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Es convoca peí proper di Iluns día 27 

de Juny, a les 9 del vespre en primera i 

a les 10 en segona convocatoria la 

ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 

amb el següent 

- ORDRE DEL OÍA -

1 - Eleccions de la Junta Directiva 

2 - Modifi cae ions de quotes 

3 - Paper de l'A. de V. a partir d'ara; criteris, 

Futur. Alternativa Municipal. 

4 - Decret regulador del nom de les Associacions 

5 - Precs i preguntes 

Pe I s carrees a renovar es presenten els 

seg uents soc i s: 

Vice President - Marc Vi I lar 

Tresorer - Mi que I Porte I I 

Vocals - Mertf Teixidó 

- Santiago Bartomeu 

- Amadeo Roca 

- José I I na Da I na u 

- Joaquim cranch 

- Josep GaI Ié"n 



L ' A s s o c i a c i ó de VeTns " J o a n M a r a g a l l " , us c o n v i d a 

GRAN REVETLLA OE ST. JOAN 

que s ' o r g a n i f z a a la P laga d ' A l f o n s X , d a v a n t d e l Pare 

de les A i g ü e s , e l d i j o u s d i a 23 de Juny a p a r t i r de les 

8 de I v e s p r e -

Hi h a u r a j o c s ¡ n f a n t i l s , g r a n f o g u e r a i ba I I ame- ' 

n i t z a t , pe r I ' o r q u e s t a M i r a s o l , c o c a , xampany, e n t r e p a n s 

i beg udes 

Us h i esperem a t o t s ! 
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•PK V ^ L E S ASSOCIACIONS 
| ^ S | ^ ENTRE EL SANTORAL 
p ^ I LES ELECCIONS 

Les anociacions de veihs s'estan afrontant actualment amb dos 
problemes de caire molt diferent: el decret del ministerí de Go-
vernació sobre la "santificació" del nom de les associacions, i el 
perfode electoral que fa que, com a molts altres sectors de la vi
da ciutadana, molts deis socis mes acthis "fugin" per a trebauar 
políticament aquesta curta campanya electoral. 

Els dos problemes poden portar a les associacions importants pe
rilla: el decret, perqué atempta contra l'espai ciutadá i demócrá-
tk que hem guanyat amb la nostra Uuita continuada i no sempre 
escoltada. El perfode, la campany a electoral, perqué pot portar 
a les associacions i ais barris la creenca que el dia 15 se solucio
naran per art d"'uma" tots els problemes que tenim plantejats, 
nosaltres, el moviment ciutadá i el poblé en general. 

La gent que fem el butlletf hem volgut colJocar el nostre gra de 
sorra per esclarir aqueste moments de confusió electoralista, 
convocant a l'entorn d'una taula a la major part deis partite de
mocrática presente al barrí perqué ens parleasin sense embute del 
qué significa el proxim dia 15. 

Com podreu veure pagines mes endavant, els representante deis 
partite assenyalen alguna perilla que envolten, a mes del que nos
altres ja hem esmentat, a les associacions actualment: el perfil de 
creure que aqüestes eleccions ho son tot. El perfil de pensar que 
els problemes que patim ais barris se'ns arreglaran d'un cop amb 
la democracia de Suárez. 

Tote nosaltres, pero -partite i colJaboradors del butlletf-, pen-
sem que els problemes quedaran. I que malament rai si ho con-
fiem tot ais representants sorgits de la votació del juny. Fins i 
tot les eleccions municipals próximes -ajornades ja fins l'any vi-
nent-, tot i ser molt mes importante per a nosaltres que aqüestes, 
no ens solucionaran tote els problemes. Caldrá com ara, potser 
altres formes, lluitar i trebauar de valent perqué se'ns escolti i 
perqué les nostres reivindicacions siguin satisfetes. 

Peí que fa a la "santificació" de les associacions, amb el que el 
govern Suárez vol dividir ais barris i minar la fortalesa d'unes 
associacions actualment massa inquietante per al poder, ni que 
dir que per a nosaltres, aquest "santoral" és un vot contra la 
democracia. I no els volem, aqueste vots. 
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Ni Linati, ni Rgueras, ni Suárez 

Cap vot peí 
continuisme! 

