it en Taprovsdó defi
nitiva que correspon al Hlnlsíerl de la VJ_ 
venda. Els veTns volen saber en es constro 
iran les vi vendes, en quin terainl dejke** 
sos o anys, quines seran les condicions *• 
econòtiques i a càrrec ¿a qui correrï la • 
construcció. .' . 

I I CINTURÓ DE RONDA: EL SUPREK DECLARA IN
COMPETENT A LA COMISSIÓ D'IRBANISSE 

El Tribunal Suprea ha declarat la Incoa 
patencia de la Coalssló d'ílrbahlrie. de Bar 
celona per a 1'aprevadó «el Pía Especial* 
del I I Cinturó de Ronda. Oe totént, les o-
bres hauran de parar^se fins que él Con-** 
ta l l de «Inlstres o el Ministeri ¿a la Vi -
venda Vaprovln deflnitlvaEent. Pero aques 
ta sentenda no modifica la real i tat: du
rant tots els anys que ha dwat el plet, 
VAJüntanent ha enat expropiant vi vendes, 
escoles 1 serveis colledlus, L'fmlca l t * * 
portgncla que la sentírtela t l és una ,aa** 
tlsfaccló toral" que de ben poc scrvelí,** 
als qui han.perdut la casa, la feina o han 
estat expulsats dal sou barr i . 

(Aquesta sentencia ò l Supret és conse«; 

aüencia d'un recurs tj^rn l'any 1968 va IrK 
terposar l'AJuntasent és Barcelona contra* 
una altra sentencia da l'Ardl Vicia Terri to 
r ia l de Barcelona,: en la qual es dala «1 • 
tateix: que la CotisEiód'Urbanlst» no pot 
aprovar un pla que oodlflq-jl e l p l a gentr*, 
ral coaarcal del 1353.) -. " i c ' ! 



•PROFESSIONALS 

ECONOMSTES: PROTESTA PER UNA JUNTA CE GO
VERN AUTORITÀRIA I INEFICAÇ 

Ouetre-eents econoalstes han enviat una 
certa al Collegi Central d'Econoslstes (ra 
dlcat a Hsdrld) sobre l'actual crisi d'a
quest collegi professional. La carta cen-* 
tre la crisi actual en l'exlstencla d'una* 
Junta de Govern autoritaria 1 que, a sis,* 
no ha «wplert el progre» presentat a les 
eleccions del 1971, 1 , sota pretext de *re 
estructurad!", ha elIeinat la CosisslS ** 
d'Activitat Professional, redactora de Tln 
forae sobro 1» situad! professional de •* 
l'ecomMlsta 1 ha redactat un reglaaent • • 
per al funcionaaent de les omissions de» 
treball obertaaent autoritari 1 supeditat* 
a la Junta. 

ta Junta General Extraordinaria celebra 
da el 28 d'abril de 1972 va aprovar unes • 
"Bases per t la Refer»-Oenocratlca dels * 
Colleqls d'Economistes", elaborades per un 
grup de collegiats. En contraposició anb • 
alxo, el 21 de seteabre, el "Consejo Gene
ral de Economistas" ve fer aprovar, aitjan 
cant una Ordre de la Presidencia del Ge-*" 
vern, un "Estatuto General Unificado de • • 
los Colegios de Econotistas", elaborat, no 
cal dtr-ho, antldtioeretleaaent. 

Aquesta situació forn part de la l l u i 
ta eapresa pel govern contra els collegls* 
professionals, els quals volen tenir un *• 
funcionaaent ses democràtic. En aquest sen 
t i t sòn «oït slaptoaatic* els fets que van 
ocírrer a l'filtlea Junta General del Colle 
gl d'Advocats de Madrid, on un nostre Is-» 
portant d'tntegrlstes, "alféreces provisió 
nales* 1 advocats estretsaant vinculats al 
govern, a "sindicatos", etc., entre els • • 
quals es va destacar Lucas N> de Oriol Ur-
oui jo, garat de l'actual fflnlstre de Justí 
ela, 1 que van boicotejar v1o1entannt,ainb 
crits, agressions, trencament de cadires,* 
etc. el tes* de les eleccions. L'objectiu* 
no era unlcaaent boicotejar aquesta asses-
blee general, sinó lapeolr que se'n cele-* 
brln ses, actitud que Is la que seabla que 
laposarà el govern, si els collegis profes 
slonals no hi oposen una forta resisten-* 

in-ofesslonal assalariat 

eia. 

SOUS EL PROJECTE DE tt£I 0t£ ATEHPTA CCS 
m ELS COLLEGIS PROFESSIONALS 

La lluita del govern contra als Celis-* 
gls Professionals esta esntrads, ara, en • 
el Pro]acta ò Llei q¡» es vol fer aprovar 
per tal d'acabar arè aquest nuclis d'acti
vitat desocrütlca, cada cop als actlus.Per 
això, és solt leportant la lluita que es
tan engegant els collogis a f i de tallw' • 
el pas a una llei que pasarla l'activitat* 
dels collegis a sans dol govern. 

Aquest atac contra els collaçis obeeix* 
a una política perfectasent planificada • • 
d'ençà tíe les resolucions secretes del Con 
sejo "Nacional" del "Heviaíento*, elabora-" 
das després del Consell de Guerra de Bur
gos contra ETA. La reacció dais collegis,* 
tant dels PaTsos Catalans cot da la resta* 
de l'Estat espanyol, ha estat tan dura que 
cap de les resolucions preses ha estat rs-
produTds enterament a la prensa. (VEURE EN 
LA SECClt "DOCUMENTS" D'AQUEST IBKRO LES 
RESOLUCIONS PRESES PELS COLLEGIS O'ENGI-** 
NYERS I D'ARQUITECTES DE CATALUNYA.) 

TRIOHF DE LA CANDIDATURA DEMOCRÀTICA EN 
LES ELECCIONS DEL C0LLEGI D'APAREUAOORS 

La candidatura Abad-Ptrlçyos, lligada a 
Vequip anterior que va ser expedlentat • • 
per ordre de Madrid, ha guanyat les elec-* 
dons del Collegi d'Aparelladors de Catalu 
nya, celebrades el 3 de «alg. El trisf d'a 
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quasta candidatura Is n i t leportant si os 
té en coapte que Is una resposta expressa* 
dels collegiets aparelladors a Tintant •* 
dels organistas centrals de Madrid d'aca-* 
bar asb les activitats deeocratiques que * 
porta a terse aquest collegi, especlaleent 
pel que fa referencia a la revista "CAU". 

METGES 1 INFERMERES DEL CENTRE QUIRÚRGIC 
ST JORDI PROTESTEN PELS INTENTS 0£L DIREC
TOR D'INTRCOU!R-HI LA KEDEOINA PRIVA». 

Des del dia 12 de aajg, el personal del 
Centre Quirúrgic St Jordi de Cirurgia Cor* 
dlovascular s'ha declarat en vaga en pro-* 
testa per la política del director tendent 
a Introduir en el Centro la sedecina priva 
da, Quatorze metes (sobre 18) totes les tn 
Tensores nenys una han adreçat t m carta • 
al President de la Diputado» al Consell • 
d'Adelnistradó de la Caixa d'Estalvis i * 
al propi director del Centre, denunciant * 
aquesta actuació en el sentit que és una • 
violació constant dels principis que he»-* 
ria da coapllr aquest centre aèdlc, coa a 
obra benèfica 1 social que és. La carta a» 
caba detonant la dinissló de 1'actual di
rector, coa a primer pas per a que el Cen
tre delxl d'lsser una sanejada font de ne
gocis particulars. 

Aquesta situació d'atur ve acoananyada* 
d'un nou augment del aalestar t de les ac
cions de protesta entre setges 1 Infera**» 
res, en denúncia per les actuals condl-*** 
dons de la sanitat, sobretot entre el per 
sonal dels hospitals de la Seguretat So-* 
clal (per exeaplo, la lluita que l'Giti sa* 
setmana d'abril han portat els setges de • 
l'hospital de Bsrakaldo (a Euzkadl) I les* 
inferncm del Clínic de Barcelona durant* 
les antelxes dates, 1 la que a cosançasent 
de «alg han emprès els setges 1 nersonel * 
sanitari de la Seguretat Social d'Oviedo), 
sobretot ara que han augaentat els descoap_ 
tes que es fan als treballadors en concep
te de quota per a la SS, sense que hsqi »j_ 
Ucrat en absolut el nivell asslstenelal * 
escandalosament deficient. 
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•CULTURA CATALANA 

nessm ÍIXERÍ L»D6DWÍW QEI a.uú A 
U UNIVERSITAT? 

Fa me» setaanes va visitar la nostra • 
Universitat Central el Sr Suara, Catedrà
t ic d'Historia l i g m l de Kad-ld I Dlrec-* 
tor General d'Universitats. Fs va reunir • 
aab el Claustro de Professors de la Facul
tat de Lletres, essent-li exposat, per «1 
daga, el *pla Ralvanar* per el qual es re 
ge!:: la facultat, 1 en arribar al capítol* 
de lingüística, va dir que, naturalnent, * 
existia un dopartaaont coaplet de eatal l .» 
Aleshores, oi Sr Suara va saltar: *EST0 * 
ES COP» SI EN WDRID SE ENSF.ARA EL WNCHE 

« » • . . . 
Setaanos desprès es va anunciar la desa 

psrlelé del "pla feluquar', 1 aafo ell el *" 
eatall. Alxf, l'any vinent quasi 2.000 uni_ 
versi taris os veuran privats efe l'estudi • 
de la seva llengua. 

L'equip 'AWI" , conscient de la grave
tat d'aqussta aesura presa pel govern esta 
nyel eontre el poble català, nou exponent» 
de la seva política centralista I feixista, 
1 que pretén 1 oposar aab tota energia la • 
uní foral tat "según las leyes de Castilla", 
crida a lot Associacions, Colleoís Profe*> 
slonals, a l'Església, als partits polí-** 
tics 1 organitzacions daaocratlques, etc., 
a una acció solidaria da protesta. El poc* 
ensanyaasnt del cataté no pot sor bandejat 
sense la nostra protesta. Cal fer caspa-** 
nyes per un enstnyeaent en cátala a tots* 
oís nivells, cal aebllltzar l'oplnló póoM 
ca catalana, etc. 

UKA PUBLICACIÓ* INFANTIL, SAVALL FORT", HA 
ARRIBAT AL N0WER0 250 

Pot seeblar estrany que ara parles d1 l i
na revista catalana que aura, que va enda
vant, doncs recentcent ha publicat el nuee 
ro 250. Aed aixfc volea oír que el poble ca 
t a l l escore les publicacions fetes en la * 
va llengua, fet que ens Indica que aquesta 
no est! aorta ni en decadencia coa voldri 
en els governants feixistes espanyols. 

L'AJUHTAUNT BARCELONÍ VA DIR NO A UNA 
OFERTA DE PICASSO VUPLW EL SEU PÏ1SEU 

Recantwnt s'ha sabut, de fonts ben in -
*orsadas, que, aneara no fa un any, VAJun 
tasent de Barcelona va declinar un ofer í - * 
sent personal dal pintor Pablo Picasso, el 
qual oferia la seva col·lecció de pintures* 
no prèpiee a canvi de la seva Ins ta l l t c l i , 
3 coarte di l'AJun tacant, en les cases veT 
nos al Huseu Picasso * 1 Carrer Hontcada,* 
perqué l'sfer no oferia prou guanys perso-
nals. _ 

TELEVISIÓ EN UTAl i : UNA LLUITA QUfc CAL IN 
TENSIFICAR i PROSSEGUIR 

Oes d'aquest oes de aalq la TVE passa a 
doblar els seus progreses en eata l l ; de ** 
priew n'H havia 1 al oes, després s'aug-
fwntl a 2 1 ara n'hi batrl 1 cada setaana. 
La aesira -donat el context de repressió • 
general que aetualnent es dóna a TVE- pot 
ser que no tingui durada ni conttnuTtat, * 
paro, no obstant, constitueix - tot 1 que • 
ne ha cs^rlat la passi sa hora en què surt* 
en antena (2/4 de 5 ) , ni ha aapltat el seu 
radi d'acció al País Valónete- un pas onda 
vant a defensar 1 napllar en el casí d'ur» 
noraalltat cultural w>lt d l f íe l l d'aconse
guir sota el franqtrlswe o el post-franquis 
se. 

"ArltOS DF LA CIUTAT» I ALTRES 53 ENTITATS 
CÍVIQUES 0EMNEIS LA REPOSICIÓ DEL fiONWCNT 
AL OOCTCR ROBERT 

FI 14 d'abril , uns cosissló representa
tiva de 54 entitats cíviques ("Asiles de la 
Clutat", Jovo Cafabrs dr Barcelona, etc.) + 
va ser rebuda pel forci eles, a qui l l iu ra 
ren ur docuaent signat per totes aquestes* 
associacions, segons el ou?' es desena la 
reinstallació del aonunent al Doctor Ro-*» 
bert en el seu l loc, la Plaça universitat. 
Recordé» que quan l'ocupació feixista de • 
Barcelona el 1939, tot una sèrie de nonu-* 
flsnts foren trets dels seus esplacasents ; 
el de Rafael de Casanova, el rie Francesc • 
Layret, el dol Doctor Robert, ete. 

SEnRESTAKENT 0EL LLIBRE » í l TEKPS BARRAT». 
Pm\ JOSEP PLA 1972, D'ALDU'ÍJRE CIRIC1-
PELLiCER 

A ait|ans de h setsana 20/?7 de walg,* 

h Brigada tí'investígac'T ïoaial (RIS) va 
•rocedlr a una operació de segrestasent de 

tr ts els exeaplars de l'obra d'Alexandre + 
Cirici-Pell icar, *E1 Tesp8"Sarrat,

t guanya 
dlra del Prsrt Jessp Pla 1972, ed1taq> por 
Edicions Destino, sota l'acusació "d'iapre 
sos clandestins», tot i que et l l ibre por
ta el "dipòsit legal5 , el "ntjnero de regís 
tre»l l· ' ISBN'coo·arcala f i à . 

