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L'últim PULL comengava i acabava amb la temenga d'execucions. 
Malauradament el dia 27, cinc victimes foren immolades. rer comentari 
ens limitarem a traduir un article de Reto Breiter a "24 Heures" de 
Lausana, titulat: "L'aube des bourreaux": 

"Després d'una parodia de justicia de sabor medieval, un dictador udo-
lant, suca un cop mes les seves mans en la sang i dona peixet a un eos 
de polícia que crida venjanga. Cinc homes, tots joves.que un régim as-
sassina perqué han lluitat amb les armes a la ma per la Ilibertat i la 
dignitat d'un poblé oprimit. 

Aquest régim infamat ja no té ni la valentia de mirar-se i d'assumir 
el que n'han fer trenta-cinc anys de dictadura. Juga el paper de la 
clemencia relativa per a continuar enganyant els qui, ací o fora, pu-
guin teñir encara illusions. 

Aquest régim sanguinari está agonitzant. S'endureix, agrava cegament 
la repregsió, multiplica el garrot i compromet així deliberadament la 
possibilitat per Espanya de girar la cara al franquisme sense vessar 
sang." 

No estem pero a l'any 1939» No tots els que poden manifestar
se están d'acord amb aquest estat de coses i una part important del 
govern no vol deixar-se dur pels "ultres". 

El dia deis afusellaments, la premsa de 1'interior va parlar-
ne amplament. "El Correo Catalán" del dia 28 dedica la mitat de la pri
mera plana a l'execució de Juan Paredes Manot. El to de l'article és 
de simpatia per la víctima. 

Fa alguns mesos que els "ultres" guanyáven terreny endurint la 
línia del govern: prohibicions, multes, sancions, suspensions... Pre
sencia en compta 94 entre juny i setembre. La llei anti-terrorista i 
els afusellaments han sigut el summum, ben amanit per llur propi ter-
rorisme. Practicament no passa dia sense un acte de terrorisme d'ex
trema dreta¿ i un acte de"masses" a Madrid solament. 

Darrerament sembla que la situació millori. Hom esmenta alguns 
símptomess el retorn de tribunals civils, les Ilibertats provisionals, 
el retorn d'alguns periodistes que hagueren de callar, la profusió" de 
declaracions en pro de l'"esperit de febrer", i altres. 



• • 

• iiy * 

- 2 -

Pero no ens errem. Si bé ens cal conéixer les incidéncies del 
govern i alegrar-nos quan es mostra menys vandalio, hem de teñir ben 
present que "nosaltres no som d'eixe món" com diu en Raimon, i que el 
nostre alliberament és altra cosa. 'íantmateix la gent que ara mana no 
sabria dar-nos altra cosa que violencia institucional. El que sí poden 
fer és no impedir que una ruptura democrática sigui possible sense guer
ra civil. 

XIRINACS SENSE El NOBEL, PERO EN LLIBERTAT: 

Malgrat la coincidencia de 1*alliberament poc abans de la con-
cessió del Nobel de la Pau, Xirinacs diu, en una entrevista a Presencia 
"Sí, he sortit ben bé el dia que em tocava. M'han aplicat l'indult ge
neral de MATESA, que son nou mesos, i l'any passat vaig guanyar quatre 
mesos treballant. Hi he estat, dones, dos anys menys un mes". 

"24 Hores" diari de Lausana deia, el dia l.X, en un article sig-
nat per C. Bauverd, amb el títol: "Prix Nobel, Un Gandhi espagnol"i 
"No hi ha dubte, sembla evident que l'obtencid d'un tal premi seria una 
bufetada peí régim franquista i paral-lelament tornaría al seu sentit 
auténtic aquest Nobel de la Pau que ha sigut donat massa freqüentment 
a gent ambigua". Nosaltres hi estem plenament d'acord. 

Sabent el resultat negatiu, lamentem que 1'Academia noruega ha-
gi preferit la política anticomunista a 1'antifranquista. I desitgem 
que el nostre amic Xirinacs ens guií molts anys pels camins de la PAU. 

COMENQA EL DESENLIA? 

Les noticies d'ahir i d'avui (divendres 24) ens diuen que el Ge
neral Franco s'está morint. Pero les noticies son confuses. Tractarem 
de resumir el comentari de la SSR d'aquest vespres 

- que el Cap d*Estat sigui viu o mort no sembla primordial per a 1*evo-
lució "constitucional" d'Espanya. El que importa és saber si hi ha ha-
gut transmissió de poders. 