Les eleccions s'apropen; ja son a la cantonada. Alió que ens van 
negar durant tanta anys els fxanquistes, ara es veuen oblígate a 
concedir-ho. No és un regal que ens tan, és una victoria arrenca-
da peí poblé. Per poder-hi arribar centenars dTiome» han patit 
presó i exfli. 

Aixó no ho oblidem. Com tampoc no es pot oblidar que m entre 
la immensa majoria de la població no tenia cap altre dret que ca
llar per forea, uns quante pocavergonyes s'aprofitaven de la man
ca de Uibertat i control popular i feien el seu agost amb la espe-
culació, la corrupció, els negocis bruta... 

Aqueste homes es presenten ara sota la careta de "demdcrates de 
tota la vida". No els votaran. No votaran ALIANZA POPU
LAR ni la seva sucursal catalana CONVIVENCIA CATALANA 
formada pels homes de la dictadura. Els coneixem prou!! 

Pero al barri hi tenim altres exemples de "demdcrates de tota la 
vida". Aquf hi tenim el senyor JOSÉ ANTONIO LINATI, 
d'ALIANZA POPULAR-CONVIVENCIA CATALANA, presi-
dent del Consell d'Administrado de la Companyia d'Aigües que 
seguéis negant-nos el Pare de les Aígiies. No el votaran pas. 

Tenim també un record imborrable de JOSEP MARÍA FIGUE-
RAS, lfder de la LUGA DE CATALUNYA, especulador ¡inmo
biliaria responsable de les destrosses de la Hispano Francesa i 
deis terrenys i construccions del camp de l'Europa. No el vota
ran pas. 

Finalment, tenim els "homes del president", els críate de Suárez. 
Ens en recordem ben bé de CARLOS SENTÍS, de la UNION 
DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, franquista de tota la vida que 
participa en aquell invent anomenat "Consejo General de Cata
luña", un bord succedani de la Generalitat. Ens en recordem del 
president Suárez, de la seva política económica antipopular, deis 
fete sagnante d'Euskadi, de les prohibiciona, deis partite encara 
no legalitzate, de les "amnistíes" amb comptagotes... 

De sobres sabe ,ué ens donaran ALIANZA POPULAR—CON
VIVENCIA CATALANA o la LLIGA DE CATALUNYA o la 
UNION DEL CENTRO DEMOCRATTVO: corrupció, especula
do, dictadura. I el que volem els veihs del Guinardó és Uibertat, 
amnistía i estatut d'autonomía. Tal com recomanava a la seva 
ultima plenária TAssemblea de Catalunya, el barri donará el seu 
vot a aquells partite democrática i catalana que defensin els qua-
tre punte de l'Assemblea. 
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L'Agustf Pons, periodista, company i autor del recentment apare-
gut Uibre "Converses amb Frederica Montseny", ens explica la vi
sita que la Frederica Montseny efectúa al nostre barrí amb motiu 
de la seva primera visita a l'Estat espanyol després de 38 anys 
d'exili. 

Com a responsable directe del seu viatge -tal com ell ens diu al seu 
article- l'Agustf Pons fou un deis que l'acompanyá durant gairebé 
tot el temps que romangué per Barcelona i que pogué -per tant-
copsar d'una manera directa les impressions i els sentiments que 
fluiren en aquella dona en tornar a veure aquells carrers, aquells 
racons i aquelles cares que durant tants anys li havien estat prohi-
bides. 

Es per aixó dones, que malgrat no ser del nostre barrí, a requerí-
ment de l'equip del butlletí, ens ha ofert aquest article que des-
críu molt clarament uns moments emocionantíssíms -encara que 
ell ens digui que a la Frederica no li agrada massa exteriorizar 
els seus sentiments- que ben segur recordará per sempre mes junt 
amb aquells records que encara té vius d'un Gu¡nardo diferent del 
d'ara, d'un Guinardó menys atapeit, menys especulat i de tota 
una serie de fets que succeiren al nostre barrí i que ara son histo
ria. 

