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..CONDEMNA A MORT A J. SAN JULIÁN PER DELICTE COMU I FUTURES CONDEMNES A MORT . 
• PER "DELICTES POLITICS" I AUGMENT DE LA REPRESSIO POLÍTICA .' • ; 
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Indígnate contra'la constant représalo del Regim, denunclem amb energía "l'asseés'iiiat 
legal" de Salvador Pui.g Antlch 1 ens pronunciem en contra de la pena de mort* per con
siderar—la anti-humana i en desacort amb la sensibilitat actual. Fem constar, igual-
;ent, que Bspanya es, practicament l'ünic país d'Europa que té, en actiu, la pena ca
pital.' Salvador, va ser condemnat a mort (sense provee clares ni 'sufioients) per mo— 
:ius política.- No és aquest el cas de José San Julián, oondemnat a mort per delioto 
;onrl (furt amb bomicidi). No es tracta d'una condemna política, pero com a persones i" 
ms repugna igualment. Reconeixem la gravetat del seu acte, perft alxo rio és obstacle ;"" 
per que digúem NO A LA PENA DE MORT. Els diaris han.partat profUsament de les desas
ieses condiciona de la seva vida, fent-nos vaure que potser no és l'unic culpable 
ie la seva situació. Quina part de oulpa íi pertoca a la societat? I afa ens pregnn— 
:emi si la finalitat de la Justicia es readaptar i oorregir el culpable , o<5m es pot 
iOoíiSQ-guir aixó si se l'exeouta? La pena de mort es un contrasentit. La JUSTICIA ha 
íe aér* JUSTICIA," no'escarment. Si rio és així, malament. 

Al máteix temps qué en aquesta ocasié rebutjem l'aotitút anti—humana de la Justicia'"- ' 
espanyola, hem de donar un toe d'atenoió Dobre futures condemnes a mort per. motlus - • 
política que es preparen contra membres del F.R.A.P. (Frente Revolucionario Antifas-
:ista y Patriótico), M.I.L. .... :' I " • ** . 
Ja hem vist que l'augment de la représalo ha sigut la tarja de presentado del nou 
'govern Arias", recordem que des del 4 ¿le gener,'data en la que varen preñdre possa—''"' 
seifi'els nous ministres, fins a prjj'ry.pia d'abril, es produíren 32$ detendlons de 
rilitants d'orgánítzációne oonsiderades llegáis (í"Index mes alt oorreapon a Catalu- '. 
"ya) i si a aqüestes i sümem lea que s'han produit aqueste dies uli;lms, resulta que 
han sigut detingudes unes 500 persones! QUE TA REPRESSIO DEL RÉGBÍ NO ENS AGAFl DÉ':-
SORPRESA COM'EN EL CAS DE SALVADOR FJIG ANTICH! ! r '": 'K: 

3avant d'aquesta situaoié, cada dia hi ha raes desoontent i mes mdvilitzaciá per part^ 
ie diversos seotors socials (recordem el "cas Anoveros, la Pastoral dele bisbes oa— 
talaria ....) Aquests dies, la Comiss'.ó Nacional de "Justicia i Pau" ha ao'ordat sol. 
licitar la supresaitf de la pena de mort i sol.licitar també "1'amnistía pelB deMictes '•''' 
ideológica i política" i també que es possibiliti l'efioac exeroioi déla drets humans 
i "la partioipaoií efectiva de toís els espanyols a la marra i deolsifi de la societat1's 
¿ aquesta peticiC s'hi han adherít ja, nombroses organitzaoiona apostSliques i ins— 
titucions cristianes. Els empleats d'organiames estatals (lletra amb 186 signátures) 
també s*han pronuncitat en contra de la pena de mort. Amb la mateixa petlciS han our— ' 
Bat un telegrama els ool.legis d'Advooats, Enginyere, Aparelladors, Arquitectes i 
l'licéncia-ta, - •• • 

ÔSALTRES LES C.A.C, ENS SUMEM A LA PETICIO I PROPOSEM A TOT EL POBLÉ UNA CAMPAYYA 
SH CONTRA LA REPRESSIO, PER L'AKTÍSTIA I PER L'A30LICIO DE LA PENA DE MORT. 
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SL PROBLEMA. DE LA SANITAT A PREMIA DE MAR 