- Dues tendéncies s'oposen: 1) Les persones que el rodegen i que han 
viscut i potser.manat a la seva ombra, que voldrien que Franco con
serves tot el poder fins l'últim badaíl esperant fins i tot influen
ciar el successor. 2) D'altres, en el govern, a l'exércit i en els 
negocis voldrien que la transmissió del poder es fes lentament i, si 
fos possible, amb l'acord de Franco. Aquests son els autors de les 
informacions pessimistes sobre la salut del dictador. Els altres, els 
que sempre diuen que va millor. 

- Si hi ha hagut transmissió de poders o bé si Franco es mor, la "cons-
titució" preveu que tots els poders del General Franco serán assumits 
peí "Consell de regencia" (format per l'Arquebisbe de Valladolid, el 
Capitá General Salaz Arrazabal i el president de les "Cortes" i pre-
sident del "Consejo del Reino" Rodriguez de Valcarcel) en nom de Juan 
Carlos el qual esdevindrá rei vuit dies mes tard un cop les "Cortes" 
s'hagin reunit en sessió plenaria i l'hagin proclamat rei d'Espanya. 

Juan Carlos haura de designar un cap de govern amb l'acord del "Con
sejo del reino" i si Arias Navarro no presenta la dimissió. 

Tants anys d'espera .... per a comentar a esperar que les coses 
canviin'. 
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ELS FETS 

agost 1975 

27 j Amb la publicado en el Butlletí Oficial de l'Estat del de-
i cret-llei anti-terrorista aprovat en el Consell de Ministres 
1 del 22.VIII d'enguany, entra en vigor la suspensió* d'alguna 
' deis pocs drets que el "Fuero de los españoles" ens garantia 

28! En dos dies, cinc revistes son sequestradesí Destino, Cambio 
| 16, x-osible, Doblón i Andalán. 

29* A Burgos, un Consell de guerra ha condemnat a mort dos mili-
I tants de l'E.T.A.: José Antonio Garmendia i Ángel Otaegui. 
i 

30 ¡ El Capita general de Catalunya confirma la sentencia que con-
I demna el periodista cátala Josep Maria Huertas Claveria a 
dos anys de presó. -••, 

31 A Madrid son empresonats tres suposats militants del FRAP 
mentre a algunes ciutats son empresona¿<,s vuit altres perso
nes acusades de militar en el PSOE i a la UGT. 

setembre 

1 ; Un jove de 23 anys mor a Sant Sebastiá a consecuencia de les 
t ferides rebudes el dia abans en una manifestació. 
i " . ."'". "i. . 

2 18 persones son empresonades per la policia a Lequeito. 

4 La DGS publica una nota dient que ha detingut 36 membres del 
i Partit Comunista d'Espanya marxista-leninista. 

El fiscal militar de 3ilbao demana 30 anys de presó per cada 
un deis dos oapellans acusats de complicitat en un segrest 
realitzat per membres de l'ETA. 

El Governador de Málaga multa amb mig milió de pessetes^el 
Rector de Casabermeja per haver fet publiques certes criti
que e. 

A Montserrat es celebren diferents actes no autoritzats. La 
Guardia Civil recull el "Carnet nacional d'identitat" d'al-
guns participants. 

9 4 persones, de les quals hi ha un xicot de 17 anys, son em
presonades per la Guardia Civil, acusades de formar part d'un 
comando de l'ETA. 

11 Es segrestat el llibre sobre el cicle de conferencies "Les 
terceres vies a Europa". 
La policia fereix dues persones, una a Orense i l'altre a 
Barcelona. 

12 ! Tres militants del PRAP han sigut condemnats a mort per un 
consell de guerra a Madrid. 

13 , 8 joves han sigut empresonats a Cadis acusats de ser militants 
I de la"Joven Guardia Roja", branca juvenil del 'Partido del 
i Trabajo de España". 
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14i Es assassinat a Barcelona un barber de la policia armada. 

15! La policia anuncia que en un mes ha detingut 76 militants de dife-
j rents organitzacions,a Catalunya. 

16- Les autoritats militara convoquen a mitja-nit els advocats d'en Jo-
i an Paredes Manot alias Txiqui i els deixen quatre hores per a pre-
j sentar la defensa. 