ANDORM: EXPOSIC16 OEL LLISRE CATALÀ 1 RE
TIRADA 0E PUBLICACIONS ANTIFEIXISTES,.. 

Durant els Sitias dies de «arç va vHsi_ 
tar Andorra una "Delegación Cultural Espa
ñola» per a pr-ttentar-bl llibres catalans? 
Això potser contentar! alguns *de la cultu 
reta* que benelran el cel en saber que sé» 
de 1.000 llibres catalans han estat rega-* 
lats a Andorra per a forear una Biblioteca 
Nacional d'Andorra, I no s'adonaran, paro, 
de QUI els ha regalat! 

Aab actiu de tal visita, 1 per tal de • 
no displairs els 11 lustres hostes, van ser 
retirades de las llibreries 5 kloskcs an-* 
dorrars totes aquelles nubllcacions, l l i - * 
bres 1 discs anÜ-feixistes que habitual-* 
nent s'hi trobon. 

La "Delegación* fou.rebuda pel Bisbe de 
La Seu d'Urgell -copríneep i organitzador* 
de l'exposició- i Antoni *$ 8adl3 1 Harga-
r l t parli sotre *Els orígens de Ta llengua 
catalana" en la Inauguració do l'exposició. 

CELEBRACIÓ DEL i I I COLL0QUI INTER'iACIONAÍ 
0E LLENGUA I LITERATURA CATALÁNES A CAH-
BRIDGE (ANGLATERRA) "v ''¿ 

Durant els dies 9/14,d'abril va terrlr • 
lloc 3 "•«bridge (Anglaterra) el I I I Collo 
qui Internacional da Llengua i Cultura Ce? 
tálanos, aab l'assistència de gran nostre* 
de filòlegs 1 lingüistes rossnlstes. El •+ 
proper Colloqol ha estat confiat a la Uni
vers! fat de Bast lat (SuTssa) par a l'any • 
1376. 

Una vegada nós veies aab satisfacció. • * 
cot la nostra cultura 1 la nostra llengua* 
són objecte d'atenció per personalitats es 
trangere*. El que caldria, pero, és que en 
tots aquests Congressos 1 Col'oquis es par 
lés de l'anorealitat l os l'opressió en • 
sue viu la nostra cultura nacional, enirtian 
telegraws de protesta al uovern espanyol. 

DAUBBBA H O ü A t 
PriíMres reaccions par la 

prohibició d'ensenyar t i ea
t a l l a la universitat. 

Veure secció «Qm?IFJrS·._ 
1 
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•ESGLÉSIA 

El EL OESE ANIVERSARI DE "PAU El? lA TEFSA? 
OGCUCNT DE «JUSTÍCIA I PAU» DE BAKEU». 

Sata aquest t í to l , al Secretariat de ** 
Justícia I Pau da VArxldlècesl da Barceló 
na va editar un fullet coe***xratlu, dat • 
qual n'extraie* els següents paràgrafs: 

"El dia t l d'abril da 1963, ara fa 10 • 
anys, Joan XXIli publicava la seva oneíeli. 
ca *Pw en la Terra1, 1 al 3 de Juny aaria 
desprès d'una llarga agonia, acospanvat • • 
pal dolor da tots els hoees. La seva encí
clica tothoa l'ha considera* C M «1 tasta 
aant d'un Papa que aarasqul l'aaor de tots 
els haaas de bena voluntat. 

En aquest aniversari padrfea repetir •* 
las paraules, del llavors cardenal üontlrt, 
pronunciades a RVja, en al funeral del Pa
pa RoncalII: 'No afras errara, no a i airaa 
]a a a l l , sine l'horitzó que obrí en al ca 
ef da l'Església ! de la historia; pare sí 
volguesala aïrar la seva toaba ]a segella
da, flxea-nos en l'herència que ne pot can 
tenir, en l'esperit que ha Irrfós aa la nos 
tra «poca i que la sort no pot sofocar, 1 
llavors ans vaúrw obligats no a pensar en 
el passat, sinó a fixar-nos an al futur **' 
que d'ell arrenca. Què deixa Joan XXIII a 
1'Església 1 al eón, que no pot aorír aab 
ell? Podroa aa) deixar als casi ns tan sa-» 
glstralaont assenyalats pal Papa Joan? Ora 
lea que no." 

PER LLEGIR 1STB3RE UHA IOTA DEL CUBESAL-
ARQUE8ISBE DE 9ARCEL0», WLTA DE 25.006 P. 

En oi ralaaro d'·AWr·-tsp·ei·l, datat * 
oi 15 ds aalg, parlavoo d» la nota ***** * 
pel Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, flnsr 
Jubany, on raléela aab l'assassinat de St 
Arrià, nota que havia estat censurada pel 
governador civil da Barcelona. La pressa * 
del dia 2 ds oatg feia referència a una no 
ta sal Blata da Sirena sobra una sultà ds 
25.000 ptas. que el governador civil d'a-» 
qualla "província* havia Isposat al coadjo 
tor de la parroquia da narcooal, par haver 
llegit, durant una desa, unshodlla i 
aentant la dita nota da finor Jubany, 

VISIÓ CRISTIANA DSL3 FETS D'ABHIL I MAIG 

Aub cata 15 d'abril, el "Grup Cristi* de FVoaodÓ I Osfansa del* trets de l'Ho*** 
de Darcelona va editar un f u l l , que fa referencia ala fats del aoaant, 1 que venia e 
issor uns punts de :«d1tael6 1 reflexió per a les prodlcacloas a les parrèoule*, Haas 
loeeí; 

"la paraula da Diu ha d'Incidir en la realitat viva de la nostra drcuestancla par 
sorwl 1 coaunltarta. 

Ars bé, la tanca ca dtjans adequat* d'irrforeadó que pateix 1* nostra societat • 
fa que, toltes vsgc&s, la pradlcacló no pugui sor aplicada a lo* realitats ois pu-» 
nyonts perquè aquestes restan aaaoade*. 

Aab la Intenció de subsanar aquest buit, donen una brau notícia d'uns fats s o m 
tuale, perquè sis pastora els puguin utilitzar, si ho troben adequat, en al bf de les 
seves coaunltats. 

1 . - La «ItuactS dels obrers de St Adrià, que donà origen a 1 * tràgica sort d'un • 
treballador, sorrtlraa sense resoldre's. La setaana pastada ela obrar* ve* rebre de •• 
les aaprasos una carta en la qual, an tars** hudllants, després de raltarar-loa uns 
sanctí ja passada, als n'iaposaven una de nova que ela privava de treball uns dies dl 
sos. SI passats aquests no eeeparelxlen a la faina, serian, segons 1* carta, deapat-* 
xats. El aotlu era la persenèncla dels obrers an als seus llocs de treball, on voga • 
de braça* calguts. 

2.- El dia 11 d'abril entrava a la Clínica del Or Pulgvsrt al jove <k 18 anys'Jo-
sep-HIquel Andulg 1 Aldea /estudiant da Ciències/. L'Ingressava la propia pollc1a,de« 
prSs d'haver-le dut al dispensari de Perocaaps I a l'Hospital de fftra. Sra, del HarT 
Havia estat detingut, segons l'acusadS, quan repartíe folls a la Plaga da Les G1W* 
rías Catalanes. En el sonant de la detenció estava sè 1 bo. En sortir ds la Ceotssa-» 
rta presentava l'estosac, ventre 1 baix-ventr» duraaont aassegats. Els ronyons no 11 
funcionaven; estava a 3*8 d'uraa, 1 va tenir d'ésser collont an el ronyó artif icial. 
El Collogl (PAdrteats hi ha pres part. Es tracta d'un cas líal t , ple d'evidència, d'u 
na realitat que ja fa teaps és denunciada. Pocs dies abans havia rebut on tracto ta*» 
bè* Inhumà, per part d'agents de la polida, el jove Josep H, Hasta» Aquesta ne sin, • 
par desgrèda, els finies casos. Pere són sneraaeniits groo* -sobre tot els prisar*- 1 
estan psrfoctaaent cooprovata. 

3 , - Continua» los detencions, sobretot a coaarquai, dl jove* aab si slapla pretsx 
de prestar ajut als f asili ars d'altres detinguts. En* dol, portieularaont, que algú-* 
nos d'aquestes detencions hagin tingut lloc an al claustre ds la Catedral d> Barcelo
na 1 que la policia hagi pogut utilitzar axxetntlnlaaent, segons seabla, una dependen»* 
eia ds l'esmentat claustre par • pegar a un detingut. Ests* portant a tara* ona Infer 
sació exhesaHva sobre aquests fats, 

x x x 
De vegades, la reiteració de fets coa els que acabe* de reportar, produeix un •+» 

cert csflssjasnt, Alguns preveres es diuen: altra vegada hauré de dedicar la pradlcacló 
al aatelx teaa? Toe* a cadascú escollir la pedagogia ais adient a les seves clrruae i 
tandes. Pere la nostra reiterado Inforaatlva no raspan a cap caprici, sinó a la irà 
glea perdurado d'unes circumstàncies que apelle* a la* nostres cenodàndes. ( . . . ) 

El Sisbe ds Girona aflnrava: l'astori-* tats oclesilstiquss; 1a paraula de Déu cal 
tat civil no té dret (jurisdlceló) per IB» aplicar-la a les circunstancies concreto»,, 
posar nulte* a eclesiàstics; en tot cas,el segon* diuen el Corri 11 Vaticà! t 1 la Ds-
judlcl definitiu correspon a les autor j - * * clarado Colleetlva dels Bisbes "espanyols! 

•ENSENYAMENT 

PER UN REAL ERSRWCNT BRATülT... 

La gratuTtat serà el eaap de batalla «4 
ata 1 aportant qua enfrontaré els Interès-* 
sos del govern aab els Interessos popular*. 
Fins 1 tot una associació tan reaccionaria 
coc la "Confederació Católica «ad anal de 

Padres de Fasília y Padres de Alua-es* ha 
senyalat la necessitat urgent de 'portar* 
a tara* el eès ràpid possible 1'establí-* 
sant ds la gratuTtat en l'ensonyaaent bà
sic. L'associació acaba reclaaant la oo-* 
tardnacló Jurídica del ragis d'autoritza 
dens dels centres docents no estatals 1 
l'establí sent dels corresponents concerts 

ecenealc* aab l'Estat. 
La gratuTtat serè, doncs, el pont de Np_ 

tura «és Japortant durant el proper curs, 1 
als quan despros dels darrers esdevenleents 
del priasr da aalg 1 les pressions de la ui 
tra-dreta desdaran afs 1 aés dinars cap eT 
pressupost ds aantenloent dels cossos re-*» 
presslus. 



Con motivo del XXV1U Amveraari* 
d«i aeeainato rt* 

B»nifo Mussoliní 
(One* del Fafclsmoi. tendra. ïu*ar 

t en :« parroquia de la Purista» 
Concepción (Camarín de la Virgen), 
alta en la e*lle do Lauxta. 70. hoy 

4'¡> 3S de loa comentes, a Isa 30 horas. 
la miaa en eutragio de .«u alma y de to
do* loe Gl«wte*o» Caidos por Europa en 
la Cnatada de Liberación contra el Co-
imiiisno. — Barcelona. Jl de abril de 
19W. ^ « ^ y^goa-fl, EspaBo î 

LES BáHBBS 1BIXISTES ESPABYOLES Eí? ACCIÓ 

.'.SSALTEH EL DESPATX OE U PARROQUIA OE ST JOSEP OE WTARÓ 
En la nlt d» 1'1 al 2 «fabri l , va ésser assaltat el despatx rectoral de la parro 

nula di 3t Josep de (tetará. El» Intrusos van forçar portes 1 panys, registrant tots 
els calaixos del despatx 1 «•portant-se efectes 1 docuoemts, entre els quals desta
ca un "dossier" que el mossèn havia confeccionat amb els anònims (en cart3 i en cas 
sette / ! / ) 1 fotografies d'Inscripcions Insultants olntades en el seu cotxe i a les 
parets de l'església, obra d'una banda feixista. 

APEDREGUEN, PER SEGONA VEGA», LA LLIBRERIA »À*NCÜRA» DE LLEIDA 
EJ la satinada del 7 d'abri l , una banda feixista va apedregar, oer segona vegada, 

els aparadors de la l l ibrer ia "Ancora" de Lleida. Els agressors M van deixar una • 
nota -rué parlava del tipus de ll ibres 1 revistes que s'hi venen i anunciant que es 
tractava cel "segon avfs*. L'aparador i la porta d'entrada resultaren anb desperfec 
tes, havent-se presentat a continuació la corresponent denuncia. 

\SSAUB ELS LOCALS OE LA REVISTA CRISTIANA "AGERMANAMENT", DE 3ARCEL0HA 
En la nit del, 21/22 d'ebri 1 , una ban 

da feixista va envahir els locals de la 
revista "Aç*HBne¡»t^t, (depenet de l'Ar 
xi diòcesi de Barcelona 1 que tracta de 
teees sobre el Tercer Hón) situats a l • 
Carrer Diputació. Els assaltatrts van re 
gar amb pintura vereella l l ibres, revls 
tes •• f i txers, ho van reeenar tot , se'n 
van emportar una fotocopiadora, una es
quina ce cl Ixis I clixés, deixant cos a 
tarja de visita inscripcions anticatalanes i antlcristianes, amb les sigles PENS (o 
sigui: "PART!» ESPAÑOL NACIOHAL-SCCLALISTA") i creus garandes. Els desoerfectes ou 
gen a unes 300.000 ptes. Ha estat presentada U corresponent denúncia. 

