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Neix un periódic, amb un nom antic, smb l'esperit de treballar peí nostre poblé, peí poblé cátala. 
El motiu que ens ha portat a fer servir aquest nom: "Costa de Ponent" no és, només, sentimental, 

sino que hi han motius, hi han raons d'indole histórica, d'entroncament historie, de recuperado de la 
historia que ens va ser presa per la forca de les armes un dlsortat 21 de gener. I la historia no és senti-
mentalisme, la historia no és una suma de dades i de noms de reís. La historia és materia viva, és el eos 
que ens duu endevant, és el l/ibre d'on en treiem les experiéncies per no tornar a errar-la, és la palanca 
que ens Henea cap a un futur probable; sense el coneixement real de la historia el futur es presenta boi-
rós i sense fites. 

És perqué volem entroncar amb aquest eos de la nostra historia, de la deis vilanovins, que hem vol-
gut fer servir aquest nom que va deixar la seva emprenta en la vida de la nostra vila. 

Aquest periódic que pretenem d'editar, no pretent exclussivismes ni pontificacions de cap mena ni 
en cap tema concret. Molt al contrari, pretent ser una porta oberta, una tribuna des d'on puguin opinar 
tots aquells qui es surten preocupáis peí futur del nostre poblé, peí futur i pie present, pels problemes 
que dia a dia crea la necessitat de viure plegáis en una mateixa comunitat. 

"Costa de Ponent" és un periódic nacionalista, aquesta paraula, pero, no ha de significar que nosal-
tres creguem que l'únic problema del nostre poblé siguí el fet nacional, l'únic o el mes important. No-
saltres creiem que l'opressió nacional del poblé cátala, de cada un deis paísos catalans, és fruit de l'o-
pressió social, és fruit del domini d'una classe, la classe monopolista, peí damunt deis interessos de les 
classes populars de la nació. És per aquesta rao que crei'em que les nacions oprimid es cal que Huitín peí 
seu alliberament nacional per poguer-se alliberar socialment, parqué peí damunt de la classe monopolis
ta catalana, hi ha la classe monopolista espanyola amb els seus lligams i interessos amb el gran capital 
internacional. 

Queda oberta, dones, aquesta tribuna sobre aquests problemes: /'alliberament nacional i de classe. 
Dos problemes que en son un en realitat puix que només el socialisme, només el triomf de les classes 
populars ens poden portar cap a una nació cata/ana lliure i sobirana. 

VILANOVINS! 

PER LES LLIBERTATS NACIONALS DE CATALUNYA 

DIA 10 A LES 5 DE LA TARDA TOTS A LA PLACA DE LA VILA 

DIA 11 A LES 5 DE LA TARDA TOTS A BARCELONA 

VESTIU ELS BALCONS AMB SENYERES I DOMASSOS 



TÉRMICA: CINC ALCALDES TEÑEN POR 

Cinc alcaldes anomenats a di t —franquistes, 
dones— han enganyat al poblé una vegada mes. 
Cinc alcaldes, els de El Vendrell, Calafell, Cunit i 
Sitges, havien anunciat davant els representants del 
poblé que dimit ir ien i farien dimitir ais demés regi-
dors, si el governador de Barcelona no actuava aviat 
contra la central térmica que el capital monopolista 
hispano-ianqui está construin, contra la voluntat de 
les comarques del Garraf i Baix Penedés, a Cubelles. 
Pero, no han dimit i t . I un cop mes, han demostrat 
que la seva llegitimitat, els hi ha estat atorgada 
"por decreto l le i " , per sistema dictatorial i feixista. 
Per un sistema que quan han volgut aixecar la veu, 
els hi ha recordat que tant sois eren urres marione-
tes que es movien a gust del sistema. La elecció era 
clara i al mateix temps difíci l . Podien obeir, o con-
vertir-se per uns moments en alcaldes al servei del 
poblé. Han escollit el primer. 

Tanmateix, pero, perqué els alcaldes hagin pres 
aquesta postura, ha d'haver-hi una explicado. I 
hom pensa que han inf luit poderosameni dues 
situacions. Hom pensa que ha inf luit decisivament 
la actuació que fins ara han tingut els alcaldes i regi-
dors, en el sí de l'Ajuntament. No descobrim res, si 
diem que mes d'un regidor té uns interessos massa 
arrelats a la casa gran, com per a dimit ir abans que 
el facin fora, i per a defensar a aquell a qui fins ara 
ha mirat de xuclar una mica mes cada dia: el poblé. 
Per que us adoneu una idea del que prova asseures 
a les cadires de qualsevol Ajuntament, només cal 
reproduir les paraules del tinent d'alcalde de l'A
juntament de Cunit, quan se l¡ va preguntar: 
— Escoltim, el divendres fan un pié per dimitir, oi? 
— Hombre, ! no me jodas! va respondre. 