17 La"Junta Democrática de España" (PCE) i la "Plataforma de Convergen
cia Democrática" (DC i PSOE) han firmat un document condemnant la 
llei anti-terrorisme i comprometent-se a menar una acció conjunta 
en la lluita per la democracia. 

18' Cinc militants del PRAP han sigut condemnats a mort per un consell 
i de guerra a Madrid. Un altre acusat ha rebut una condemna de 20 anys 
; de presó. 
| 19 persones han sigut empresonades a Barcelona, Madrid i Sant Sebas-
! tiá; una es va su'icidar i una altra la varen matar. 

19' Un consell de guerra ha condemnat a Kort a Earcelona el militant 
i de l'ETA "Txiqui". 

20¡ La policia anuncia 1'empresonament de 57 militants de diverses or-
¡ ganitzacions de l'oposició; 13 son de Barcelona i se'ls acusa de 
¡ pertanyer al Front d'Alliberament de Catalunya;; 40,son de,Valencia 
¡i se'ls acusa de pertanyer al FRAP, Els altres 4 son de Murcia. 

21} Son expulsats d'Espanya unes hores després d'haver-hi arribat, 7 
j intellectuals francesos que anáren a Madrid en delegado per a pre-
| sentar una declarado de solidaritat amb els condemnats a mort. 

23¡ 35 militants del Partit del íreball d'Espanya han estat empresonats 
! mentre preparaven una campanya per a demanar la gracia del onze 
! condemnats a mort. 

26» Es reuneix a Madrid el Consell de ministres i a mitja tarda, el Mi
nistre ¿'informado anuncia que el General Franco ha graciat 6 deis 
¡ onze condemnats ammort i que la sentencia de mort sera executada 
¡en els altres, 

27; Han sigut afusellats de bon matís a Burgos, en Ángel^Otaegui Eche-
¡ varria, 33 anys, militant de l'ETA, a Madrid, en José Umberto Bae-
!na, 23 anys, militant del PRAP, en José Luis Sánchez Bravo Solías, 
121 anys, militant del FRAP, en Ramón Garda Sanz, 27 anys, militant 
i del PRAP, i a Barcelona, en José Paredes Manot, alias Txiqui, 21 
janys, militant de l'ETA. 

28jIngressa amb carácter d'urgéncia a 1'hospital provincial de Guipús-
! coa en Julio Perurena, detingut per la policia el dia abans. 

29; Vaga general al País Base de protesta contra les 5 execucions del 
i dia 27. 

octubre 

l!3 policies assassinats i un quart ferit a Madrid. 
2 Diada internacional de boicot a Espanya organitzada per diverses 
I"entráis sindicáis. 
i 

El Consell de ministres,a Madrid, confirma la determinado de con
tinuar per tots els medis la lluita anti-terrorista„ 

6.estudiants dirigents de l'ETA han sigut empresonats a Sant Sebas-
*ia. Ignacio Echave, pare de dos exiliats, és assassinat a Bilbao 

5¡ Tres guárdies civils moren i dos altres son ferits en un atemptat 
prop del santuari d'Aranzazu. 

6; Una reunió extraordinaria del Consell de ministres prepara mitjans 
I mes eficagos per la lluita anti-terrorista. 
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disset persones acusades de ser membres de l'ETA son empresona-
des al País Base. 

a Barcelona, en un tiroteig, 
i pres persones mes. 

la policia mata dos deis seus agents 

10 -

11 -

14 -

15 -

16 -

17 

a Valencia han sigut detinguts quinze estudiants acusats de per-
tányer al FRAP. 
El Capitá General de Barcelona confirma que un comandant i dos 
capitana,acusats de formar part de la Unió Democrática militar, 
han sigut empresonats. 

El Consell de Ministres decideix suprimir per quatre mesos el set-
manari de Barcelona "Mundo":; al seu director li ha sigut imposa
da una multa de 200.000 Pts. 
.El mateix Consell decideix canvis entre les capitanies generáis 
i nombra el general ultra Ángel Campano al cap de la guardia civil. 