^OVOQÜEH ÜIJ INCENDI ALS LOCALS 0E "NOVA TERRA", UNA EDITARIAL ÜííCElONINA 
Entre la una i les dues de la patinada del 30 d'abri l , es va declarar un Incendi 

als locals de l 'Editorial "Sova Torre", al Carrer Canalejas a* 6 1 , a Sants. El foc» 
va destruir part dels llibres emmagatzemats (entre e l ls , "Servitud* -o historia no
vel lada de "La Vanguardia" dels God6- de Joan Puig 1 Ferreter . . . ) . Els danys s'ele
ven a 2 milions de pessetes, segons va dir el director l i terar i de la casa. Mossèn* 
J , Carreras 1 Planas, Vicari Episcopal per a Ambients Obrers. Afortunadaaent, els * 
locals d'*0riflasaa" - l a revista sensual catalana de Joventut-, que es troben en el 
pis superior, no van sofrir cap desperfecte. 

BREU ALLUSIÓ A LA SEVA ACTUACIÓ A HAORID (IS*ASYA) 
Els grups feixistes ("Guerrilleros de Cristo Rey», PENS, CE0ADE, "Fuerza Joven", 

e tc . , e tc . , ) taebé compten anb elements a Madrid, 1 suposes que estaran tan ben pro 
tegits pel Govern i 1a policiaco» els seus "sales" de Barcelona^ 

D'entre les diverses accions dutes a terme últimament, que cal l l igar amb les ma 
nifestaclons de policies 1 socials, nazis, falangistes 1 feixistes en general, hago 
des prenent com a pretext la Bort d'un policia l'T de salg, als crits de "Viva el • 
'Fascisao'!*, "Huera el Opus!", "El Ejército al Poder!", "Garicnno, Carrero, dial-e 
sl6n!", "Mueran los curas ' rojos' !" , etc. , destaquem el brutal assalt centra 15 * • 
persones -capellans i seglars- al f inal d'una aissa per al 1er de Maig, per part de 
"Guerrilleros de Cristo Rty". Monseñor OUver ha sido amenaaa-

L'acte era presidit per Hnsr Oliver, bis- do violentamente. Los atacantes pro-
.,. J . •• J . A ±, i ,' J . ílrleron. entre otros, gritos Ce «Mue-

be auxiliar de ¡iadrid, aeb participació de • n n ( « , Cnra* rojos». Lo» inctóente» 
Bcaibres de VHCAC 1 de la JOC. El dirigent • 'Diarlo de Barcelona" 1-5-73 
de la banda feixista, Mariano SSnchez-Covisa, 
fou reconegut 1 denunciat a la policia, pero do* u» hacho» a la autoridad ludida! toe 
, . , , i . , , . ,, , detenido M «eftor Sánchez Covlsa v llevado 
finalment... (vegeu reta l l ce premsa adjunt, t m , e) [ u „ da.Orden Público. íate decretó 
extret d» "La Vanguardia Española» del 17 de w libertad por no encontrar W « materia 

• de delito. — Logos. 
¡salgl. 

pensió de la nresentació del l l ibre "Los Pecados del Sunmers", original del dit humorista, 
maig; i C) Suspensió d'un homenatge a Picasso ("Español universal!"), organitzat per univa 

PROHIBICIÓ D'Uti RECITAL í "Pf í HíÇ;i l 
mrü. ! DE XAVIER R PALTA 

Per als dies 28, 29, 3C i 31 de m r ç , H 
havia prograsats, al ?alau cels Congressos 
de la Fira de Mostres de Barcelona, uns re 
citáis a carree del cantant espanyol Daco* 
Ib&ez 1 del cantant català Xavier Ribalta. 

En un principi, el permís governatiu no 
fou concedit fins el vespre del dia 2G, o 
sigui quan Ja no s'havia pogut dur a terme 
la primera actuació. Tot i això, el 29 fou 
ret irat el oït permís, oer la gual cosa no 
es van poder celebrar aquests recitals. 

PROHIBICIÓ D'UNA "SETMAÍIA rA lRTf»" A CE
LEBRAR AL COLLEGI D'ARARELLADmS 

Al l larg dels dics 14/18 de maig, el •* 
Collegi d'Aparelladors de Catalunya havia* 
organitzat, Juntament amb la "Lliga't&V*¡+ 
tats Àrabs", una setmana d'inforracic so
bre Palestina. En la eBteixa hi intervé-** 
nien, entre altres, Manuel Vázquez i Son-* 
talban (periodista 1 escriptor), el cate-* 
dratic Manuel Sacristán, els cantants Ovi-
dl Montllor, Maria del Mar Bonet i "Oulco* 
Pi de la Serra. En e! programa hi havia •+ 
conferències, discussions, pellfsueles, re 
ci tá is , exposició de pintures, etc. Però,! 
per no haver estat concedit el oortinent * 
permís governatiu, no es va celebrar. 

SUSPENSIÓ D'UN FESTIVAL OE "FOIK" A L'AIRE 
LLIURE A VALLADOLID AM3 PARTICIPACIÓ MULTI 
NACIONAL DE L'ESTAT ESPANYOL 

Un grup d'estudiants de la Facultat de 
Medecina ce Valladolid (Espanya) havia pre 
parat la celebració d'un festival de cançó 
"folk", amb la participació de cantants de 
totes les nacions de l'Estat esoanyol, a • 
la platja f luvial de Puenteduero, tocant a 
aquélla capital espanyola. Entre els part1_ 
clpants hi havia: el català Xavier Ribalta, 
el gallego Xuan Rubia, els bascos Txolo A-
girre i una Coral Basca, efc. ET 17 de *-*-»• 
naig, dos dies abans de la data escollida, 
el governador c lv i ! de la "província" va • 
prohibir la celebració del festival , 

Destquen el fet que aquests tipus de 
repressió no és privativa del nostre oaís, 
doncs 3 Madrid (Espanya) han estat prohi-* 
bits recentment una sèrie d'açtes cultu-** 
ra ls: A) Suspensió d'un curset sobreía no 
violencia, a celebrar els dies 2, 3 i k de 
maig sota el patronatge de T'Asociación • 
de Formación Social", i a carree de Gonza
lo Arias ("l'home de la nanearía"); 3) Sus 

als estudis del cine Ballesteros, el 17 de 
rsltar is por al día 9 de aalg. 

file:///SSAUB
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•ECONOMIA CATALANA 

PAUL 8AHR PARIA GEL •PROBLfTA" QUE TE* L'ES 

TAT ESPANYOL PER ENTWR EN EL MERCAT COC 

Paul Bahr, portaveu autoritzat ds la C, 
E.E., ha contestat a la pregunta; "Quin ós 
el patr6 pel que! la coulssió del Mercat— 
CooC aesura el suficient ^rau deaocratic 
deís estáis que postulen la seva adhesió o 
Integrad 6 a la C.E.E.?* 

La resposta ha estat la següent: *Aab 
petites diferencies, tots els estats que 
coaposen la Coaunltat gaudeixen d'unes e 
lecclons parlaaentarles lliures i represen 
tatives. Això significa que poden enviar 
els seus parlamentaris coa a representants 
vàlids al Parlaaent europeu.» Després ha 
afegit que"el probleoa.de la integració 
d» TEstat espanyol a la C.E.E. no és unl-
caaent polític» sinó tanbl econoaic, dones 
1'Estat espanyol porta un 20% d» retard en 
la industrialització sobre la t-ejsta d'es-
tats del Mercat Coafi. Ara bé, per a un "des-•-
envolupaaent Industrial poden fi*ar-se uns 
certs terainis aab una quasi absoluta sagú 
retat; en canvi, un desenvolupament polí
tic és «tolt «fs difícil de calcular..,". 

REUNIÓ" A "TODRIZ" DE LA JUNTA GENERAL DE 
IA CAIXA 0E PENSIONS DE CATAUJNYA-8ALEARS 

L'11 de saig es va reunir a Madrid la 
Junta General de la Caixa de Pensions de 
Catalunya i Balears. La sessió extraordlnà 
ría tenia un especial Ínteres perqué s'es-
pereva que presentaria la petició de jubi
lació voluntaria Tactual Director, Enri
que tuno Peña. En els asblents econòmics 
de Madrid circulava tota una serie de noas 
de possibles candidats al càrrec. En qual
sevol cas es tractava de gent Integrada a 
la vida econòmica catalana, trencant així 
un dels aspectes aé*s típics de la colonit
zació econbnica 1 política inposada pel 
franquisae dasunt el nostre país. Aquesta 
colonització, que coaença ja pel lloc on 
se celebra aquesta junta, s'efectua a tra
vés de la política financera i Inversora 
que han d'adoptar les Caixes d'Estalvi i 
les de Pensions, I ha estat últlaaaent • 
tena d'estudls i oe denuncies (per exesple, 
en la "Introducció a l'Econoaia de Catalu
nya* de R. Trlas-farqas, en els articles • 
de Maluquer Sostres a "El Correo Catalán", 
etc.). L'accés a la direcció d'una persona 
vlnculadB a la vida econònica catalana no 
s'ha produït. Així hauria pogut represen-* 
tar un pas 1 aportant en el procés de recu
peració <JB certs centres de control econò-
aic OBI país, en haver estat bloquehai des 
de les altes esferes: Lufio PeRa,tot i jubi 

lat, eoftttflua òa Director :¡a«r;.i] de la «*; 
Caixa ¿3 Pensi ors da C&^alynya-Balaars. 

EL PRINCIPAT DE CATALUNYA AJUDÍ. A LA HOB 
TRIALITZAClS DEL ROSSELLÓ. 

El fstaaftíri franela "L'Express* va de
dicar, en el níkcro da finals d'abril, una 
erbnlca força Interessant al fenoaen és 
revitalitzeelé econòska que s'està tot 
just iniciant a Cstalcr./a-Nord, coa a re
sultat de Veshb'liaent, en aquellos co-
aarques catalanas, d'lnddstrles procadents 
dal Principat. 

Coa és ben esnegut, el Rosselló s'ha 
vist tradjcion&lraent K¡rg"nat en els ***** 
plans ds desenvolupanent confecclonats* 
per 1'adainistracló ds París, i , en l'ac-* 
tualltat, presenta alarmants síntestes.de 
esíancaBsnt. En squest sentit "L'Express* 
reconeix qoe "el Rosselló es buida /esi-

- grsnt aelta part del jovent a París i a 
d'altres regions industrials de 1'Estat 
francos/*. "El 31 de qener d'enguany es* 
calculava oficialment en 3.858 el nombre* 
(te peticions ds treball no satisfetes, afe 
gelx l'esr,sntada revista. 

Per a superar aquesta situado 1 ini
ciar el treball en la C.E.E., la indis-* 
tria dsl Principat esta fent acte de pre
sència, «algrat els "recels" de El Pardo 1 
de L'ElysSs, "L'Express3 acaba reconei
xent: "Aquest interès econislc COBS (en-* 
tro el Rosselló i el Principat) dona un 
nou sentit a una finíca nació forsada per • 
aquestes dues regions, les quals han des
cobert que pocen jugar la carta mediterrà

nia 1 criirabalançar al sud la potència de 
1'Europa industrial del nord. Oes deis dos 
costats do la frontera dels estats, els ca 
talans sot-nien en el que anoaenea una "eu-
ro-ragió", . . 

Lí. BIROESIA CATALANA DETONA UN PLAN DE RE-
G¡ÜWUlZACl5 AKB PODER LOCAL AUTÒNOM. 

Albert Serratossa, sub-gerent de la Co
sí ssi ó d'Ürbanisae de 8arcelona, cenentava 
al concepte da "regló" i recentaent decla
rava quB "en lastre polític explica que en 
aq>jests raosents s'estlgul planificant VA-
rea Metropolitana de Madrid en el context* 
i , en canvi, l'Area Metropolitana de "toree 
lo;ia s'estioui estudiant sansa que hl hngi 
paraHelaseftt un "Plan Regional de Catalu
ña**", Un altre representant significat de 
la burgesia barcelonina, Lluís Carroño, se 
cratarl executiu da la Coalssió Mixta de • 
Coordinació Estadística de Barcelona va • • 
puntualitzar: "Una racionalització sense + 
peder local sutonos és un concepte buit •* 
sense sentit". 

Aquestes paraules parlen claraaent del* 
sentir econoaic 1 polític d'una part slgnl_ 
flcatlva de la burgesia catalana, sensible 
als eslògans 1 propostes polítiques que «+ 
parlin de descentralització econoalca i po 
lítica (ce "regionalisae", diuen ells). El 
que taAé ós clar 4s que el franqulsoe 1 * 
l'oligarquia aab ell lligat no són capaços 
de satisfer ni aquests «ínlas Interessos • 
de les classes dirigents catalanes. 

* * 
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^EUZKAOI 

TRCS BOKS CONTRA WBAL HüfcTC DE CCflFi-
GEITS 0 CÜUA80RACIONISTES ESPANYOLS 

A últ iea hora da la t a r * dal dlt 21 da 
aarç, una explosió va destrií r totalsent • 
tn pet i t ta l la r a Oíate (Gripuscoa/Glpuz-* 
koa). El local ara propietat d'un fasi l l a r 
dal carie da la eoesrca, Miguel Esparanza, 
t i oa»l (a, entra altres coses, el pr inci 
pal accionista da •CEGASA", eaaresa dedica 
da a la fabricació di les piles e l e c t r i - * * 
ques ' T x l r i t t ' , la prlaera del ran en tot 
1'Ettat espanyol, 1 conegut espanyolista.» 
No es van produir -ferits. 

A la ana de la r a t i n a * dal 10 d 'abr i l , 
una boaba va explotar a la cafetería "La • 
T e r r a » * d'Elgelbar ÍOulpúscoa), produint* 
iapertmts dasparfectea, pero no fe r i t s . * 
Seabla ser que al propietari art un conf i 
dent * la policía. 

A dos quarts * quatre da la t a r * * 1 » 
día 1 * * aeig, un altre artefacte va fer 
explosió a 1'Interior * 1 bar "Txoko" d W 

(Navarra/Habarra). Tot 1 que en el • 
ent * l'expjoslé hi havia una dotzena* 

de cller.is, cap d*ells va resultar f e r i t . * 
En aquest cas el ais segur es que s'hagj * 
volgut 'castigar' e un confident. 

