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; POSTEES PREUS DT: CADA DÍA ... ..... , 

ílgrai lea doolaraoiona oficiala, el oost de la vida ha continuat pujant, moltes ve-
d33 camuflat per la pretesa crioi d'energia. Aquesta criai ha servit moltes vegades . 
i? ootenir beneficio que d'altra manera no s'haurien aconseguit. I evidentment aqueat 
íneficis 8empre afin a costa del poblé que es trova sense una informaoió real deis 

:-is qu*J l'envolten. La orisi d'energia en bona . 
srt ha eotat una excusa per augmentar preua, f'Ŝ ?̂ íí.?̂  el 
Lns i tot de productos que no teñen re» a veu—\preoio. 
9 amb la criai. » -
.'homo de la noatra societat es veu emp§a a trebellar cada dia 
jes per poder comprar les meteixes cosen. Es un procés inhuma 
u9 cal denunciar, perqué aquest es un mltjar más que utilitza 
¡1 Poder per fer callar a la gent, i fer-la entrat al oarroré 
•snse sortida de la societat do oon3um. 
1 nivell de vida al ncstre país está sen.pre per sobre deis 
alaria,"Flns i tot les estadíatiques oficiala ho reooneixen. 
"ltimament a queat desnivell s* baria acoentuat de tal manera que el govern es va veu 
:e obligat a augmentar el aalari minim. Pero es del tot evident que aquest encara es 
-.afement insuficient. I no éa da cap manera válida la respcsta de que ningl oobri el 
:alari minim perqué les altrea compensaciona eoonCmiqueo de la empreaa poden ser va
riados ) en oanvi el salari minim no pot variar mai. Tenint en oompto la insuficiencia 
ie l'aotual salari minim, l'assemblea d'enllacos sindicáis del Paper i Arts gráfiquea 
opinava que, oonoretamont a la noatra comarca, la qucuititat mínima que necossita una 
familia amb dos filis es 600 ptes. El mataix opinaven ola enllacos del sindicat do la 
Donatrucoio. 
Tot problema ©oonfimic pre-euposa en el fona, un problema politio» un problema do la 
:iatribuci6 de riquesa. En aquest contexto veiem que el panorama a casa noatra no ea 
iens • afalagador per loa capes populara. El panorama ea el sogüent» soua baixoa, previa 
alta, horea extroa per poder subsistir i ropreasiO BÍ 
algú vol protestar. FIES QÜAN? 

LA SFLECTIVTTAT 

discriminación, eubdesarrollo, 
arbitrariedad, colonización, ' 
represifij 

Per planto ;Jar~no3 el problema de la aelectivitat, hem 
io voure la situacié del capitaliomo en el noatro país, 
que té el problema de la neeeesitat de ma d'obra quali— 
ficada quo perrao+í. c>j?tindro un doaenvoluparaent eoonomio 
que li dongui acoés al Mercat Corad i vn^píi. fer—se amb 
sis principala imperan capí.tallstatr del mon. El govern, 
idontifioat amb liat reonsrsitats ds~. óV5 3?nrolupament ca
pitalista, sotm̂ -*. a la cnsenyan^a p. prrr.eata interesaos 
eoonCmir.3, d'aqueata numera oonaeguois: la márima efica
cia deis troballadors, capacitats per augmentar tot el 
Procés de prodúcelo. Per aixó, la Llel General dTDcluoació pooa^obataoles que impido!— 
V'n pasear a estudia auperiora, donánt via lliure ala eatu&ia ©n les oacolo3 do f or
nad 6 professionel. . . . . 
La minoría que supera aqüestes provea, -logicament será la que* hagi pDgut pagarse una :' 
2illor eduoaoié en esoolea- privadeo" (demoatrant-ee quo l'ense'ñyanca privada supera a • 
^'estatal) quodant reduit'així el aocés a estudis auperiors a lea olasaaa miirja i al-' 