4- persones acusades de propaganda clandestina i de pertanyer al 
grup comunista Plataforma, han sigut empresonats a Manresa. 

dues persones mes,acusades de formar part de Plataforma, son em-
presonades. 

cinc persones acusades de militar al PSUC han sigut empresonades 
a Manresa mentre que a Rubí i a Sant Adriá del Besos son empre
sonades sis persones acusades de militar al FRAP. A Bilbao son 
empresonades deu persones acusades de pertanyer a l'ETA. 

a Guernica la policia empresona sis persones acusades de simpa-
titzar amb l'ETA. 

el capitá general de Barcelona ha assignat a residencia per un 
mes (o arrest mex.or a la Model durant un mes, segons altres fonts) 
el conseller municipal de Barcelona Solé i Padró per haver fet 
gestions a favor del periodista empresonat Huertas Claveria. 

Aquesta nova secció "Els fets" és un assaig que esperem inte-
ressant. Si els membres de l'OIC creuen que val la pena i ho manifes-
ten, continuarem publicant-la en els propers números del FULL D'Iií-
PORMACIO. 

UNA REUMIO INTERESSAiNTT 

La "Reunió Costa Brava" del Cercle d'Economia ha estat l'esde-
veniment polític mes important deis darrers temps en ordre a la cla
rificado de postures vers un régim democratic. Potser des del collo-
qui final de "Les terceres vies" no es produia un fet obert d'aquesta 
envergadura. I és que el que es va fer a Santa Cristina d'Aro fou ben 
clars en primer lloc establir un pont entre FEDISA - la forca mes im
portant del centre-dretá espanyol - i els homes de "Les terceres vies", 
Per dir tres noms importants, van venir el president de"Cambio 16", 
González Seara? 1'ex-director general de l'liíl, Fernandez Ordóñez i 
Leopoldo Calvo Sotelo. Per l'altra banda els protagonistes de "les 
terceres vies", pero en lloc de "dolé Barbará que no fou invitat, en 
Solé-Tura. El contacte fou important, sobretot peí que fa referencia 
a la part que presenten Pujol i Cañellas. El programas Sector públie 
i sector privat; intervencionisme estatal i economía de mercat; el 
problema fiscal; la regionalització? 1'empresa. 

De Presbncia 25.X.75 
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NEIX UN.-HOU GRUP SOCIALISTA AL PAÍS VALENCIA 

"Els Socialistes Valencians Independents" MANIFESTEN la seua vo-
luntat de treballar per una alternativa política a 1'actual situació 
d'explotado" i domini capitalista sota el qual es troben les classes 
populars valencianes. Amb aixó volem contribuir, igualment, a la supe-
ració deis problemes que els valencians, junt amb la resta deis Paisos 
Catalans, teñen plantejats com a nació oprimida, posant de manifest 
que l'explotació de classe i l'opressió nacional van indissolublement 
lligades. 

L'alternativa política que ofereixen els socialistes valencians 
no alineats, és el resultat d'aplicar l'análisi teoric marxista a la 
realitat^valenciana. A mes a mes, incorporen a aquesta nnalisi la prác
tica política acumulada per un sector de valencians que durant els úl-
tims quinze anys han lluitat per la llibertat del seu poblé i peí so-
cialisme. 

Arrelats en aquest poblé i conscients que els socialisme revo-
lucionari és 1'única alternativa veritablement alliberadora, es propo
sa treballar avui per arribar a fer possible el moment en qué les clas
ses populars valencianes, incorporant les idees socialistes, inicien 
la marxa cap a la seua emancipado social i nacional. (Avui) 

ELS DEU D'ALAQUAS 

El dia 24 de juny, a Alaquas (prop de Valencia), eren detinguts 
mentre celebraven una reunió, deu persones, professors, estudiants i 
obrers.^Segons la policía, la "finalitat sembla que consistís en la 
formació d'una plataforma unitaria o de convergencia democrática, que 
aglutinaría les diverses forces polítiques adverses al régim legal vi-
gent i que actúen en la regió, primer esglaó per a la formació, quan 
les circumstáncies a llur judici no permetin, d'un Govern Provisional 
autónom del País Valencia" 

Aquesta noticia va correr com la pólvora i el poblé s'hi va so-
lidaritzar sentint, en aqüestes deu persones, retrobar llurs aspira-
cions . 

ASSOCIACIO CATALANA D'ECLESIASTICS 

Sembla que la policía va prohibir una reunió de 130 capellans 
a la sala Newman (Pl. St. Eelip Neri). Pero la reunió es va teñir al 
Bisbat. 130 capellans que en representaven 300 es reuníen per a una 
"reflexió pastoral sobre el recent "decret-llei" i per a constituir 
l'Associació Catalana d'Eclesiástics". 