Tanmateix, no tant sois son aqüestes les causes 
que han fet anar enrera ais alcaldes. Hom pensa que 
la segona gran causa, ha estat la coacció del gran 
sistema —encarnada peí governador Belloch— sobre 
els alcaldes. En Belloch ha salvat de moment la pa
peleta uti l i tzant les úniques armes que sap . 
les del feixisme. Amenaces sobre el "cabecilla" que 
han creat conscientment en Pique, coacció i por. I 
un cop mes aqüestes armes, junt amb la manca de 
representativitat democrática deis alcaldes, han es
tat suf icients per a forcar la solució que proposa el 
centralisme madrileny defensat policialment peí 
Martin Vil la: formar una comissió d'investigació 
que com sempre no hi será a temps, si es que pot 
concretarse homogeneament. I mentres, la térmica 
anirá aixecan parets cada dia. 

Les movilitzacions populars han demostrat que 
son la única sortida que té el poblé, per a que els 
de dalt s'interessin al menys pels problemes que ells 
mateixos creen. Hom pensa que tant sois les movilit
zacions serán capaces d'aturar la térmica, de salva
guardar el futur de les dues comarques. Com mes 
parli el poblé al carrer, mes orelles feixistes hauran 
d'escoltar, i el capital monopolista mes haurá de ce-
dir. De tú , poblé, depen el teu futur. Defensa'l. 



problemes ciutadans 

LA COMISSIÓ DE CONTROL EN MARXA 

La majoria de les forces pol ítiques després de varíes reunions de discussió hem arribat a l'acord de 
la creació de la Comissió de Control Municipal, juntament amb les AA.VV. de la Vila, cal dir pero que 
en aquesta comissió hi manquen forces polítiques amb important incidencia a la Vila, aquest potser és 
l'únic punt negatiu de la constitució de la Comissió que hagues tingut que comptar amb la participado 
de totes les forces democrátiques que es mouen a la Vila. 

Aquesta comissió de Control que nosaltres l'haguessim volgut al sí de l'Assemblea Democrática, té 
com a funcions clares la necessitat que ha sorgit després de les eleccions d'evitar que Vilanova siguí 
mes malmenada del que ja está ¡ pensant que avui els ajuntaments son encara hereus i reducte del fran
quismo no és difícil de pensar que aquesta intenció de malmenar hi siguí present o almenys la necessi
tat d'entorpir el procés cap a la democracia. Per tant considerem que aquesta comissió a de vetllar de 
una manera clara perqué les decissions que avuí ens prenguin fins a les eleccions siguin unes decissions 
que corresponguín ais interessos reals del poblé de Vilanova. A ix í mateix tasca important d'aquesta co
missió és la de vetllar perqué siguin assegurats els servéis públics i que la manipulació d'aquestos no 
serveíxin d'arma política envers les properes eleccions munícípals que les desítgem ben properes i en el 
marc de la Generalitat de Catalunya. És important de moment l'esperít unitari que han presidit les reu
nions que s'han portat a terme, pero potser és mes important que aquest mateix unitarísme perdurí ja 
que per damunt de les opcions polítiques concretes i de partit hi ha una tasca comuna a fer, les alterna-
tíves de cadascun deis partits ja aníran sortín ¡ perfilant quan s'inícií la campanya electoral, pero avuí 
per damunt deis interessos electora listes hi ha una tasca concreta el controlar el futur de Vilanova per
qué aquest respongui a les necessítats ¡ reals interessos de la majoria deis Vilanovíns i per tant aquesta 
tasca es prioritaria. 

El projecte elaborat de Comissió de Control Municipal, ha estat presentat a l'ajuntament després 
d'intentar per dues vegades una entrevista amb l'alcalde, qui ha donat Margues al tema, presentat per el 
sistema d'ínstáncia haurá de ser tractat al pie corresponen al mes de setembre. Quan aqüestes ratlles ve-
gin la llum ja hi haurá alguna decísió sobre el tema, tant si la decissíó és favorable com creiem que la 
Comissió de Control Municipal a de comencar a funcionar com de fet ja ho está fent amb la temática 
del cens, ¡ les I ínies mestres que l'han de potenciar son sens dubte la del unitarisme ¡ la necessitat de 
servir ais interessos del poblé vilanoví, que mica en mica desperta després d'aquesta Marga nit en que 
els ajuntaments han estat al servei d'interessos aliens al poblé. 

actes 

Disabte dia 10 de setembre a la placa de la Vila 
tindrá lloc el mít t ing per a celebrar la Diada Nacio
nal de Catalunya, hi intervindran tres membres de 
l'Assemblea de Catalunya local i Miquel Sellares. 

Per a fináis de setembre es preveu la celebració d'u-
na setmana dedicada a la salvaguarda del Patrimoni 
artístic, cultural i folkloric de Vilanova, amb la par
t ic ipado de tots els ámbits del Congrés de Cultura 
Catalana que en aquest moment están treballant a 
la vila. 

notes breus 

Per al proper mes d'octubre es preveu la celebració 
d'un "Congrés d'esquerra nacionalista" amb l'objec-
t iu d'anar cap a una coordinado d'esquerra d'alli-
berament nacional. Hi intervindran les següents 
forces: PSAN, PSAN-P, MUM, Esquerra Nacional, 
Estat Cátala, FNC, Joventuts d'Esquerra Republi
cana de Catalunya, CoHectiu Nova Falc, Escindits 
PSCiGENI . 
Per altra banda s'están fent gestions perqué puguin 
pendre part en el Congrés forces polítiques de la 
resta deis PPCC. 
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