Referent a la proposta que l'Agustf Pons fa al final del seu article, 
podem afegir-hi que gracies a les gestions dutes a terme per alguns 
membres de l'Associació, la Frederica Montseny en una segona vi
sita a Barcelona, el passat mes de maig va poder visitar 1'interior 
del que fins l'any 39 havia estat la seva casa al Guinardó. 

J.C.N. 

FREDERICA 
MONTSENY 
AL GUINARDÓ 

De totes les visites que va fer Frederica 
Montseny durant la seva primera i curta esta
da a Barcelona -poc menys de setanta dues 
hores- la que mes fortament la impressioná 
fou, sense cap mena de dubte, la que va fer 
al Guinardó, concretament, a la casa que 
porta el número trenta-set de Tactual carrer 
d'Escornalbou. Tinc davant meu el butlletí 
de novembre-desembre de l'Associació de 
Veihs del Guinardó on la mateixa Frederica 
explica qué va representar per a ella i per a la 
seva famiia -i per a molts militants anarcosin-
d i calis tes- aquesta casa i aquest barrí del Gui
nardó. L'escrit de Frederica, diligentment 
provocat i ampliat per Jaume Fabre, cree 
que és prou explícit. A mes a mes, no sóc 
veí del barri i, per tant, em sembla que el 
meu testimoni té, únicament, 1'interés de qui 
va acompanyar a Frederica des de Tolosa 
fins a Barcelona i va romandre al seu costat, 
practicament durant tota la seva estada a la 
nostra ciutat. 

Várem arribar a Barcelona a primera hora de 
la tarda del dimarts, dia 27 d'abril. Després 
de la rebuda que a Frederica feren els res
ponsables de les editorials Laia i Galba -pa
trocinadores del viatge- i els dirigents i mili
tants de la CNT, tingué lloc un sopar a una 
llibreria del centre de Barcelona on acudíren 
uns quants periodistes i companys i amics de 
Frederica. Ja allá, en una llarga sobretaula, 
Frederica -plenament eufórica i amb una 

energía que ens va deixar a tots un xic asto-
rats- va manifestar el seu desig de visitar el 
barri del Guinardó, l'endemá mateix. I aixi 
ho ferem dimecres al matí. Ella ho portava 
de cap i va insistir en anar al barri abans de 
fer qualsevol altra mena de passejada per 
Barcelona. Hi arribárem prop de les deu i la 
veritat és que, malgrat que no es va avisar 
ningú i que la visita era -com es diu- "de ri-
gorós incógnit" várem cridar un xic l'aten-
ció deis veihs i, sobre tot, de les veihes que 
a aquella hora feinejaven o anaven a la com
pra. Cal teñir en compte que amb Frederica 
viatjaven sempre la seva germanastra María. 
un vell militant de la CNT de Tolosa, una 
discreta protecció que anava a carree de la 
CNT de Barcelona i jo, com a responsable di
recte del viatge. En la visita al barri, a mes a 
mes, ens acompanyaven un fotógraf i una 
periodista que coneixien, de feia temps, a 
Frederica. 
Comprenc que pels veihs de 1'encara tranquil 
carrer d'Escornalbou veure com arriben dos 
cotxes, com s'aturen davant del número 
trenta-set, com d'ells baixa un fotógraf amb 
tots els seus voluminosos estris i dues senyo-
res -la Frederica i la María- ja grandetes i 
amb cara de "personatges", com es posen 
tots piegats davant la casa i comencén a asse-
nyalar aquesta i aquella finestra, és un espec-
tacle no gaire corrent. El fet és que mentre 
comprovávem que la porta era tancada i la 
casa deshabitada, una senyora que sortia del 

portal que es troba just davant el número 
trenta-set, amb el cistell a la má, va quedar
se un moment parada, va apressar el pas 
per travessar el carrer i es va fondre en una 
abracada amb Frederica. De seguida es van 
reconéixer. Van comencar les explicacions 
llargues i tristes, la historia de la degradado 
paulatina d'aquesta casa, a partir de l'any 
1939 -quan Frederica i tota la seva familia 
incloent-hi la de la María) varen deixar-la sen
se endur-se'n res mes que els vestits que por-
taven a sobre- fins que queda definitivament 
deshabitada, ja fa uns quants anys. 