ABsemblea de Catalunya? relacions exteriors 

D'uns mesos engá l'Assemblea de Catalunya ha tirat endavant 
una "Comissió d'Enllac" per a la coordinació de l'acció de tots els 
pobles peninsulars en la lluita democrática. 

El mes de juliol ha tingut una trobada amb la Xunta Democráti
ca de Galicia. També han estat encetats contactes amb "Izqzierda Demo
crática" del Sr. Joaquín Ruiz Giménez. La "ID" és un deis dos grups 
espanyols que, ;junt amb la nostra UDC i el Partit Nacionalista Base 
integren l^'Equip DC de 1'Estat espanyol". També hi ha hagut reunions 
amb la "Junta Democrática de Andalucía" i amb el PSOE. 
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CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 

"CDC és un procés dinámic de federado de grups i persones que 
es proposen d'anar configurant un ampli moviment cátala, democrátic i 
de socialisme de base. Dins d'aquesta Convergencia Democrática es mo-
uen homes de tot Catalunya? professionals, grups del món obrer i popu
lar i molta gent del món comarcal. 

Aquest procés estant en marxa, els dos grups que ara com ara hi 
teñen una personalitat mes definida son UDC (Unió Democrática de Cata
lunya) i GASC (Grup d'Acció al Servei de Catalunya)". 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Fem esment de 1'entrada oficial a l'Assemblea de Catalunya des 
"Convergencia Democrática de Catalunya" i de "Socialistes Democrátics 
Catalans". 

UNITAT SOCIALISTA 

"Unitat Socialista" és el "Portaveu del Reagrupament del Socia
lisme Democrátic de Catalunya. Es una nova revista democrática escri
ta en cátala. El primer no. és del 19 de juny d'enguany. 

CONFERENCIA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA 

Amb aquest nom s'ha creat una instancia democrática unitaria 
tal com várem anunciar fa un temps. La composen 16 organitzacions en
tre espanyoles i basques coms PSOE, Izquierda democrática, Partido So
cialista Cristiano (Gil-Robles), Unión Social-Demócrata Española, Par
tido Carlista, Movimiento Comunista de España, Organización revolucio
naria de Trabajadores, UGT. Partit Nacionalista Base, Junta Nacional 
de Resistencia Basca, ELA (Solidaritat de Treballadors Bascos),CC.00. 
d'Euskadi. Els partits catalans no hi son representáis de la mateixa 
manera que a la "Junta Democrática de España", ja que, a nivell sem-
blant, Catalunya ja posseeix l'Assemblea de Catalunya. 

SEGONA CONFERENCIA SOCIALISTA IBÉRICA 

"Reunida la CSI, amb assisténcia de delegacions de tots els 
seus membres (MSCs Moviment Socialista de Catalunya? PSG; Partido so
cialista Galégo; PSPVs .fartit Socialista del País Valencia; RS: Recons
trucción Socialista, USO? Unión Sindical Obrera) ha continuat els seus 
treballs encaminats a l'articulació deis partits i organitzacions soci-
alistes a l'ámbit de l'Estat espanyol, sobre la base de la sobirania i 
autonomia de cadasc^. d'ells. 

'***'*'pér'últim, la CSI ha decidit de prendre contacte amb la Confe
rencia d e partits Socialistes del ^editerrani, que se celebrara prexi 
mament, a fi de reafirmar el seu interés per la política d'unitat de 
1'esquerra que propugnen els socialistes europeus mes avancats". 

8 de juny 1975 

Així comenca i acaba el segon comunicat de la Conferencia So
cialista Ibérica. 
CATALUNYA DEMOCRÁTICA 

El "Grup d'Acció al Servei de Catalunya" (GASC) ha publicat el 
primer número del seu butlletí; Catalunya Democrática. 
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ELECCIONS SINLICALS 

Després de la victoria de la primera fase (la d'enllacos sin
dicáis), sembla que la segona fase tmgui el mateix signe malgrat tots 
els obstacles oficiáis. No tenim noticies completes, pero les parcials 
que hem rebut donent 

14$ de reeleccions en els presidents de les agrupacions locáis 
de treballadors i técnics 

29$ de reeleccions pels vocals de les agrupacions. 

Aixó vol dir que el 86$ i el 71$ respectivament deis elegits 
son gent nova, segurament auténtics representants de la classe obrera. 