• <~~o~4 r*.*!' B0 frena i aparta' a millara d'estudiahtfl el qué 
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;ja europea arriba ais 1.400. Amb aqüestes dades veiera que no sobren estudiants, el 
i falten son instalacions, "profesaorat, material, ets.... fruit del escás preasupost 
iloat a la educarlo (13,75$, junt amb Grecia, es el pais europeu que menys pressu— 
3t dedica a la educado), arrel de la poca qualitat de le eduoació en Espanya. Sem— 
; ertrany parlar de selectlvitat en un paio com el nostre, on falta encara £oi?ga 
; acabar amb l'analfabetisme i on hi ha una manca de mils de llocs escolara, 
¿cl^ctivitat te" el seu inici en les diferencies de olasses, al Ssser una selecti
va*, purament eoonomica. La seva ur.ica i total desaparició la optindrem per un deaen— 
lupausat historio que orig:lni una societat aonse claaaea. Es a dir, en tota ele pai-
3 del mon existaix la selectivitat i es vigent actualment. Pero lo trist, vergonyfia 
que tenlm que eansurax, es que en el nostre país, aotméa ais intereses del oapita— 
sme, on no os con la per res amb la olaace obrera, es pretengui legalitzar aquesta 
lectivitat, fent-la un diepositiu leg;alt, que atempta i destru ix un deis princi
pa dro c-3 humana- que es el qua te" tota persona a poder ampliar la seva oultura fina 
. maxira de le3 safes possibilitats inteloctivea (no eoonomiqueu) 
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•IASSAR DE MAR 

! prou evident per tots o almer.ys tota 
.3 que no volen veure que un dais sec
ara mes greument afeotats per la desas-
:oBa politiza del regia, es iel camperol. 
:ncretament al-nostre poblé, aquest fet 
1 esdevingut molt más palpable en el 
:ra deis darrera temps (apreximadament 
33 de fá 5 anys). I aixl podem observar 
a mo?t3 campa que fir.s fa poo eren 
íltivats per els pageoos vila?sanencs i 
:e servían d'^tast aI3.acntioi a \r?. bon 
:¡nbre de persones (oíir hem de record-ir 
je el Marestno en gsneral cona iiitueix u-
1 de les comarques agrlooles mda riquea 
productivea de la provincia) f ea var. 
'nvertin en z, ir.es ur-uanistiquea i res!— 
íncialst pisos i m-5s pinos per tot arrcUé 
ix6 fa que Vilassar de Mar vagi adiui— 
int un caire molt concreí; i que nolt be 
3 defineix anib ujift frase que ¿a. comerca 
ser popular: Ja de "pobl^-dcrmitori", 
" la classe mitja barcelcnina es áésfo 
'• de les tribulacioti3 ciutadanes el3 
írs de setmana. r. 
lU'jrt afan7 d'edificar en zóñea cultiva— 
•3 Buporia un greu ntcinptat per ). 'agr.i— 
ult/ura i el deoenvolrparoent de la page— 
-a-» rr.3 oon, creic-m, ela principa]?, me— 
"'•'a q:;o provoquen aquest fet: per w. can 
íil hA» elB pageoos que, fe3tiguejats 

: que llur treball de la térra nd ren—. . 
-xi el cjue caldria, opten per vendré— 
• i viu"*e d'altra cosa o bé van tlrwat 
?ons el que-ala: han pagat.i I :per\&.l"irra. ; 
'-nda, hi han els quo queden "enllupr- •. 

Pero aquest trist desenlias éa Xoglo «1 
un pala on el govern.no a'ha preooupat mai 
de protegir i millorar' 1'agricultura. A— 
part d'aqueBt aopeote, aplicable a molts 
oeotors agrioo.leo espanyola, podem dir que 
a Vilassar, el depaí>tament d'Obres Publi
ques no s'ha enmoinat gaire del urbanisíce 
del poblé, ni tant solaeateticaaent, ja 
que en molta casos no s'ha respecta*, la 
planificad(5 urbana en quan a 1'alearla 
deis edificis, ̂ onea dedicades a enpals 
verds, da lea que tan mancata enn "t̂ even̂  
trac^ts de carrera... Ea ciar, coa que 
alguilS déla beneficiata en tot alzó per— 
tanyen al propi departamentl 
Davar.t d'aquesta exposició, volem fer un 
orit a l'atenolú pública perqué s'adnr.l 
da la importancia que tá el carap a Vilae— 
sar de Mar oom a tota la casarca i der.utv- . 
ciar a aquesta que per mit.iá dal eeu cílr— 
reo a l'a+untament (en aquest oas concret 
Obres Publiques) se'aprofi kan per fer el 
que volen de la planificado del poblé, 
segons ela aeus beneficia. 