La casa, per fora, es conserva tal com era 
abans del 1939. Frederica i María recorda
ren amb emoció contínguda pero patent -no 
cree que a Frederica li agradi massa exterio-
ritzar de forma espectacular els seus senti
ments- l'habitació on escrivia l'Urales, (Joan 
Montseny), pare de la Montseny; aquella fi
nestra molt aprop de la qual havia nascut Vi
da, la filia gran de Frederica; el terrat, sem
pre pie de coloras, amb gran desesper de So
ledad Gustavo (Teresa Mané), mare de Fre
derica que deia, en broma, que gastaven mes 
en besses que en el menjar de la familia; el 
pati on creixien les gallines que mai no arri-
baven a matar perqué el terrible pare Urales, 
la terrible mare Gustavo, la terrible filia 
Montseny -els terribles ogres que quasi es 
menjaven vius els nens- els hi posaven tant 
d'afecte que, fins i tot, els hi posaven nom i 



es resistien a sacrificar-Íes. Es conserva, tam
bé, a I'altra banda del jardi, el magatzem que 
servia de redacció, taller i tot el que fes falta, 
de "La Revista Blanca", en la seva segona 
época, i de les publicacions que la familia 
Montseny editava: "La Novela Ideal", "La 
Novela libre", coUeccions de noveüetes 
-molt Uegides per la classe obrera d'aquells 

temps- i en les quals Frederica havia publi-
cat mes de vint títols. 

A la primera veiha s'hi havia afegit una altra 
i, encara, de botigues de mes avall sortien 
caps encuriositats molts deis quals, a ben se
gur, degueren reconeixer a Frederica. Ara, 
recordaven que, duran t la guerra, s'ha vi a 

Durant la seva estada a Barcelona, visita el 
carrer d'Escornalbou i la Font del Cuento. 

construit un refugi a la torre en la que vivien 
els Montseny i que, en cas de bombardeig, 
allá hí anaven molts veihs del barri. Recor
daven, també, que, a voltes, era la mateixa 
artillería antiaérea, instalJada dalt de tot del 
Guinardó, la que donava alguns ensurts. 
"La casa -li deia la primera veiha, amb els 
ulls rojos- val mes que no la vegi per dintre. 
Está caknt.". "La casa" havia estat molt 
freqüentada per Seguí i Pestaña -el primer, 
amb eternes discussions amb Urales; el se-
gon, gran amic de Frederica, malgrat les dis-
crepáncies que entre ells varen existir-; per 
Durruti i Ascaso, per exemple, quan varen 
tornar de llurs confinaments durant la II 
República; per Max Nettlau, el mes impor-
tant historiador de l'anarquisme, a qui Fre
derica salva de morir els priméis dies de la re-
volució quan uns elemente exáltate anaven a 
afusellar-lo tot creient que es tractava d'un 
espia alemany. 

Frederica i María, després de la visita al car
rer d'Escornalbou, visitaren la Font del 
Cuento, on molt sovint anaren a passejar 
amb les seves filies petites. Després, un breu 
recorregut pie de records puix que, com ja 
explica Frederica en l'article que va publicar 
en aquesta mateixa revista, eren molts els mi
litante o simpatitzante anarcosindicalistes 
que vivien al barri. L'endemá várem visitar 
les Rambles, la Barceloneta, Montjuic. Pero 
la Barcelona de Frederica és, evidentment la 
del Guinardó. Del carrer d'Escornalbou se 
n'aná amb el cor encongit. La casa abando
nada era ben bé el símbol de l'intent d'ofe-
gar una forca que, amlgrat tot, ara reneix 
amb ímpetu i que mai, ni en els mes durs 
anys del franquisme, no va deixar d'existir. 
L'estada, a partir del 1939 i durant una co
lla d'anys, del policía Polo, fou endebades: 
la carcassa pot haver quedat tocada pero 
per dins hi ha la mateixa empenta. 