ELS CANVIS OPICIALS A BARCELONA 

VIOLA 0 EL RETORN DE L'ORTODOXIA 

Finalment el Govern s'ha decidit a nomenar un nou alcalde de Bar
celona. Es tracta del Sr. Joaquim Viola Sauret procedent de la CEDA 
(Confederación i,spañola de Derechas Autónomas) de Gil Robles."Conse
jero del Reino ""hombre de lealtades permanentes", la seva projeccid po
lítica es limitava a Lleida i a Madrid. Pa uns mesos, atacava durament 
des de les pagines del diari madrileny "Pueble" els sis de les "Terce
res vi es. a Luropa" 

En canvi, ara sembla que en Massó, tot i ser del régim (no fal
tarla mes'.) va comengar demanant excuses per haver estat nomenat "a dit" 
El seu pas per 1'Ajuntament haura sigut una excepció de curta durada. 
Li ha estat retut un homenatge popular en el qual, tot i no oblidant 
els seus errors, han volgut mostrat-li el reconeixement f*el que no va 
impedir 

U N SUBGOVERNADOR PER A BARCELONA 

El Goveraador de Barcelona ha nomenat 1'alcalde de Manresa, Ra
món Soldevila i Tomasa nascut a Sant Mateu de Bages. encara no se sap 
quina sera exactament la seva funció. 

* Peí que fa ais sindicats oficiáis, l'aperturista Josep Maria Socias 
Humbert ha estat remplagat per Enric Riverola i Pelayo ripollenc, lle-
trat sindical i vinculat amb Mutualitats Laboráis. 

* A la Universitat Autónoma de Barcelona han nomenat amb el dit (sis
tema que ja semblava bandejat) al nou rector. I ha resultat "elegit" 
un tal senyor Cabré. Com que els catedrátics no hi están d'acord han 
escrit al ministre del ram protestant (Presencia 388) 

* Parallelament i sota la influencia de la liberal i revolucionaria 
Escola Nova, s'ha celebrat a Barcelona (promogut per l'Associació Na
cional d'Inginyers Industriáis) el seminari internacionals sobre la 
Universitat Nova. De les ponemries n'ha sorgit el projecte de la Uni
versitat Nova en la línia del manifest de la Universitat Autónoma de 
Bellaterra i que comencava amb la pretensió d'una universitat nova en 
una societat democrática 

* La manifestado en homenatge a "las fuerzas armadas" de Barcelona 
es feu sota els auspicis del nou alcalde i del President de la Dipu-
tació, amb actes i propaganda bilingüe, crits de "Arriba España", "Vis
ca Catalunya espanyola" i "Viva España", cantanf'Cara al Sol" amb el 
brac. algat, "renes de muerte si, indulto no". Pero la manifestació, 
d'unes 3000 persones, no va poder passar davant del Govern Civil ja 
que la policía armada no els ho permeté. 
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* El. llibre "LES TERCERES VIES A EUROPA" ha estat segre¿tat. Pero si 
el demaneu no perdreu els diners. Cal coneixer l'"esperit del 12 de juny" 
o "pacte cátala". 

* A Correus (espanyol) comencen a coneixer el cátala. Efectivament, 
un matasegells porta la propaganda següentí "55 VOLTA CICLISTA A CATA
LUNYA- Barcelona 3.Set. 1975". 

* El Diari de Barcelona pertany a Josep Maria Santacreu, home d'en 
Praga a Barcelona. Aixó des de fa poc. Els altres diaris de Barcelona 
pertanyen as Mundo Diario a Sebastiá Auger; La Prensa i Solidaridad • 
Necional al "Movimiento"; El Noticiero Universal al grup Porcioles; 
La Vanguardia, Tele/eXpres, Dicen i Mundo Deportivo, al comte de Godo. 
El Correo Catalán al grup de Jordi Pujol. 

* Ja fa quatre mesos i mig que es va presentar la demanda d'autorit-
zació per la publicació del diari en cátala AVUI. Per ara encara espe-
rem la resposta. 

* * * 

* El dia 13 de desembre se celebrará la festa de Santa Llúcia de pre-
mis literaris. Enguany será el 25 aniversari. 

* Ja han sortit les bases del concurs per a adjudicar AJUTS DE TRE-
BALL corresponents a l'any vinent. 