COCTEL A0L0T0V CONTRA IA DELEGACIÓ SINDI
CAL FEIXISTA A RENTERÍA (GUi'OSCOA) 

En la satinada del 13 d 'abr i l , uns des
coneguts van llençar cóctel: BOIMOV a f in 
tortor * la Delegació Sindical * Rente-* 
r í a , a Guipúscoa. Coa que es va trigar un 
cert teses en advertir al foc, els danys * 
produïts van ser de bastanta considerado. 

Aquesta acció recar * les dutes a taras 
per 1'ETA, e l ees di deseabre passat, con
t ra les cases slntfeals * Tolosa, Hernán! 
1 1 * aatelxa da Rentería. En aquest sen-** 
t i t , 1 a fl que els lectors d··AVUt· cone-
ejoin el per que d'aquestes accions, repro
duïa en aquesta pagine uns extractes * 1s 
revista •HMJTSI·, organ dMnforaacl6 gene
ra l d'ETA-Vi Asseablea, publ ica* el p r i 
sar trleestre * 1973. 

ETA REPARTEIX PROPAGANDA RELACIONADA ArB 
LA HORT OE •TXKIA· IBCIZA8AL 

En el ruare d ' W » Especlel, * t a t • 
el 15 * eaig, fi les leplla referencia a * 
les circunstancies que, segons la oréese * 
1 legal' espanyola publica* a Euzkad!, ha
vien envoltat la eort * "Txlkla* Memflza-
b a l , considerat e l lfakr «ís 1 «portent del 
Front « l i t a r d«ETA-Ve Assesblea. 

LA LLUITA ARMADA d'EJ.A,per què? 
Mediante la canalización * 1 ahorro obrero y popular, con las cuotas sindícales y 

los seguros sociales, /e l Sindicat Vertical espanyol/ ej arce una Tinción directa * 
represión. No sólo priva al pueblo * unos socios que podrían asolearse an su benef! 
c ío, sino que encisa los tal-gaste en esta ridicula y vergonzosa Seguridad Social con 
un nivel * asistencia Inferior al * 1 ultime estado europeo (Gratia) y con unos cu
r i osísieos superávits anuales * ellas * sdllenes, las pocas Instalaciones decentes 
se encuentren en Madrid al servicio * los Jerarcas * 1 régiaan. Eso* enorses super
àvits tienen des s-lslones fundamentales: 

A/ Subvencionar y financiar los sectores deficitarios del cap i ta l !s» (1 Ni, tuno
sa. »tc.) -'. ,,; 

8/ Financiar loe secant s-.os I «ológl eos-represivos * 1 sísteae, cedíante publics-
elones fascistas (/cas * 1 d l a r l / "Pueblo* /da fladrld/), q H se encardan * difundir 
constantesente todo un conjunto * elenentos ideológicos alienantes, íasciatizantes* 
y antl-vascos, propensos a la creación * sitos reaccionarlos que sirvan pare jsante-
nar Idiotizadas a las aesas; ardíante la implantación * un slstesa * enseñanza r e 
accionarlo, burgués y *srac1onsl!zador; y sobre todo con el santentriente * úngran 
aparato da explotación y represión que no vacila en actuar direetaaente coritra t í tío 
violento Obrero, tanto en nuestro país (Erandlo, 1963), coso en Espato {Granada 1970 
y Madrid 1972), G e l i d a (Ferrol 1972) o Cataluña (Seat 1972); 

El Sindícate Vert ical , por Si t ie», tosa en Euzkad Sur características Opresivas* 
especíale»sor cuanto que oculta * $ * su estructuración In ic ia l la necesidad revolu 
clonarla de Indepemfencia de nuestro pueblo, Integrándolo vio!entésente en esta 1r£ 
sonsa cárcel * nostres y pueblos míe es el Es ta * español. 

Por todo esto es por lo que, cara a la estructuración * un autentico •ovlslento* 
* trabajadores vssss, necesitases dasensascararf alsiar y destruir el Sindicato ¿fi 
cía?. 

Esto es preclsasents lo que nos «ovio a realizar las acciones antl -sindicatos e l * 
pasa* ó * Dideabre, en d e n * cosandos arsados * ETA ocuparon, desalojaron y des
truyeron tlsultíneasente las Casas Sindicales * Hernant, Tolosa,.Rentería e Irun, a 
plena luz * 1 día y búrlame la estrecha vigilancia * los controles policíacos en * 
carreteras, casinos, accesos y salidas * centros urbaaos * t o * la zona. 

Us rajones que han aotivado estas acciones son: 
1) Intentar *sene»se*rar ante el pueblo y la clase trabajadora la v a r * * r a natura

leza * 1 Sindicato Vert ical , scstran&lo coso uno * los sás completos instruaen-
tos represivos * 1 Estado; 
2) Apoyar y cosplatar las ?cetonas * setas (huelgas y nares en Rentería, Herrera, • 

Usurbll, CAF, etc.) 11eva*s a cabo por la clase obrera * Fuzkadi, 
3) Disostrar que nuestra capacidad cfsrstva sigue intacta, a oesar * la represión • 

desencadena* sobre nosotros, a l ¡siseo tlespc que poníaaos en evidencia la vulne-
r a b l l l * d * 1 aparato * represión y ocupación fascista en nuestro ter r i tor io ; 
A) Recordar a nuestros cospajteros del procaso de Burgos -hoy encarcelados en péslaas 

condiciones- y rendir hosenaje a nuestros al litantes caídos /en cosfcet/ en 1972: 
Goikoetxea, Mugika, Martínez * Hurgia y Aranouren. 

Ornes be, a últisa hora * la t a r * del 
27 d 'abr i l , un cosan* d'ETA, forsat per S 
nois, armats, van prendre un cotxe 1nfor-* 
sant que pertanyien a TETA, se' l van ere-
dar 1 van escaspar octavetes pels carrers* 
* Sllbao, les quals parlaven * i recent * 
assassinat d'Eustakl Hendízábal (a) "Txl - * 
H a " , ocorrogut a Algorta el 19 d 'abr i l . 

A BILBAO, UN POLICIA RESULTA FERIT PELS 
DICPAHS O'UN CÜMAN00 D'ETA 

2 dies *sprés * la noticia anterior, i 

solt posslbleaent re laciona* aab e l la , pe 
ro sense que la pressa ' lega l ' espanyola* 
ho conflrsi , dos Joves d'ETA que repartien 
prooaqan* referent a la sort * T x l k l a " * 
pel barri bilbaí * Bagaza, van ser * s c o -
berts per un subinspector * palíela * 6a 
r a k a l * , Ludlvtno Rotríguez Hatees.el qual 
els va fer front resultant f e r i t de bala * 
en Intentar agafar-ne un que aconseguí f u 
gir finalsent. L'altre fou detingut per. un 
guardis c i v i l , vestit efe paisà, que casual 
sent (!) passava per a l l s , essent Iden t i f i 
cat cos Yon-üoseba Manel o i * ürlarte, * 22 
anys, i residint • Santurzt. . . . . — 
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Ei ñ jg i t lu , Roke-Xabicr ftendez Sillada, 

de 19 anys i taabé" res) dent a Santurze, va 
sarxar tot seguit a casa de la seva nèvla, 
"aria-lsabel Santos, i se la va eaportar.» 
Quan aquesta va tornar, al cap de 32 hores, 
fou detinguda inaediataaent per la guardia 
c i v i l , que la va interrogar. 

Henirastant, Roke-Aabier, que,per cert, 
és un escriptor anè futur doncs ja ha acon 
seguit diversos preats l i te rar is , es va a-
nagar, aconseguint finalaent fugir a l 'Es
tat francès segons ens inforca la premsa • 
del 12 de saig. 

Fn relíició aab aquest assuapte es van • 
practicar una sèrie de detencions a Bilbao. 
36n: Xoseflna Fuente Bilbao, Xoseba Ortiz* 
Puente, aiubdós acusats d'haver ocultat a • 
casa seva a "Txikia" Hendizabal i a Roke -
Xabier i la seva novia; Luis Martin Bosch, 
Yon-Andoni Hendizabal Garzia, Luis Martí-* 
nez i la Menor Maria Kabrera Ruiz. Tots • • 
e l ls foren interrogats per la policia. Al 
cap d'uns dies, foren posats en l l iber ta t i 
Kabrera Ruiz, Ortiz- Puente i Marta-Isabel* 
Santos. El? restants quedaren en presó set 
sesos a la Jurisdicció Mil i tar, acusats •* 
d'estar relacionats aub ETA. 

TIRCTEI1 ENTRE LA POLICIA | GUÍRDIA CIVIL 
I US C0KAN00 D'ETA A SETARIA (GUinÚSCOA) 

El dijous, 3 de maig, per la tarda, un 
coaando d'ETA que es dirigia d'Ori o a B i l 
bao en un cotxe, va adonar-se que era per
seguit ner les forces 'd'ordre públic'. En 
arribar a Getaria, dos dels ocupants van • 
baixar mentre els altres dos fugien aab el 
cotxe a tota velocitat, f l s dos priRars •+ 
van nsrxar a peu pels voltants de la v i l a , 
soBRnt en que es va nroduir el tiroteig,no 
resultant ningú fe r i t , afortunadament. Pos 
teriorisent, la pressa va inforaar que ha
via estat identif icat un dais raeabres del 
casando coa Tofos Azkue Aldabaldetreku, de 
7arsutz i de professió viatjant. Els qua-* 
tre activistes d'ETA aconseguiren despis-* 
tar la persecució de la policia. 

L'AFER HUARTE PASSA ALS TRIBUNALS MILI
TARS 

En relació anè les detencions hagudes • 
(veure número d1"AVUI" datat el 27 de «arç 
passat) per l 'afer Huarte, el 29 de aarç. • 
van ser anomenats ? jutges al l i tars espe-+ 
ciftís a paiapiona/frtiñ3 i a St Sebastià/Do
nostia. 

Posterioraerst, el 8 de saig, cinc perso 
nes acusades d'estar-hi iaplicades 'Xoseba 
Recarte Fernandez de Lezea, Francisco Xa-* 
bier Menendez Goikoetxea, Haría González • 
Zaragata, Àngel Zoko i Jesús Gofsez Azkara-
te) foren informades que el seu sumari ha
via estat "sobreseído* orstisionaliaent.Tot 

i a ixí , encara continua el procés per a ui 

nes altre» 17 persones. 

MANIFESTACIÓ - I MILTES- PER MANIFESTAR-SE 
EN SOLIDARITAT AMB UH CAPELLÀ APALLISSAT 

En el nflaero de n r ; d'1'AVUI* inferna-» 
ves de l'agressió, per part d'una banda • • 
feix ista, contra un capella de la parro-** 
qui a de Sta Hería de Portugalete (Blzkala). 

Pòsterloraent va tenir l loc una «Bnifes 
tacló o» solidaritat asb l 'agredit, a re-» 
sui tes de la qual el governador c i v i l va • 
imposar aultes que osclllen entre 10 i 25. 
mil pessetes a 7 veïns de la local i tat : al 
coadjutor, Joseba Goñl Àlzueta, al aetge,* 
Ángel Aldai, etc. 

ALLIBERAMENT DELS QUATRE CAPELLANS MULTATS 
PER PRONUNCIAR HOMILIES A VIANA {HA3ARRA) 

laabé parlaves en el núsero de aarç d* a 
questa publicació que K capellans de Viana 
havien estat aultats aeb 75.000 1 reclosos 
en el Monestir de La Oliva, per haver pro
nunciat unes hoailies a Viana (Nabarra) ar 
ran, seabla ser, de l 'afer Huarte. 

Àrab data del 30 da aarç, els h eclesi3s_ 
t ics van poder abandonar el Monestir de La 
Oliva i reintegrar-se a la seva -parroquia. 

EL BISBE DE BILBAO CONTRA ELS CRISTIANS 
QUE ES DEDIQUEN A GRAVAR HOMILIES PER A 
DENUNCIAR DESPRÈS ALLÒ QUE S'HI HA OÏT 

En una nota publicada e l 15 de aalg, el 
bisbe de Bilbao, Mnsr Añoveros, expressa • 
el seu desacord aab aquella gent que va a 
les esglésies aab la intenció de gravar la 
predi caci ó, sans» tenir cap permís, a f i • 
de poder denunciar després *aab proves* el 
que s'havia d i t , ja que la jerarquia de • • 
l'Església és l'única que pot jutjar el • • 
contingut de les hoailies. 

352 CAPELLANS BASCOS SIGNES UN DOClïïíïï, 
ADREÇAT A LES AUTORITATS ECLESIÀSTIQUES, 
PARLANT SOBRE ELS PRESOS POLÍTICS 

Un total da 352 capellans d'Euzkadí han 
signat un docuaent reciaaent el ni Hora-** 
tent de les condicions en què viuen els • * 
presos polít ics de l'Estat espanyol, L'es
c r i t ha estat enviat als bisbes bascos, a 
la Secretaria d'EstaI del Vaticà i a Ta Co 
sissló Internacional Mustit ia et Pax' aab 
seu a Roaa, segona ens lnforna "Le Monde"* 
de París, aab data K d 'abr i l . 

En el docuaent es parla de la situació* 
inhuaana dais detinguts polí t ics, as demà-
la la forsulacló d'un estatut del" Pres Re» 
l í t i c , la f i de la discriminació, que To

l l 
pinió pública estigui conveníentaent infor 
nada, -í una intervenció 'ràpida i Terseve-
rtmV de la jerarquia eclesiàstic •. 

PROHIBICIÓ D'UN FESTIVAL DE MÚSICA 3ASCA A 
ALGORTA (3IZKAIA) 

El 12 de maig, el Ministeri de la Gover 
nació va decretar la prohibició de cele*** 
brar un Festival de aúslca Basca que havia 
ne tenir oer escenari Algorta, a fflzfeaía.* 
L'audició estava prograaada coa à punt de 
clausura duna Setnana Cultural Oasca. 