• y * 

PREMIA DE DALT 

En aqueata ocasifi volem p a r ? a r d 'un f e t 
( e x t c n c l b l e a d ' a l t r e a pobles) que demoa"-
ian una vegada Ráa-^el o a r a o t e r antipopu— •; 
l a r 1 en t ldemccra t io da I ' a jun ta r i cn t a c 
t u a l , f«n ornen que varem anal::, fcnar dotin-» 
gr;dament en e l n° que dedlcavim a l e s vú.~ 
t l i i e s a l ecc iona mun idpa l a i on vaiem que- : 

e l pcble e s t á to ta lment a l marga d e l que -
e s cou i ea dec ide ix a l e a juntamente , líc-»:.-
Bai.-tt^es .oohoretament, notaba ene -"eijSarem • 
••«•*» r.tq]^ot,t,ii d e l oué • pasea a l . noe.tre po— 
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jnicipala es oelebraven cada mes, pero 
ssulia que de cop i volta, senpe dama— 
sr opinié a níngú; des de dalt, es va 
aoidir que eis Plens e3 farien cada tres 
esos. Evidentmenfc e.\x5 denotava una to— 
al falta de respecte envers ele conoe— 
.lers 1 el poblé en general i provoca al 
junes reaocions arab les quals s'aconse— 
;ui que els Plens es fessjji-c-ida des me
ses en lloc de cada tres. Les decisslons 
JB preñen cada vegada más sense consul
tar i aquest tlpus de deoissiona presea 
ios de dalt deixen ciar una vegada más, 
el carácter arbitrari i dictatorial del 
sistema politic actual i permet veure que 
qui té la paella peí maneo a vsivell lo
cal es l'aloalde. 

msBQP 

Cada matl es pot veure a le3 dos esta-
oions de Ma3nou, cora un nombre gran dfes 
tudiants esperen els trena per tal d'a-
nar a Mataré, Eadalona o Barcelona. Per 
qu3? Bá es V3ritat que les encoles que hi 
han son insüflcienra (¡.'.acoles Nacionala, 
i tres petites Academies), pero, qué sen 
ha fet del fanés inskitut? 
Fa ja cinc anys que va ser aprobada la 
seva cor-struocié, votan-ee el pressupost, 
l'ajuntament d'Alella va cedir eis ter-
renys, pero l'ur.io aonstruit ha estat el 
pont, neoessari per trave^aar la riera 
que Bepara els terrenys de la carretera. 
Mentres, els estudiante seguoixen hauon'b 
de pagar els ga3tos de transport per a— 
nar aly lnstituts. 
Qué capara l'ajuntament? 
Que se'n han fat deJ.3 diners 
destinaos al instí.tut? 
Per contra, veiem eme per 
construir el pci'l, 3'h.yn 
afanyat molt, un port , a 
mes, del qual en disfruta— 
rant quasi exclusivament 
els est.'luejonts acaudalats 
de Barcelona. 
Queda en mans deis mr.~ncu-
enas, el buscar í'or-aes per 
tal de que l'ajuntaafiu*. es 
fixi mes en el3 problemas 
de la vila, demanar.t infor
mado, o la ocnstruccié del institut 

La denuncia pública de una situacié ver— 
gonyosa, sempre es admirable. Per així, i 
en pr.in-.'ipl, ens admirar.em do 3a "Valentía 
del '"Corrao Catalán" que en un artlcle del 
passat dia 1, denunciava la manca d'esoo— 
laritat en la nostra poblaclfi, si tenim en 
compte qi:e la manca d*esco!'aritat en aques 
ta 1 en totes les ciutats d*E.=?panya, ha 
estat d9S de la "páú" de Franco, no BOIS 
mautinguda, sino sostingada. 
No es cap seoret que cuant menys s&pig» 
un pcbla, mes manejable pot arribar a ser. 
I mea si bones dosis de sustitutiua, degu— 
dament controlata, fent també que incon
troladas leotures que ens parlen, entre 
altres ooses, per ejemplo de llibertat, 
drets de lfhoma siguin tan subyersiué que 
pinti>r-ho en les parets suposi presé i tor 
tures» Per aixé, repetía, en prinoipi, ens 
admira. Sera aixé la tant arlomenada ober
tura? Be que el ejemplo de Portugal f>.a fet 
moure lo inmovible des del 39? (i potser el 
49'¿ de Franca o el referendum dItalia? 
0 la belleza deis triptijoos de'n Niion 
front el Watergate han fet moure les pe— "••• 
dres que guardaven la inoooncia del sofera 
iberio? 