* El dia 5 d'octubre es realitzaren les Pestes Populars de Cultura 
Catalana Pompeu Pabra que per cert foren una mica desllu'ides ja que no 
hi havia tant sois una bandera catalana i els ultras de fora (la festa 
es feia a Andorra) donaren 1'alarma telefonant que hi havia dues bom
bes en el local. Els actes culturáis de la nit foren suspesos i tras-
lladats a diumenge matí. 

* En Josep Grau, 1'impulsador de Casa Nostra Zuric ha guanyat el pre-
mi Pompeu Pabra ais Jocs Ploráis d'enguany que s'han celebrat avui diu
menge dia 26 d'octubre a Caracas. Pelicitats a l'amic Grau i que per 
molts anys pugui treballar per la cultura catalana! 

* Els propers Jocs Ploráis, es faran a Lausana? 

* El Llibre de Sinera ha estat traduit al francés i publicat a les 
Edicions Maspero. El traductor és P. González Eatlle. 

* * * 

Revistes rebudes: 

Mai No Forirem, setembre 1975 (alguns membres en referan un exemplar) 
Butlletí d'Informació deis PPCC nos. 175 i 176 
Treball nos. 419-420-421 i 422 
Caliu no. 25 
Informació (Ginebra) no. 12 
Butlletí de contacte (Darmstadt) no. 4 
La Palc. no. 20. 

Moltes gracies a totes les entitats que ens envien llurs publicacions 
Nosaltres procurem establir un intercanvi quan sabem l'adrega. 
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* Casa Nostra de Darmstadt ens prega que publiquem 1'ádrelas 
CASA NOSTRA-Katalanischer Kulturverein 
Niedere-Ramstádter-Str. 30 
D - 6100 DARMSTADT 

* La Festa Mejor de Casa Nostra a Basilea va teñir un gran éxit amb 
l'assisténcia d'unes 200 persones. Bon programa i ben tingut. 

* A Zuric, curs de cátala gratuit a partir del dia 31 d'octubre. 

* Baden-'Vettingen, Zuric i Winterthurs gran castanyada el dia 8 de 
novembre a Y/ettingen. 

* Altres activitats anunciades a Ginebra, Lausana i Zuric. Ivialaurada-
ment ja és massa tard per comunicar-Íes. 

* Els membres de l'O.I.C. reben amb aquesta tramesas 
El text complert del DICTAMEN del Collegi d'Ádvocats de Barcelona sobre 
la llengua catalana. Reeditat per l'O.I.C. amb el permís del C.d'A. 

El quart suplement al catáleg de les Micions Catalanes de Paris. 
3 fulls de propaganda gallega del Centro Galego d'Aarau. 

* Per tal de coordinar l'acció catalana a les zones europees de par
la alemanya, es preveu una reunió de cap de setmana a fináis de novem
bre. Els membres de l'OIC d'aquelles zones reben una invitadlo especi
al, pero si coneixeu altres persones interessades digueu-nos-ho i també 
els l'enviarem. 

* EL PROPER DIVENDRES DIA 7 de NOVEMBRE, reunid de l'O.I.C. a Yver-
don. Lloc de la reunió: rué des Cygnes no. 10 ; YVERDON 
Hora de la reunió; dos quarts de nou. 

* Sardanes per la llibertats el Casal Cátala d'Amsterdam va orga-
nitzar una bailada de sardanes el passat dia 18 per tal d'ajudar les 
famílies deis presos polítics de l'Estat espanyol. 

Nosaltres també ens fem un deure d'ajudar els qui treballen 

per la nostra causa, i com l'any passat, comencem ara una nova acció 

de solidaritat amb les famílies deis presos polítics dele Palaos Ca-

talans. Els tristos esdeveniments deis últims mesos i la forta repres-

sió d'aqüestes setmanes, ens obliguen a augmentar considerablement 

la nostra ajuda i ens hem fixat un mínim de 25.000 Pts. que hem de 

recollir abans de Nadal. Coneixent el vostre gest de l'any passat 

estem segurs que no ens será difíl assolir el nostre objectiu. 

Amb aquesta tramesa trobareu el xcc postal que us permetrá 

encaminar la vostra aportació. Indiqueu al revers del taló la quan-

titat que destineu a l'ajuda a les familias deis presos polítics deis 

Palsos Catalans i la quantitat que destineu a la cotització de l'OIC. 

Moltes gracies a la bestreta. 
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