EL SUPREÜ CONFIRMA UNA MULTA PER UTILTZAR 
l i . 3AN0ERA BASCA EN UNA CARRERA CICLISTA. 

Ase data 9 d 'abr i l , el Tribunal Suprea* 
de l'Estat espanyol va conflraar una aulta 
de 10.000 pessetes que haVIa esfet ieposa-
da el 19S7 pel governador d f l W T a socle 
tat c ic l ista d'Aaorebieta (Guipúscoa), ar
ran d'haver posat, coa a senyal de seta, • 
«na pancarta amb els colors vermell, blajc 
1 verd, els de là bandera basca. 

Quan s'arriba a aquests extraes óe bus
car quatre pèTs a un ou, voT dir que passa 
alguna cosa, no? 

EUZKADI BORO; RECESSIÓ CÒNTW flftTA' t 
ETA 

El G d'abril la preasa Infamava de la 
descoberta d'un dlpïsit d'araes i propagan 
da d'ETA a Bacina (Euzkadi Nord). Aab teu 
irotlu van ésser detingudes 6 persones. 

A Hendàia va ser b-obada, taabé per" Ta 
gendarmeria, una "xarxa de recolzaaent 1 • 
propaganda" d'ETA, aquells dies. 

D'altra part, hFestat aplaçat el pro-* 
nunciasent de sentencia en el Judici que • 
se segueix a Baiona contra el diredar del 
mensual "Enbata", ergan del grup naclona-* 
l is ta i revolucionari basc d'Igual noa que 
actua a Euzkadi Nord, Hikel Burukoa, per + 
articles^"injuriosos per a la policia de • 
l'Estat francès", tan deaocratic i etc. 

Finalaent, ha estat coneguda la sentèn
cia que un tribunal de Baiona ha iaposat a 
3 ai 11 tants d'ETA; refugiats a TEstat * • • 
francès.en l 'afer del dipòsit d'araes-es-* 
aentat nés aeunt: Xoseba M a r t e , 1 any; • 
Xoseba Txoperena I Ignacio Fernández; 4 ta 
sos. I . . . "Vive la Franco!" 

UNA NUBE DE ANHÍDRIDO 
SULFÚRICO CONTAMINO 

AYER LA ATMOSFERA 
DE BILBAO 

Causé molestias pulmonares 
sobre un oreo de 750 mil 

vecinos 
16 de nalg 
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^DOCUMENTS 
ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS 

DIUEN NO A 

MADRID 

A) DSL OOLUTOI D»B5<mrTSH3 

El Projecta da Llal aobra t ia Collegls* 
Profettiantlt f t t Introduir canvia Itpor-
tanta dina d'aquesta aojrupaaantt que rosal, 
tan on al contant Institucional dol paf» • 
o*1 tou furclanaaod i.rau_i i ' l i. 

Croles qo* I t aova intenció foneaantaW 
/del Projocto do Ue l / os pot roowntr en * 
a l t següent* punts: 

1 , - LI altar la roarooontaUvItat dels * 
òrgans eledlaa dtjar,çart el jtrawnt par 
part dais candidats sala "Principies dol • 
novltlento* / t ic / . Introduint així una po
l i t i tzada unilateral dins d'una carpera-* 
d o profoadonal on la que hi participen,* 
logtcaaant, parsonss de dlfaronta idsolo-* 
olot. 

?.- Urt.tar l'actuació dels Col·legis on 
conferir al Govern el poder de tronar «~». 
qualsevol acta corporatiu quo consideri I -
ntdaquat, btsant-ss en una Interpretació • 
oscsdvotant Sepila d'alio qus eonstltuel-
xan ados nula de pis dret, quo pd acabar 
convertid oi Cellegl sn un estricte ins-» 
trunad /l l lodblo a l'original/. 

3.* Reduir lo* funcions dels Collegls • 
da tal forte que, da portar-se a tamo, os 
trandoraarlen sn ornad sata anacrònica •• 
raspada de los actual» aactssltsts dais • 
profosd onels. 

Strla difícil d'entendre la Idenrio" •* 
dol Projecte de Llei aanto posar-lo on ro
lad 6 ano lot posicions defensades pt l t •» 
Collaria Professionals on els darrers 
tsaps: la del Collados Oodors t Llc 
data crl«cant la Llei general/ d'Educa-
d í ; la dil Callas! d'Arquitectes aab Iss 
critiques a Isa actuadena urbanístiques o 
da 1 'Ajuntaned /da Barcelona/; la del nos 
tro Callad a*b 1 «tfar de / la destral 6/7 
del Pod de Hallas de Ral; la del Callao!» 
d'Advocats aab las prasas da posició adop
tadas « r a l del Congrés da L1«6, ote. 

Et evident asa aab aquadts presas de o 
posldó sis Callad t a'han llal tat s t r a -
dulr na descontent manI latent a las capas 
professional» par alls rnprattnttaW. En • 
bono sesura, alxs fs un resultat lògic da 
la propio evolució dl la d toado. O ' e l l -
tsa prlvIlogladM del eos social, aqusstss 
capas s'han convertit progressivament en * 
ssdors esos vagada als allunyats dais con 
tras ds decisió 1 als subjectes a condici
ons salarials de trébol1. 

El Projecte ds Llei encaixa, dones, ens 

sesbla, on un conjunt da orarse presas en 
els Sitias taaps par l'Adddstració 1 tan 
danta a tronar el paper Jugat pels Collo-» 
31 a. 

Us podia fer, per tant, altra cosa que 
oposar la nostra veu a los sastras que o 
s'Intenten portar a terna, rsaflraant la * 
nostra posició de principi on favor de l'Au 
tómala dels Collegls Professionals, I t ** 
qual sols és possible on un aere da raspee 
te da los llibertats denocr Miques. 
(RESaUCl6 APROVA» PER WANIMITAT EL DIA* 
2 DE HAIG CE 19/3. LA PREHSA ES SEGA* A RE-
fT?0DUIR-U ÍKTEGRAHE«r.) 

1 ) DEL COL·LEGI D'ÁiqOITEC-
TBS 

El Gobierno español está preparando úl-
ttaanente una Ley aobre los Colegios Profe 
si óralos. En el texto del Provecto de Ley* 
figuran, fundaoentalaade, los siguiente»* 
aspados: 
'Las fundónos de los Colegios so reducen* 
a los neranante corporativas y grádalos : 
ordenación del trabajo Interno, lapedlr la 
«apetencia desleal, evitar al lrrHídseo, 
ejercer la facultad disciplinarla interna, 
y defandar la profesión. Los Coleólos no * 
podran ejercer funciones publicas, salvo * 
aquellas quo so legalicen. El Gobierno re
gulará las ineoapatlbilí dades y los honors 
ríos. Ho so podrán realizar ados quo exea 
dan del aarco odrletanedo corporativo y 
aún idos con ciertas Imitaciones, So o-* 
bllga a los Colegios s colaborar y a poner 
ss al servido de la Administración para • 
todo lo que se les solicito. El Decano y * 
laa Juntas de Gobierno sarin los directa-* 
sonta responsables de todo lo que socada.* 
Sa mondarán nuevos Estatutos que oi K1-* 
ni star lo controlará en todos sus aspados. 
Incluidos oí econénlco y el disciplinario. 
Los candidatos a. dentaros de las Juntas de 
Gobierno deberán Jurar los Principios cal 
Kovlalentó y de, as Leyes Fundanentalos del 
Ral no. No podrá sor candidato aquel que le 
qalaonto (7) /slc/ lo tango prohibido. Los 
qus ejerzan la profesión tendrán vdo do-* 
ble.' 

En rosuaan, el Gobierno regula las cono!-* 
ciónos generales de la profesión, el finit 
torio fiscaliza y controla todas las cues
tiones corporativas. Todos los aspectos no 
dlredaaente corporativos son exclddor»* 

del aarco colegial. 
Todo lo aniarlcr representa la supresi

ón del carácter desocrltleo que hasta aho
ra tenían los Colegios. La "daaocracla" co 
logial ha ando facilidad»» a la lucha por 
la verdadera descerada y centra el sector 
profodenal quo sa beneficia da la corrup
ción y especulación. Peralte que hasta c i 
erto punto los profesionales partldpen da 
las euedlones que los afectan. Sin ella • 
es 1 apossble quo los Colegios velen por «* 
las cuestiones generales de su eosptencla, 
talos cono: urbati sao, ordenanzas, cali dad, 
asistencia, d e . El nuevo Decrete supone * 
la laposldón ds unas Juntas fascistas que 
ejerzan al papal de guardianes del ardan * 
interno. La Ley trata da lapedlr que los * 
Colegios opinan pfiblicaaenta sobre tesas • 
que conciernen a los profesionalns y afec
tan al pueblo. Pretende eyi tar la prdesta 
profesional con e1 fin di dejar las nanos 
libras a la especulación de los aonopolios 
nacionales y extranjeras. Destruye la auto 
noafa de loa Colegios comidiéndolos en * 
un apérate burocrático controlado dlrecta-
aanto por el Gobierna fascista a travos do 
sus Ministerios y sus Juntas ¡«puestas. U 
ta asoldé es ls culminación os la escalada 
represiva sobre los profesionales: prohibi_ 
clSn de alecciones a lea Licenciados, veto 
a las candidaturas da los Abogados de Ma
drid, expediente a la Junta del Colegio ds 
Aparejadores dl Barcelona, despido da aidi^ 
eos, prohibiciones continuadas da corrieren 
cías, asaableas y ados. Es ana ardida fas 
dsta contra todos los profesionales. 

Tal andida no so da por casualidad. Los 
profesionales, a travat da sus Colegios, * 
han ido aaplitndo en los Sitiaos anos sus 
luchas contra la corrupción, la especula-* 
clon y la opresión, por las libertades de-
aocrátieaa y las aajoras condiciones de ** 
trabajo. Los abogados, coso sa puso da aa-
niflado en t i Congreso da León, y en o-** 
tras declaraciones, asaableas y actos, es
tío luchando contra las Jurisdicciones es* 
pedales /TOP i tribunals d l l ta rs / , por • 
la libertad de los presos políticos y por 
la descerada. Los licenciados ss han aov)_ 
llzado rendidas veces contra la Ley de ** 
Educación y por la gratificad y wjoraden-
to de la enssfíhanza, uniéndote a los asas- . 
tros y edudi antes en suchas de odas 1u* 
chas. Los nádeos están luchando por una * 
Mdiclna hospitalaria, por la aojara asís- * 
tendal, por una dMoeratlzadón de la ae-
dclne y sus Instituciones. Los arqdtec-* 
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tos en contra de la especulación del suelo 
y las condiciones urbanes y de vivienda, 
oor una efectiva aplicación de las IncvMpa 
tibiUdadesy por una enseñanza raciera i 
di la arquitectura. Los perisdistas luchan 
contraía represión 1 (teológica y el con
trol Irforaatlvo y por la libertad de In-
fonación. Los farsacéutlces defienden le 
autonocta de les Colegios regionales fren
te a la leposlclón ds un Colegio central « 
/en Kadrld/ estrecheaente unido al capital 
monopolista aedlarte el control de los fon 
dos de la Seguridad Social. Los aparejado
res frente a lea lepqslclones di la Adal-
nistraclÓn y por su elevación profesional. 
Otros Colegies, Ingenieros y Econoalstas, 
están sudándose paso a paso a est? corrien 
te general de luche. 

U nueva Ley, por tanto, no surge por 
casualidad, sino que es un vane Intento 
del Gobierno de parar las luches eaprendi-

Darrera 
Hora 

El docueent que recroduTe a continuació 
ha estat repartit profusaaent, entre d'al-
tres llocs, per íes Facultats de Filosofía 
1 Lletres de la Universitat Central 1 de * 
VAutonoua. Coa dele» en la secció •Cultu
ra", es tracta de la nrlñera reacció deis* 
universitaris a 1'intent.dejfet-deseparél-
xer, entre altres assignatures, la del es
tala. 

EL FUTUR DELS DEPARTAíOTS OE CÁTALA DE LA 
UHIVERSITAÏ. 
1 . - El cátala a la Universitat actual. 

L'añy"lS6? és'ereS a la'uñlversítat de 
Barcelona el Oepartaeent de Filología Cata 
lana. El "Pla !feluquern configurà aquest • 
Üepartanent dins la secció de Soaanlques • 
anb onze assignatures a l'especSaTitat (en 
els cursos de 3er a 58) 1 dues sis cursos* 
conuns (1er 5 2on), Enguany hi ha un cents 
nar d'alunnes al Oepartaeent (que es velen 
llicenciar específicament en Filologia Ca
talana), 1 prop de 2.00P aluanes que eur-* 
sen les assignatures que el üepsrtaaent o-
ferelx a Coeuns. 

L'any 19G7 taabé es va fundar la nova + 
Universitat "Autènoaa" de Barcelona. El • • 
seu Departaaent d'Hispàniques se subdlvi-* 
deli en dues seccions; castellà I català.* 
El cicle de graduat (ires cursos) coaprèn* 
6 assignatures específiques. Per a obta»ir 
el t í tol <ie Llicenciat (2on cicle) cal fa
dos anys d'especialització en la satería.* 
La uelt.it dels alumnes del Oepartaaent de* 
llengües Hispàniques segueixen 1'especia-* 
Htiació de català. 