Voldria acabar l'article amb un suggeriment 
a l'Associació de Veihs "Joan Maragall" del 
Guinardó i ais companys i amics de la Frede
rica. No fóra possible que Frederica pogués 
tornar a viure en aquesta casa? No he parlat 
pas amb ningú del tema. Cree, pero, que la 
idea és viable si tenim en compte que la torre 
és abandonada. Podría estudiar-se el cost de 
l'arranjament interior de l'edifici i les pecu-
liaritats del contráete d'arrendament. 
Per qué no provar-ho ? 

AGUSTI PONS 

floristería^ 
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CONSERVAR LA PROPIA IflFNTITAT 
contra el decret sobre 
associacions de ve'ins 

El diumenge dia 22 de maig es va celebrar en el Pare Güell un acte 
convocat per la Coordinadora d'Associacions de Veihs de la provin
cia de Barcelona, contra el decret del Ministeri de Governació que 
just un mes abans -el 22 d'abril- condemnava a les associacions de 

' veihs a canviar-se de nom i negava a les encara no legalitzades la 
possibilitat de fer cap acte públic. 

En l'acte es va fer públic el comunicat elaborat i aprovat per la co
ordinadora que, per aquesta qüestió havia mantingut des d'aquell 
dia 22 d'abril tres importants reunions: la primera a Terrassa, la se-
gona a Mollet i la tercera a Barcelona. Si primer aquesta coordina
dora només funcionava a nivel! de les associacions encara no legalit
zades, el decret de Governació va servir com a detonant per la unió 
de les associacions legáis i les no legáis, les federades i les no federa
dos. Unió que es concreta en la lluita contra l'esmentat decret, 
"atemptatorí al dret d'expressió democrátic deis ciutadans i al plu
ralismo intern de les associacions de Veihs ", en paraules del presi-
dent de la Federació de Barcelona, Pons Valón, en roda de premsa 
on va ser feta pública la posició d'aquesta entitat ciutadana. 

BOICOT I DESOBEDIENCIA 

Coincidint -sospitosament- amb els preámbuls electorals, el decret 
del 22 d'abril, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, apareixia 
en un moment en qué les associacions de veihs tradicionals estaven 
en crisi interna de creixement i de posició davant les eleccions i en 
el qué les no legalitzades dedicaven tots els seus esforcos a ser legáis 
i a comportar-se com a tais, amb la permisivitat del govern civil de 
Barcelona. 

Els aspectes más importants del decret son: 

- Afecta totes les associacions de veihs, de pares d'alumnes, cases 
regionals o qualsevol altra entitat legalitzada o en trámit de lega-
lització que estigui acollida a la llei d'Associació de 1964. 

Prohibeix que la denominació d'una associació es refereixi úni-
cament a una demarcado territorial, siguí de barri, població, 
districte, etc. Amb aquest mateix problema es va trabar la nostra 
associació que, a l'hora d'inscriure's va haver de posar-se Associa
ció de Veihs Joan Maragall. 

Indica que la denominació de cada associació ha de ser un "patro-
nímic", és a dir, algún nom propi, tal com es va fer en el cas de la 
nostra associació. El motiu alJegat peí decret és que cap associa
ció no pot apropiar-se en exclusiva del nom del barri o regió. 

Dona un termini de trenta dies -que es van complir el mateix día 
en qué se celebrava l'acte al Pare Güell- perqué les associacions ja 
legalitzades renunciin al nom que ara teñen reconegut i que les 
identifica davant socis i ciutadans, i n'agafin un de nou. Per a les 
associacions en trámit de legalització,el termini era de 15 dies. 