INFORMACIO INFORMACIO INFORMACIO 

i ! 
?remiá, ciutat de mes de 20.000 habitants, oompta amb 4 metges de cápoélera, o sla'j 
tue- toe» un metge per cada 5*000 habitante. '/ 
'Ots coneixem el problema que representa la aariitat per a la nostra ciutat. "Én aquest 
-oment, existeixen a Premia ela establiments sanitaria que detallem a continuado! 
• Un ambulatori inedeouat,* "8n 'el que falten els mitjans mós elementáis per a una bonc. 
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Peí que fa referencia al servei d'urgencia (nocturn i festius) el personal del que 
r.sta est un metge, un praoticant i un adminis tratiu que cobren una niw?v"t» per un 
srvei de 3.2 hores diaries. Resulta dones, un metge d'urgencia per cada 20.000 h. 
i aquout servei existeig una incomprensible falta de material adequat, el que fa que 
3 es pugtti assistir amo eficacia ais malalts. S'han donat casos de falta de material 
\n essencial com poü ser una aspirina, coto fluix... Igualment hem de fer notar la 
sita d'hlgiene del local. S'acusa també, una notable falta de responsabilítat per 
irt deis metges, que son joves e inexperta. Es contradictor! que en un servei d'ur— 
ancla hi faltin metges auxiliara i mitjans de locomoció (a Premia no ni han ambulan— 
les) 1 por a cert3 casos s'ha de recorrer a Mataró o a Badalona. 
ar mitjá d'aquest article volem denunciar la vergonyosa falta d'atenoifi per part déla 
rganismes Oficiáis, tan en un Den ti t personal oom econorric! 
Respeote &1 anomenat Hospital de Premia (Ca3al), es, ni mes ni mengss, una residenoia 
er vello, on no hi ha ni un metge fixe i que en casos d'urgencia es neoesari anar a 
uscar-los a casa seva. Ni cal dir, que en aquest hospital hi falten els mltjans teo— 
ios i els Hits neoessaris per que alió sembli un hospital per una poblado de 
;0.OOO habitants en constant augment. 
sm a oiutadants, tan si s6m afeotats com no, exigim per a Premia, un ambulatori amb 
-,ats els mitjans basics, un hospital que tingui els mitjans teonie3 precisaos (Raiga 
., quirdfan, sala de parts, etz..) a fl de que no es produeixin casos tan lamentables, 
fins i tot morts, oom ja s'Lan produit en aquests ultims anys. I també a fl d'evitar 
il desplacament deis malalts ais hospital3 de les altres localitats. 
'.e la mateixa manera, exigim un servei d'urgenoies que reuneixi les oondicions de se— 
-aretat, rapidesa i higiene necassaries. S'ha de ser cor.acient del problema i deman
dar—lo obertament, a fi de poder-Lti donar rapides sol.luciona a tan vergonyosa situa
rlo. DEMME3 UN HOSPITAL PER PREMIA! ! 

IL PROBLEMA DE L'AIGUA A VTLASSAR DE DALT I EL DRET D'EXPRESSIO 

D'un temps enea s'ha aguditzat el problema que existeix a Vllassar amb la portada — 
i'aigua del Ter, cal recordar nones una serie de oartes que han aparegut en els .diaria 
plantejan clara i obertament, aquest problema; també sembla que va per llarg 1'espe
ciado que están patint ele veins de l'urbanitzado Sta. Maria, enfront de la qual 
'•.'administrado es incapao de docar oap sol.lucio, i en definitiva només cal veure 
;na mica la situado de Vilassar per adon?.r~se del Gascóntent del poblé enfront 1'ac
tuado portada a terme per l'a¿untanent 1 en particular p&l impopular Brasó. 
:ixó ho diem palique, ara fa poos dies hem llegit a TULE/EXPRÉS una carta, amb la que 
3ns solidaritzem plenaaent, presentada per un grup de vclns del .poblé en la que s'a— 
puntaven tres punts d'aclariment fon* referenda a la oarta del Sr. Comas i al su_-rinia>-
*re d'aigua del Ter, i a la manca d'informad ¿3, per part de l'ajuntament s'hagi pre— 
aentat un procediment judicial al Sr, Director de Tele/Ej-pres i al Sr. Comas per la 
publicado d'una car^a, de data S,&„73» titulada ''El agua de Vilas?ar de Dalt" . 
aqüestes actituts, com la demostrada per l'ajur.tament, ¿a la ooneixem, sensd anar más 
-luny, tenim l'exemple de la Revista VILASSAR, a la que el Sr. Rector, enfrontan-se • 
a îb el sentir popular, va tallar una cámpanya portada a terme, avalada amb recoliides . 
ie firmes, escrits i notes ais diaris ... peí restabliment del veritable nom del po— 
-le, VILASSAR DE DALT. al igíSB.1 que flv. amb une3 publicadons sobre el aigun. 
•'mea en un pala feixista, on no ejj.ntcix cap tipuo de llicertat (expressií, reunió, 
"-asociado, dret de vat.a...), pet cnicceir que la "máxima autoritat'1 del poblé s'en— 
-ronti arr.b els veir.s perqué aquesta i-euen i intenten sel..ludonar els problomes. 
?er solventar aquesto probleBes nomá3 és possible mit-jancant una gestio democrática 
?«r part de tot el poblé. 
••:ap.l treti, leB C.A.C., cridem a tot el poblé a seguir lluitant per les reivindlcacione 
-2ncretes (aigua, ensenyament...) i a unir-se con un sol torrent, a la lluita per oon— 
tUerlr lea lli&ertats politiquea i naoionals del nos'tre poblé. 
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