A nivell de cysos conuns, o de prleer* 
cicle, cal recordar les extensions univer
sitàries de Hallorca, Tarragona, Girona 1 

™JJeidaA.on, es¡donen assignatures depèn-*** 

ái por los Colegios Profesionales para de 
tender sus bustos intere^s y por la osao-
aráeta^ Fn este renti do ls Ley tiene un 
:1 odraeter r*pm5*<: y se Insería en* 
el sarco ne recfttdaeiaf«n£t del fascist» 
en todo el país. 'reter.de destruir los Ga* 
legloi froteslanules, únicas instituciones 
del'país detall existe una cierta deaocra-
cla, orgsnilándolcs a la asnera fascista. 
El Gobierno dictatorlr.l va slsteaStlcanen-
te proeulgando una serie de leyes y Hedi
das para apuntalar su tambaleante poder y 
asegurar su opresión contra el pueble: la 
aplicación de la Ley de Bandidaje I Terro-
rlsac, la reforja del -ódlgo Penal y de 
Justicia Hilitar, la nueva Ley de Orden P5 
blico, las eedidas disciplinarlas sobre la 
Univcrsldid, ls represión violenta de las 
Manifestaciones, el asesinato <k obreros.y 
ahora este Proyecto de ley sobre los Cole
gios Profesionales. 

dents oVkj Pepe* Únante de cata!3 a les 2 
Universitats, 1 e* les quals nolts aluanes 
han B3njfestet le Intenció d'incorporar-^ 
als esnentats Otpartaaentt, 

Oes del prleer sxwent de le seva funda-
ció (1367), aquests Depertanents ten atret 
bon nosbp* ¿'estudiants, tant per IMnte-* 
res envers la filologia Catalana coa pel * 
prestigi dels professors. Fi noubre ascen
dent d'alumnes ha estat -1 és- I«pressió-* 
nant, tot I la oanca de seguretat quant a 
"sorti des" professionals. Precieaeent per 
solucionar alxà, I preveient la sortida de 
les orinares prenoción* de Llicenciats en 
Filologia Catalana, els Caps dels des Oe-* 
nartaaents cursaran una instància al Hlnts 
terl d'Educació i Rància deaanant Càte-**" 
dres de Llengua 1 Literatura Catalanes als 
instituts /d'ensenyaaent elt jà/ cel Ois-** 
tríete Universitari de Catalunya i Balears, 
de la que! no s'ha rebut /encara cap/ res
posta. 

Cal fer essent que la "ley General de * 
Educación" nroeou l'estudi I el conreu de 
los cultures l llengües "regionals* 1 qut 
els Estatuts Provisionals de la Univers!-* 
tat de Barcelonr (article 8, títol l)diuen 
literaleent: "Le Universidad de Barcelona, 
en base a lo establecido en el articulo 1 . 
3 de le 'Ley General de Educación' dedica
rá atención preferente a las pícullárida-* 
des de la región catalana; de aodo singu-* 
lar a lo concerniente a su desarrollo so
cial v econóslco, lengua, historia y arte, 
y¿ en general, a íado lo que constituya el 
patrimonio cultural d» la reglón1'. 

Cal recordar taabé 1* Importància de •* 
Barcelona dins la vlcta cultural catalana | 
Tinteros creixent que la nostra llengua i 

Ante este ataque dirigido a todos les 
prafeslopales débenos di estrechar filas y 
forjar la unidad de todos los Colegios en 
centra del iVoyecto de Lev. Superar nues
tras aisladas luchas antari oree y unirnos 
todos los profesionales en una sala lucha 
para defarder la autononía da lee Colegios 
Profesionales. Desarrollar nuestra anidad 
para la defensa de nuestros derechos deao» 
crSticos, tonar le iniciativa luchando per 
la elevación de la denecrada en nuestros 
Colegios. En este sentido nuestra luche 
participa y se une a la lucha popular per 
las libertades deuoeratlcaa y en contra 
del fascistas. La nuestra es por tanto una 
lucha justa, 

(RCSOLUClñ APUÜVA» FXTRACFKIAUfUT PER 

COLLEGI D'AT'OÜITECTES El «ES £ KAIG PEK-
•a»mr i QUE LA PRENSA ES « á t A PUBLICAR.) 

literatura tonen en els estudis óeRoaènl-
ques a / la resta del/ aón. Sovint venen a 
la Universitat de Barcelona especialistas* 

I estudiants a perfeccionar als seus eonel̂  
xeaents de catall. HI ha noabrosee Univer
sitats, arreu del nin, en lea guals t'ense 
nya el català. Els nosbrosos Congressos "de 
/Llengües/ 7osànlques en els quals si cata 

I I ós una Hengua preferent t els Congres-
tos específics de Llengue 1 Literatura Ca
talanes, en són una prové <4t del respecte 
Internacional devers la nostra cultora. Cl 
darrer Congrés de Llengua i literatura Ca
talanes, celebrat a Caabridge, n'és una bo 
na prova. T&abé algunes Universitats de la 
resta de la Peníneula desitgen d'establir* 
ensenyaaents de Català, 

2.- l'anoeenat "Pla SuSrez". 
A"pr1ncTpTs"dTabrír/ae"l973/ va eouen-

çar a circular el ruacr que el Director Ge 
neral d'Uní vers! tete «el Sr Suaraz- estava 
elaborant ui nou pla per a lat Facultat* • 
de Filosofia 1 lletres. Els estudianta 1 * 
els professors fea esforços per tal d'acla 
r i r què hi ha de cert. Coa a resultat de • 
les diverses visites al Hinlsteri d'Educa
ció i Ciència, ee ve confinar que les di
rectrius d'aquest nou pla començaran a és
ser aplicades l'any que ve. 

Contingut del pla: 
Tot 1 que la Infórmelo 1 les noticie** 

són aolt ÍB[Tecl*es, les directrius del •* 
nou pla seiélen ser les que resuaslx "La • 
Vanguardia Española" (del 18-V-73) tot re-
butlant-lo; 

1 . - Degradació alaraent dql nivell cientí
fic universitari. 
2.- Redacció de l'esnecialítzacls í el no* 
bra d'assignatures. 

INFORME DELS ESTUDIANTS DE CATALÀ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
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Hi 
(Desapareixen 333 assignatures * les *8t« 
del «>1« Muquer" actual.) 
3.- Negació de l 'optat lv l tat . 
4 , - 05visió selectiva en cicles. 
5.- Fragaentació de la Facultat. 
Ç.- Liquidació de la ¡«joria dels Oenarta 
sents existents, entre els quals figura • 
el de Filologia Catalana. 

7.- Elaboració del pla sense tenir en con 
nte l'opinió dels professors i alumnes In 
teressats. 

Els catedràtics de la Universitat de • 
Sareelona s'oposen a l'aplicació d'aquest 
pla 1 defensen unànimoent el "Pla "hlu-* 
quer" vigent. Els alumnes, pw la seva • • 
banda, taabl hen exnressat dedicïdaiaent • 
l'oposició a aquest pla que significa un 
greu retrocó» resoecte de l'existent. 
3.- La Llengua 1 Literatures Catalanes i 

érnóTpTa" " 
Tots els Departaaents resten oerjudi-* 

cats ple "Pla SuaVez", en la versió, ac-** 
tua l , perb el nostra «ós que cap: senzl-* 
llaaent, desapareix, L'aplicació del "'.la 
Suárez" a la Universitat significaria ta
l la r l'esperançador desenvolupament de la 
cultura catalana a la Universitat, ara *• 
au* havia aconseguit unn evident consoli
dació 1 coaençava a donar valuosos f ru i ts . 
Significaria un greu cop per al conreu * • 
cientí f ic del català, per a la investiga

ció en el terreny de la nostra cultura i , 
sobretot, significaria la desvinculació en 
tre la Universitat i la cultura del pafs,* 
la minva de la seva personalitat i la igno 
rSncia de la seva real i ta t . 

Encara que no es decretos explícitament 
la desaparició de tot el Departament de Fi 
lologis Catalana, les directrius generals* 
del Pla (reducció d'estudiants i profes-** 
sors, no optatlvitat d'assignatures, etc.) 
més les mesures complementaries coit són la 
supressió dels alumnes nocturns, niolts **• 
d'ells Interessats d'entrar al Departament, 
i el fet que els ll icenciats en el futur • 
només podrien donar classes de la seva es
pecialització - i l'especialització del ca
talà no este prevista, perquè no s'ha do-* 
nat resposta a la petició de càtedra als • 
Inst i tuts-, Tot això suposa l 'asfíxia dels 
'apartaments de Català. I així es produí-* 
r ia el contrasentit d'haver-hi un Departa
ment de /Llengües/ Seaftiques o d'Kistbria 
d'Americà a totes les Universitats l'ispani 
aues i cap de Llengua, Literatura i Histò
r ia de Catalunya ni tan sols a 8arcelona. 

Tot això va contra l 'esperit i la l l e 
tra (fe la 'Ley General de Educación' 1 • * • 
dels Estatuts de la Universitat de 8arcelo 
na que hea esmentat abans. Per al tra banda 
cal no oblidar que la missió de la Univer
sitat de cap manera coaplirà els seus f ins 

d'educar i especialitzar-si tots els.ç'itu-* 
dianís ro tenen possibilitats de corèixer .". 
estudiar la llengua i la cultura del r.ostr--
pafs /català'. 

Per aixb fem una crida a l'ooínió públi
ca a f i que se sol id i r i tz i àrab nosaltres *+ 
ner a reclama'- Tcnsenyanent del català a • 
la Universitat. íio podrm renunciar de cao • 
manera al grau de normalització a què hen • 
arribat i hem de nrendre'l com a base f ins 
a assolir la plena projecció de la cultura* 
I personalitat del P*f$ /CATAbV a la Uní-* 
versítat. t.a millor manera seria mantenir • 
el Departament de Filologia Catalana i res
pectar l 'optat iv i tat , base de 1'ensenyaaent 
als pafsos d'alt nivell cultural. Altrament 
se'n seguirà un greu nerjudici per a la Uní 
versítat i per al PAÍS MTÀLÀ7. 

ESTUDIANTS DE CATA'J OE LA UNIVERSITAT OE • 

wmm. 
Coincidint amb l'escampada d'aquest docü'i. 

ment, també se n'ha repartit un al t re, t i i ü 
lat "SOBRE L'ÚS DEL CATA Li COP A LLENGUAW 
3LICA", signat ner ' E . I . ' (Es tud ian t s " ^? 
pendents), en el qual os denuncia, anb rao
naments, l 'act i tud d'una certa extre»-es-+ 
querrá espanyolista sobre l 'ús del català + 
en les assemblees, actes, etc. , deixant ben 
clar que i's la llengua d'ún noble op r l · l t . 

•PREMSA INTERNACIONAL 
De "LE CPURRIER*. Ginebra, » d'abri l 1073 

La langue catalane 
sous la persécution 

L#s participants non Cataatns M I fv#Jfleae# COWO^M* 
tengue et la ' l t r tntnr» catalanes tsnu àu • au 14 avHI M I 
de l'Univaciit* de Cambridge, pubftan* H «tctonaMea mtmé» 

•ar la 
Cofteçe 

« llalgré son importanec philok>-
Xique. historkjue et Irttératre la 
lanfiu*- tatalane. vèhk-ule de com-
municaUon culture! et habitué! de 
quetque 7.000000 de Catalans, est 
tmijours l'objet de severas mesure* 
de restrietton dans le pajr» oú eiie 
est parléo depuis plus de mlUe ans 

l«a penalite la pius récente et le 
B*us spettaculaire imposée aux per-
sonnes d'expression catalana 3 tu-
1 anaende individuelle de 200000 pe-
seías assortí* de la privatkm du pas-
seport Infligí* par le mmintre eapa-
gnòl de l lnténeur a six membres du 
jury U t u m i r des Jeux flaraux de 
la langue cata1?r>* céíebréa le 20 oc-
tobra JÍ73 à l'Univers** de Geneve, 
sou» le patronage de M. Andrè Cha
varme, conacUlex dEtat chargé dti 
Départemen* de iinstruction publi
que, de Mme Làae Cirardin. malre 
de la vttle de Genève. t t du Dr 
Charles Routller. recteur de l'Uni-
veralté de Genève. 

Ces mesures, imposees «1 dehor; 
de toute procedure judlciaire. ont 
püml I* partlctpation de«ix éctiva n, 
fmínenU à une maniíestatioo de ca

ràcter* exclusivament littéraire 
Elles n ont éte pracedeeü d'aucunp 
pour-'>it^ -pénate. Caucune delibera-
t k » Judiciaire, nj d'aucune condam-

ntftkm en juutkx at lalin mafÜMnl , 
seton iAaaociattoo interne bon«ue 
pour lu Hóerte d» la culture, une 
Mmction pteaat aana précédaot dana 
¡histolre. 

U* pmtkiin*m aan «ataaam a« 
Cotkxiue ont oonsoaanoe de M poai-
tion de ieurs coüèg-jes catalana, Qui 
nsquemt de fravea représa*Ue« «'Us 
f<x* «s*mvï.«ïï* pubileutrzhni lestr 
opinlon. Ils srxptimeot leur aolida-
r«* avec le peuple caitaian en gene
ral et avec lea ¿crtvaJna catalans «* 
parUculicr. qui BMO«ré toutes l ^ 
dtfíieultiéii m restaa t ¿deies i leur 
lanajae et * laaprtt de la oeixm ca-

IA» parthdpants non eataiana m 
Coloque «agnatem à l'attemtion du 
Gowvemement espegnol que . l¡i 
«Daelaration des dro*ts de l'homm.-
et TU* pacte« mar les droit* cuMureb 
«« poHtatj'aeí, cancluG sous les ausp¡-
C«B dea NatioriK Unies. desqTjrüt». 
l'Edat mpa«noi fait partie. «>ont <i< 

pieine agpMcaüon en ce. qui cwacèr-
ne le libre di-\"e!i>ppem»«nt dp Ui kin-
guç et la •culture catatañm <••. afín 
'le proteger U«s citoyens conLr»- d̂ > 
sanctions arbitralrea. lis protesUiit 
avec la plus (mude én«TKi* contre
ia pénaliié mfïïKee i\ -;i\ membros 
du jury littéi-Sirr des .Teux floraux 
de la langúe catalane et demandem 
au Gouvernemetii espagnol de rap-
porter cette nwmre. W 

l*m pnrticipañis non cataOana au 
Colloque dt-cidí-nt de cpmmuniquer 
In préwntc dVtnratlon aux ornani-
•¡.itiohs inierti.i'toníües et insütuüon , 
ciiltureiios. a i n i qu*à la presae. a 
!* radio et I» televisión mondiale-¡. 

l>p> p.-irticip¡inlj. non catalans au 
t'olloqu >,, proce<lant dea pay» sui-
vanta ' Hcpubliuue fedérale d'Alle-
magric, AndoVr»'. Beigiqúei Canadá, 
Onnetnark. Etat>-Unlc. d'Amérique 
r'rtincc. (;ran<l^-FVretagne. Hongri--
Mal.e, l'avs-Ba-i, 'Suede et SUISJW 
trispirés ;jwr;vJ«'!ir- intense aff«>ction 
pour la culture catalane. foñt d<-s 
\<rv.x fervents pour une rapíde nor-
malisatíon de la «tituation de la lan-
» » e a t a l n n ^ a i » " I > B W n d a b m » 
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n o v a C a t a l u n y a 

Tal 1 coa anunciaves en el núaaro d'"A-
VUI% datat el 27 de «arç, en parlar d» Ta 
"Carta als coapanys de l lui ta per la l l i 
bertat dels noms 1 de les dones de Català 
nya" 1 de la posterior creació del "Par-* 
t l t Popular de Catalunya* (PPC), reproduïa 
a continuació un article publicat en el nó 
aero 1 (1973) dal butl let í "NOVA CATALlP 
NYA», portaveu del PPC. 