Perb, si profunéitzem una mioa, només el v 

sufioient, ens adonarem que'la trampa no 
es tan hábil, ni el truo tan eubtil» La 
mlllor manera do defensor qualsevol fet 
qua so'ns esoapa de les mano, es, sens • 
dubto, la propia denuncia d'aquest fet. 
Si contrclem la denunoia, oontrolem,en 
part,-el fei. Si, de pas, amb una de firo-r 

da i una de oalenta, mini-n L i. 
mitzem al maxini, al final, i*-' 
potser una lectura rápida ' 
ens ferfi. veure guenyadore •" ' : 
ons sois hi haurla ¿* haber 
vergonya. . : 

J - * 



ii el n° passat, tratávem de tota una 
;eríe de conseqüencies a que porta l'ao 
,ual sistema en l'administraci<5 Munici— 
ral. A Vilassar de Dalt, en poo temps, 
:'faem patit en dues ocassions, ens re— 
ferim al problema de l'aigua i ais im— 
postos* En primer lloo, la questió' de 
la manca d'aigua al nostre poblé ens de 
nostra la pooa preocupado per part deis 
responsables de garantizar tots elo ser
véis munlcipals. Ea a dir, els funciona
rla, es que nornéa serveixen per avoncar 
el oobrament deis impostos? Res más?. 
La gent que protesta a l'ajuntamont, no 
ja peí oobrament indegut, sis6 perqué 
se'ls hi cobra dues coses repetidos, allí 
no troba a oap resposable que el3 pugui 
donar cap explicado. On és el secretar!? 
Es que potser no dona la cara perqué la 
gent té rae? Els rebute que ea presenten 
han estat oonfecoionats amb maquines ti— 
pus I.B.M. perS ela resultats son desas
trosos com podem veure. Llavors, oom es 
va fer la reoollida de dades? Quin inte
rés van teñir les resposables de 1'admi
nistrado en vigilar que les ooses es 
fessln ben fetes, i en particular, el 
aecretari? Perqué, aixfl ai, el poblé es 
el que ha hagut de pagar toí aizfi i el 
inateix poblé es el qui es veu perjodioatl 
Les C.A.C. denunciem aquesto fets, que 
denoten una política confuosioniota.*! 
fosca. No podem teñir una confianca en 
els nostres administradora mentre aquesta 
no puguin ésser controlats per la gent 
del poblé, mentre aquest no se'l maniin-
gui informa t i s'acoeptin el3 seus sug*-
geriments i orítiquea I que els caps de 
1'administrado' municipal» no eLguin ele
gí ta per sufragi popular. Es a dir, men
tre no existeixi una gestifi democrática 
aunicipal, que actualment, dintre de les 
satruoturea del nostre sistema po'Áf.tlo, 
r.o pot donar-rea. 

Sis pobles hem de aer oonsciens que no 
se'ls bi podra-donar la veu i vot, aen-r 
tre no existeixi un yeri^able marq d'opi— 
nió i or'tioa, on tothora pugui man.'f es-
tar-se, sigui qul siguí, per porbar a ter
se una gestifi municipal. Es a dir, en un 
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maro de llibartat- d'opinifi, aosooiacifi, 
I d'expresifi, en una paraula, en un maro 
de llibertats politiques, la gent deis 
pobles podrá afirmar-ee oom a dirigent 
de la política municipal i a la vegada 
teñir lea seves responsabilitats» Que 
no se'ls hi faci pagar els plata tren
ca ts per una serie d'aotes que no en son 
responsables, sino que el poblé tingui 
vot i veu i aooepti les SEVES respon-
sabilitats. 
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