EL PROCÉS ASCENDENT CAP A LA LLIBERTAT GLO 
8AL: OBJECTIUS INICIALS. --

La nostra Declaració de principis diu • 
que el nostre objectiu fonaaantal és l a . * * 
l l ibertat . 

Qui vol dir l l ibertat , tot siapleaértt?. 
Que vol dir la l l ibertat de Catalunya, a i 
x í , expressant una totalitat?. 

A Catalunya hi ha un eaorae sector so
cial que, sabent-ho o no, «anca ds l l iber 
ta t . És el sector que he» definit coa la • 
Gran Majoria Catalana. 

L'article 3er de la nostra Declaració • 
de principis, en definir la Gran Majoria • 
Catalana (gent nascuda aguí o nou vinguda, 
sense cap dl serial nació), diu que són'Tots 
el ls posseïdors d'una característica costi
na que els unifica, la de la doble explota 
ció que pateixen en tant que catalans 1 en 
tant que classe popular". 

Passa que, i Catalunya, taabl hi ha els 
sectors explotadors (petits o grans explo
tadors) que gaudeixen de l l ibertat , sinó • 
co* a catalans sí coa a part integrant dés 
sectors privilegiats de la societat explo
tadora. 

Que quedi clar: per a nosaltres la gran 
aajoria catalana és el sector sa)ori tari * 
de la societat catalana no explotador 1 , • 
en una foraa o al tra, explotat. 

Per això nosaltres parlea de la l l iber 
tat dels hoees 1 de les dones que no la te 
nen, 1 tenia ben present que coa a cátala» 
no la gaudeix niBgú. 

Així convertía una abstracció en un fet 
concret. El da la ¡tranca de l l iber ta t . 

i í J 
Si la manca da llibertat de la gran aa

joria catalana es una condició no seapre • 

mesurable, fins i tot pels mil la pateixen, 
les explotacions de que és objecte aquest* 
sector majoritari no explotador sí que Is 
un fet cosprenslbla. 

Es del tot evidstit que al són d'ücel-** 
dent els sectors aajori taris no explota-*» 
dors són profusaaent explotats. Així sense 
excepcions. L'explotació de les classes po 
pulars ós general. 

A part l'explotació inherent al sisfeaa 
econoaic vigent, que hoa Intenta pallar «* 
coa pot 1 que fins ha arribat a crear un • 
aabient de benestar collectiu, hi ha, en • 
general, una profunda explotació ideològi
ca. La creació d'aquest clisa d'eufòria be 
nestant n'ós una /prova/. 

Als explotadors, o siguin tots aquells* 
que viuen dels altres, a costa dels altres, 
usurpant el oue és dels altres, aprofitant 
Testatus vigent, els cal inculcar renún-* 
cles en el terreny de les idees. 

Renúncies de tot allò que pugui signifl_ 
car intent de canvi al sisteaa explotatori 

establert, denúncies a profit seu, en defl 
n'.tiva dels sectors «inoritarls pero enor-
naaent poderosos de Ta societat actual,que 
gaudeixen del poder econoaic i del favor * 
polític. r'-:. ¿«ò --:• ' s 

Contra aquesta explotació general les 
classes « jor i tar les populars lluiten per 
una nova societat on, entre tes llibertats 
fonaaentals deaocratíques, hi hagi predoai. . 
nfsntnent la d'opinar, raonar 1 participar*-:, 
en totes les decisions que els afectln.Oes 
d'una opinió real en el lloc de treball •* 
fins en la cosa publica. 

S S ¡5 
La classe popular catalana, COU a part* 

integrant de la classe popular aundlal, no 
se'n salva <fe tot a ix í . En aquest sentit,* 
sense fer distincions, dlree que sofreix • 
idèntica explotació. Pero hea dit abans ** 
que la classe popular catalana, ós a dir • 
la qr3n aajoria catalana, pateix d'una do
ble explotació: en tant que catalans 1 en 
tant que classe popular. Quedi ais clar st 

p P G Per unc C a t a l u n y a d e m o c r à t i c a . 

1 ff§ TU! INCORPORA'T r t U \ LLUÏT/. Í i E l P n r t i t P o p u l a r de C a t a l u n y a 
ss §2 t ' a j u d a r à . 
GP. •npr.nyn d* i n c o r p o r a c i ó a 1 'Assemblea 

de C a t a l u n y a . 

olea que els Individus que coaposen lagran 
aajoria catalana pateixen una doble explo
tació: en tant que catalans i en tant que 
coaponents de la classe popular catalana. 

L'explotació de què SOR objecte els ca
talans en tant que catalans és deguda a un 
intent alleñador que pretén la nosfe*a re- * 
nuncla previa a unes possibilitats organit 
zatives propies, la renúncia 3 la nostra • 
prbpla gestió cara els nostres propis inte 
ressos. Renúncia que, de aonen-t, noaós afa 
voreix la part que, eaprant tots els a i t -
jans que el poder polític 11 confereix, la 
laposa. 

L'explotació que patís en tant que ee»*-
ponents de la gran aajoria catalana ja hea 
vist qi» és la inherent a l^explotacló de 
les classes aajcrltariec occidentals, per 
la vigencia del sisteaa s&clo-econbaic ex
plotador a tot Gceldait, per pal5at que si 
qui. Pero que en el cas úe la clas?-s popu

lar catalana ve agreujat per Tespeclal si 
tuació del poder econoaic t polítiç_a l'Es 
tat espanyol, de dictadura isperlalista 1 
de sagnia constant del que hauria d'haver* 
estat capital estrlctaaent català 1 a bene 
A d dels catalans, 0, si «és no, en la ••.. 
proporció adequada. 

Aquestes són dues explotacions evidents 
i comprensibles, 

Contra la orlaera, l'explotació en tant 
que catalans, el Partit Popular de Catalu
nya proclaaa la necessitat de la llibertat 
mà ens perasti coa a catalans tr iar , esca 
l l i r , provar, mantenir, 1 renunciar si cal , 
qualsevol aena d'organització política que 
a la gran najerla catalana 11 senblt ade-*. 
quada. No cal fer-ne ara la llarga l l is ta . 
NI definir la *£$ excellent de les oosslbl 
ü ta ts . 

Contra la segona, l'explotació en tant 
que coaponents de la!classe popular català 
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na, al Partit Popular da Catalunya es pro
c lan solidari en la lluita per la lliber
tat dl les classes populars ¡andíals expio 
tadet, 1 proclaea la necessitat de la 11!-
berttt que ens permeti construir una nova 
Catalunya no explotadora. 

Aquests dea aspectes tan concrets de • • 
llibertat que proclamem necessaris els tari 
flquea a * el que en dlea: la llibertat m 
global. 

S t t 

H M parlat dal procés ascendent cap a • 
la llibertat global. 

L'article 1 » de la nostra Declaració • 
dl principis el defineix coa •Un procés po 
lít lc formulat dl baix a dalt, fonamentat* 
en la lluita par objectius reals, assumí-* 
bles, la dinàmica dels quals, juntament «• 
aab la de las victòries obtingudes, ha d» 
generar nous lapulsos par anar ascendint « 
pas a pas. Procés polític progressiu, cons 
rent, 1 , Intelllglble, de contemplar 1 d'£ 
xoreltar,. 

Creies que l'actual conjuntura pol í t i 
ca ena permet un Inici d'aquest precís as
cendent cap a la llibertat global, rotunda 
aent positiu. 

Existeixen uns objectius en joc, las»-» 
flats, fonamentals. 

£1 de la consolidació d'una plataforma* 
democràtica, que ofereixi ona alternativa* 
política a l'actual dictadura o a la seva* 
continuació per disfressada que estigui. 

I el dal reconeixement de la personali
tat catalana, política, coa a part inte-* 
grant d'aquesta plataforma. 

Viviu a Catalunya, encara que astes In
tegrats a les estructures polítiques de * * 
l'Estat espanyol. Dues circunstancies lapo 
sslblos d'oblidar. Aab tot el que per els 
catalans significa Catalunya, 1 aab tot el 
qaa significa l'Estat espanyol cara el coa 
bat polític que he» empres pel reconelxe-» 
sent 1 la vigència de la personalitat polí 

j o r n 
en 1 1 u i t,« 

A finals del passat abril la pressa ca 
talara deaocratlea es va veure Incrementa
da aab l'aparició del prisar número de la 
publicació "JOVES EN LLUITA', portantveu * 
de las "Joventuts Revolucionaries Català-* 
nas* (JRC), de clara Inspiració socialista 
1 nacionalista. 

En l'article ·Presantació\ es diu} 
"Jorn en lluita* apareix aab la voluntat* 
dl servir de alt ja d'expressió al aovlaent 
de la joventut en les seves lluites. L'ob
jecti o d'aquesta revista sera, doncs, l'a-
nàllsl de les diverses situacions d'opres
sió de la joventut per tal de contribuir a 
clarificar la seva problemàtica 1 a defi-* 
ntr 1 a estendre l'alternativa del moví-** 

tica catalana. 

Coabat que a 1932 culminà aab 1'assoli
ment ca l'Estatut d'Autonomia per a la Ca
talunya del Principat, 1 amb projectes per 
al País Valencià i per a les Illes. 

Coabat que, després d'una imperiosa in
terrupció, ha estat reprès amb els sectors 
democràtics de les forces espanyoles ac-* 
tualaent clandestines, pero que un (Ha se
ran les governants. 

Combat polític dur, qqe cal plantejar • 
aab valentia 1 que ha de significar no T-s 
forç d'uns hocos sinó la veu unànime de la 
nostra Catalunya actual. 

Ara coa ara, la veu de la Catalunya ac
tual en lluita és l'Asseablea de Catalunya. 
Oes d'ella els seus components han llançat 
un comunicat a l'opinió pública que centra 
aquest coabat en uns objectius concrets: 
1er, La consecució de l'Amnistia general * 

dels presos i exiliats polítics. 
2on. L'exercici de les llibertats democrà

tiques fonamentals: llibertat de reu
nió, d'expressió, d'associació -inclo 
sa la sindical-, de manifestació, 1 * 
dret de vaga, que garanteixin l'accés 
efectiu del poble el poder econòmic 1 
peïïtlc. 

3er. El restabliment provisional de les • * 
Institucions 1 dels principis contigu 
rats en l'Estatut de 1932, coa a ex
pressió concreta d'aquestes lllber-** 
tets a Catalunya 1 coa a via per arri 
bar al ple exercici del dret d'autode 
terminació. 

Art. La coordinació de l'acció de tots els 
pobles peninsulars en la lluita demo
cràtica. 

El Partit Popular de Catalunya creu que, 
efectivament, la consolidació d'una plata
forma deaocratlea a nivell de tots els po
bles peninsulars, i Insulars afegíríea no
saltres, és indispensables per al futur po 
l í t lc general de l'Estat espanyol. ~ 

aent. 

Els joves som conscients de la potencia 
11 tat revolucionaria de la nostra revolta* 
contra els mites 1 normes irracionals que 
ens vol Imposar la societat 1 , concreta-** 
aent, contra les diferents manifestacions* 
del regia capitalista de l'Estat espanyol'» 
al nostre pafs /PaTsps Catalans/; soa cons 
clents dels gèrmens de canvi que portea,de 
les nostres possibilitats reals si aconse
guia de donar a aquesta revolta generalit
zada contra la societat actual unes formu
lacions polítiques adequades 1 unes formes 
organitzat]vas solides I coherents. 

Aquest és, doncs, 1'objectiu que "Joves 
en lluita* vol contribuir a aconseguir a * 
través de les seves pagines. Pero també, * 
d'acord aab els principis de les Joventuts 
Revolucionàries Catalanes /exposats dins • 
aquest mateix número/, ens proposem de con 
tribuir a lligar progressivament els joves 

Tutur polític general que depèn de l'aecap 
tacló per tothoa, a Catalunya 1 a fora de 
Catalunya, dels objectius proclamats en a-
questa alternativa. 

Futur polític general dins el qual la * 
personalitat política de Catalunya compti* 
coa a veu conjunta. - .;-r:'' 

Es per alxl que e l Partit Popular de Ca 
tnlunya fa seus aquests objectius. Els fa 
seus 1 creu que la compartició dels matei
xos aeb tots els components de l'Assemblea 
de Catalunya és un gran benefici comú. 

Es per alxo que el Partit Popular de Ca 
talunya aspira a veure amplament represen^ 
tade al si ds 1'Assemblea a 1a gran majo-* 
ría catalana. 

Aquesta és la missió aés urgent que ens 
he» imposat els Impulsors d'aquest Intent* 
nobilltzador, d'aquest partit català. 

Tot alxo; la compartició dels objectius 
concrets del comunicat de la primera ses-* 
sió de l'Asseablea de Catalunya, la missió 
d'integrar-hi la gran majoria catalana, i 
la missió de far un treball polític per a 
la seva comprensió 1 acceptació, en la fór 
aula que sigui, a nivell de les forces po
lítiques democràtiques de l'Estat espanyol, 
constitueixen els nostres objectius Ini-»* 
cials, els del Partit Popular de Catalunya, 
coa l'Inici del nostre procés ascendent • * 
cap a la llibertat global. 
f ' ' • 

r • 

aab l»s lluites que es porten ál camp sin- -

dical, al d» l'ensenyament, als barris, a 

les comarques... és a dir aab els diversos 

fronts de lluita del BOVÍaent obrer 1 popu 

lar. 

Exposares també diversos temes basi es * 

per a la Introducció a la formació polít i

ca, par tal de facilitar uns aitjans que * 

sovint no es troben gaire al nostre abast. 

O'entre els articles Inserits, transcl-

v1m íntegrament el titulat 

ELS JOVES ! LA • m i l " . 

El servei al l i tar , obligatori, ens sepa 

ra del nostre aablant natural (família, a^ 

rics, estudis, treball, etc.) per un teops 

en el qual se'ns vol inculcar, altjançant* 

una discipline Irracional, una ideologia * 

reaccionària: se'ns "educa* i prepara vers 

la llaialtat a la "Patria /"espanyola*/" • 

(burgesa) 1 al govern /espanyol/ feixista 



1» 
cooportant, alxi, la possibilitat d'utll lt 
zar-noé, si els cal, contra las sasses po
pulara, aaanacaRt-nos aab gravfssisss pe
nas si ens neguessis a disparar contra s-
lles. 

Perquè l'axorclt (institució) no i* ais 
que un aparell repressió sentingut pal po
bla (noses 1 dinars) que salvaguarda els • 
interessos d'una classe, la classe capita
lista que, p r d t j * ds 1'allanadora educa 
dó que ens dina, intenta que contrlbuTa a 
aentenlr l'ordre -l'opressió- establert, 

L'Estat espanyol, enfront la creixença* 
del aoviaaat obrar 1 popular, sa serveix • 
de l'exercit tant per disposar d'ona defèn 
sa coa per dl sal nul r-ne la força, restant-
11 oleaents; aapllant el servei nflitar •»• 
ens aantenon ocúpate sis tsaps en les *e-* 
bllgaelones para con la Patria", alhora *• 
que Intenten deslligar-nos de les sasses • 
populars de les quals ela javas, obrara e 
estudianta, en feraaa ona part iaportantís 

•" " " ' 

m a r x a 

Tal i coa anunciaves en el nuasr* d'*À-
VJH*, datat al 27 de aarç, en aquesta ae-
tel xa secció "Pronta Oiaecratlca", eneoleu 
reproduir s continuació ans extractes de • 
l'article «Asseablea de Catalunya; vera no 
ves perspectivas*, aparegut an la publica* 
dó mm*, òrgan central del "forfaent • 
Socialista dl Catalunya* (HX), corraspa t 
nent al nas de gener d'enguany, 

CAP A LA SffiOW SESSIÓ DE L'A. DE C. 
L'A. de C. estS avui an una cruïlla. 
En les circunstancies actuals, cal te-» 

nlr present que alio que discutia 1 , sobra 
tot silo quorooHtzsa, ne pot deslligar-» 
se da lea condicions polítiques que caldrà 
analitzar a fona 1 aclarir onitlrienent.Hi 
ha unes constatad ona laaadlatea a far: *• 
Taaplltud creixent de la l l d t a do asases, 
espedaleent de la lluita obrare 1 ín ac
tituds cada cop ais crlslnels 1 agressives 
ds la repressió franquista: els consells » 
ds guerra al Paf a Base, Saragossa, El Fer
rol ; la anacarada judicial que ateapts can 
tra tota la classe obrera 1 el novlaant de 
aecratie, personalItzade en Caoacha 1 als 
ssus /9 / coapanys. 

Creleo que la dictadura franquista pot 
encara Intentar jugar noves cartes par con 
timar, an el easjf d'un trensforalsae Mg» 
centrlsta del roda, aab lents i lleus can 
vis de façana, coaptant -coa no!- aab la • 
collaberació-^a sectors haçgesos que aoW 
tes vagades han volgut passar per "11 be-*» 
rals*. 

halgrat tot, e potser crecí seesnt per • 
així, l»unlca*fjransfarsacié del r lda* es 
concreta avui an l'auqaent creixent en ex
tensió I durssa de la repressió; deten-*»* 
dons, TOP, saltes sdalnlstratlves, con n 

ttaa. 

Els joves conscients de l'opressió na
cional 1 ds classe que pateixen les clas-» 
ses populars de tot/s/ /els pobles que ara 
fornen/ l'Estat espanyol, cridats a f i les, 
veles disdnuToes les nostres posslblll-*» 
tats de censclendar i aobllltzar aquestes 
classes; dintre la "allí* troben un sabien 
hostil -feaentat pels oficials- 1 prdllós 
•per la presencia de la BIS /"Brigada de • 
Investigación Social* 1 del SIM "Servido» 
de tnforaaclón W l i tar* / - ; la nostra tasca 
esdevé, així, aós dif íci l , pero, salgrat * 
elxo, cal que continues lluitant contra a-
quest exercit obligatori laposat per le *» 
burgesia; 

Tasbé, per atenuar la nostra separado* 
de les populars,eal qua Huí too per 

qui no se'ns fad fer la "allí" fora ds Ca 

talunya (tal coa he déla l'Estatut /de Ca-" 
talunya aprovat pel poble catall/ del 31). 

Olns l 'axirdt , no sois hea de aantentr 

ssllsde guerra, sancions I acoaiadasents, 
"solidaritat* entre els eapltslistee con
tra el proletariat (coa ha passat a la COR 
BERÓ d'Esplugues), etc. I taabí es evident 
< • el aovlaant obrar I popular no sais no 
s'atura aalgrat la repressió, sino que aol 
tes vegades ós la aatrixa lluita contra la 
repressió b que extan solldàriasent les » 
lluites proletarias 1 les radicalitza, an» 
1'avançada constant vers la conquesta de • 
les llibertats I el sodalisas. 

Aleshores, doncs, quin ha d'óssar avui 
el paper de TA, ce C, i quines han d'es-» 
ser les seves tasques en el casi cap a la 
2>SessiÓ7 — >—-—^ 

A/Reafiraedó de la necessitat de l a » 
ruptura deiecrltlca. 

Ew tntants continuTstes del regla exigei
xen aflrear novaaent I de asnera contun-*» 
dant 1 Inequívoca la necessitat d'una rup
tura deaocratlca real, que garanteixi Pe» 
fectlu i aaplI exercici de las llibertats* 
polítiques, socials i nacionals. Els sec
tors realaent Interessats no són altres *» 

. que els que a stg plac han da consolidar * 
oi bloc histèric revolucionari, doncs els 
(¡nies a qui no Interessa avui les 11 iber-* 
tats deeseratiquss reals són sis sectors * 
oligàrquics 1 burgesos, que tenen 1 aante-
nen el seu poder aconòaic, social 1 Ideolò 
glco-cultxal, grades a l'actual rada po 
l í t ic 1 totas les variants transfordstes» 
que pugui prendrà, 

B/ Per une aajor definició 1 hoaogenlt-
zacló pol í t ica/ ' 

Es fp necessari aprofondir -que no vol dir 
pas saplfar- als objectius prograaatlcs ex 
pressats en el eoaunlcat de la 1> sessió,» 
Aquests són els quatre punts ds 1'alterna
tiva deaocratlca, parí taabó tot el coeunÍ_ 
cat an el seu conjunt, aab lea seves espe
cificacions cara a la Inserció de l'A. de 

la nostra l í d a revoladonarla, ans (sal-* 
grat els perills) hsa d»aprofitar-ne Tos
tada por preparar-nos dlltaraant aprenent 
el sanelg de tota sana d'arses 1 les dife
rents tàctiques, par a fsr-lss servir en * 
un proxle enfrontanent araet contra el go
vern feixista. 

Ous tats als joves conscients de la nos 
tra tasca revolodonlria sapigueu sprofi-* 
tar la nostra estada, aa l'exèrcit, per a 
estendre alia la conedencia revolarioni-* 
r ía , par a oposar-nos a que ens aadpulln* 
cas a Instruaents de la burgesia, per a co 
néixer 1'exèrcit a fona guardant «és ele-* 
aente per a destruí r-lo. 
Cal crear on la joventut una consciència * 
d'exèrdt popular al servei dels loteras-» 
sos de les classes populars contra Toares 
sló nacional 1 de «lassa que an soVvíctl-
aas par part del govern feixista.' 

C. en la lluita de les •esses. 
Èa evident que d l'A. de C. ha d'ésser, • 
coa ho exigeix l'actual amant de les 11d_ 
tas, Teleeent lapulsor als coherent 1 di
ntele de la l l d t a deaocratlca ahitarla »» 
del nostra poblo, cal aprofondir 1 concre
tar aós en aliè que interessa prloritària-
aent a 1'avantguarda ees coabativa T conse 
qOentaer.t draocrètica ds las a?sses: la »» 
classe obrera. (,,.J 

En definitiva, os tracta d'una dialèctica» 
que lliga ostrotanant el contingut proora-
astlc de TA. de C„ aab la l l d t a que »»» 
constantaent es desenvolupa a les fàbrl-»» 
gues. an els barris obrers 1 populars, en 
1'ensenyasent, etc, 

C/ AupaintiraTBlvall d'articulació or 
ganic di l'A, de ¿. 
Flnalaant, crelea que cal articular d llar 
l'estructura orgànica de l'A. da C.: és a 
dir als sana òrgans da fandonaaant, de *» 
tal foraa que la Cadsdó Peraanent 1 el • 
Secretariat siguin òrgans de convergencia* 
continuada 1 dlnaalca an estreta relació • 
aab les lluites. 
Es necessari datar d'uns capad tat de ges
tió suficient a la CoBhdó Peraanent 1 al 
Secretariat. Cal teabl augaontar 1e reprs-
seatstlvltat, sobretot basada sn la parti
cipació efectiva en les lluites. , 
Alxo ós si que nosaltres consideres lapor-
tant de dir on el casí cap a la 2* sessió» 
de TA. ds C, En parlar de la aatetxa, ens 
sou fonaaentalaant una actitud unitària. 
En el casí de la l l d t a defensaran teabf,* 
quan calgui, nivells superiors de definí-» 
dó política í d'artlcalació ff^cnTpar-'--
a que cada vegada TA. da C. sigd aab aós 
coherència un croan polític on ós reellt-è 
zl la UNITAT POPULAR A l bloc M «tirte re
volucionari per les llibertats f el soda-
llsae. 
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^LLIBRES 

•-Col·lecció Fets i Documents/2 >v 

Aquest segon llibre, de la col·lecció "Fets i documents" 
exposa documentalment el desenvolupament d'una vega 
viscuda i organitzada per tes noves generacions d'obrers 
catalans, nascudes ala vida del trebatl després de la des
feta i la repressió de la guerra, 
Aquesta vaga mantinguda a la Harry Walker, de Barcelona. 
des del mes de desembre de 1970 al de febrer de 1971. 
com les altres d'aquests darrers anys. demostra l'acaricio 
a Catalunya d'un nou sindicalisme que ha sabut crear nova
ment una organització, uns quadres, un nou estili unanova 
estratègia, en la clandestinitat i sota la repressió pofisiaca, 
patronal, falangista i del Tribunal de OrdénPublico, 
després de la desfeta de 1939 i de la salvatge repressió dats 
anys quaranta. [¿ * 
Aquest nou moviment sindical, que s'ha sabut adaptar 
perfectament a les difícils circumstancies a ctu ais. continua 
la velfa historia — gloriosa i tràgica — del moviment obrer 
català i forja el futur de la classe treballadora catalana. 
Tota ela que s'interessen pel present i pel futur de Cata
lunya i de l'Estat espanyol han de conèixer i analitzat; 
aquest document que oferim als nostres lectors.-

•120 Pags515 

^•Col·lecció Frontera Oberta 74 .̂ 

Heus-acl un llibre l'aparició del qual era esperada 
amb expectació a Catalunya.- la història del diari 
rï*és poderos de Barcelona, contada per Gaziet, 
l'home que en fou director fins el Juliol de 1936, 
Es tracta d'un llibre extraordinàriament ben escrit» 
com tots els de Gazieh d'un llibre d'història que 
cap lector da "La Vanguardia ' de Barcelona no 
pot deixar de llegir. iS 

•144 Pags 15 F J 
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Aquests dos llibres, a l'Igual que els anunciats en nfaeros anteriors d"AVUI*. els podreu coaprar en als parts següents: 
Andorra la Vella, Grans hagatzeas Pirineus; Publicitat Andolgrafica; Klosk Andorra; Llibrerias Sol d'Andorra 1 Las Escaldes. Perpi
nyà, Llibreria de Catalunya (7, Plaça Joan Payra); Llibreria Jans (35, Carrer deia Agustins); Llibreria Franco-Cspanyola (Plaça Bar 
dau-Job). El Pertus. Llibreria toisón da la Pressa. Prada, Llibreria Duran (146* Avinguda De Gaulle); Llibreria Estitill (8, .'errar. 
dal Palau). ParfsrUbrairie Eapagnole (72, rué de Saine); La Jeia de Lira o «áspero («3, rua St Sfvírin); Llbralrle Hisp«»-Af&·l-
calne {26, nia Honsieur La Prince), etc. Escriviu a "Edicions Catalanes deParfs*: 18, rue Jdjbl-Ouval. 75-Parls-15# Franca. 
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