Amenaca de suspendre les activitats de les associacions ja legáis 
que no reneguin del nom, i de no legalització de les que esperen 
Uum verda des de fa temps. Aquesta amenaca es compliria quinze 
dies després d'acabat el termini donat en cada cas per a fer el can-
vi de nom. 

- Com a element del decret, al marge del canvi de nom, hi apareix 
que les comissions gestores de les associacions que esperen la lega
lització no organitzin actes públics de cap mena. Es trencava així 
el marge de tolerancia que recentment obserbava el govern civil 
amb aqüestes nombrases associacions -a tota la provincia de Barce-

celona, només, es calcula que son un centenar-, que actuaven com 
si ho fossin, amb el nom de comissió gestora (a Barcelona ciutat 
están en aquest cas les quatre de l'Esquerra de l'Eixampla, Hosta-
franes, Case Antic i Fort Pius). 



Davant les conseqiiéncies del decret -fer perdre amb el canvi de 
nom la popularitat i l'espai democrátic guanyat, amb el confusio-
nisme que aixó crea sens dubte en el ciutadá, i desmobilització de 
les associacions (cal teñir en compte que totes les associacions po
den ser il .legáis segons aquest decret, si cap no es canvia el nom) 
cara a les eleccions-, la reacció fou unánim: unió a nivell provincial 
i sense teñir en compte les distincions administratives i boicot al de
cret concretat en desobeir-lo, a l'espera que no es compleixin les 
amenaces i tot acabi en fer volar coloms per part de Governació. 

ALTRES MESURES DE LLUITA 

La recomanació del boicot al decret s'ha volgut impulsar a nivell de 
tot l'Estat espanyol, independentment de la situació legal de les dis
tintes associacions i federacions i sense distingir tampoc a les que 
no están afectades. De moment només s'ha donat el cas que a Ma
drid, anteriorment a la promulgado del decret, algunes associacions 
en trámits de legalització, davant les recomanacions deis funciona-
ris de Governació, van cedir a seguir les normes del decret. 

Una altra mesura adoptada ha estat l'elevar recurs legal contra l'es-
mentat decret per considerar que és contrari al dret, ja que limita 
greument la Uei d'Associació de 1964, aprovada en les Corts i, per 
tant, de rang superior. 

De moment, falta saber quin tipus de mesures prendrá el govern 
davant aquesta contestació: si aplicará el decret o si, com indicava 
recentment a la premsa el president Pons Valón, tot acabará "en el 
mes vergonyós deis oblits". 

CONTRA L'"ESTRANYAMENT" CONTRA L'INDULT: 

•mmm TOTAL! 
Quan surtí aquest butlletí els presos bascos poden estar tots al car-
rer, que no pas a casa, ja que molts d'ells hauran anat a parar a Bél
gica, Dinamarca, Noruega o Austria. La decisió del govern Suárez 
d'"estranyar" els presos poh'tics euskaras en comptes d'indultar-los 
-parlar d'amnistía total hores d'ara resulta un tant cínic, i ara hom 
prega per un indult abans que un "estranyament"- ha convertit el 
panorama electoral base en una barreja confusionária, després de 
tant de temps d'un clam popular per ¡'amnistía que recentment va 
costar la vida a sis persones i a un policia armada. 

El clam del poblé, pero, no ha estat en va. Els presos más destacáis 
del País Base (els cinc del consell de guerra de Burgos), Izko de la 
Iglesia, Sarasketa, Garmendia i Eva Forest -que ha passat trenta-tres 
mesos a la presó sense judici, acusada de participar en Patemptat a 
Carrero Blanco i en el del carrer Correu- han sortit de les presons. 
Només Eva, pero, ha pogut anar a casa seva. Els altres están repar-
tits entre Bélgica i Dinamarca. 

Encara resten presos ais penáis, pero. I no només de bascos. Es 
probable que quan surtí aquest butlletí estiguin fora Josep LLuís 
Pons Llobet i Josep Massana, amb cinquanta-set i quinze anys de 
presó respectivament. Si surten, no cal dir que hauran estat allibe-
rats en gran part per l'acció d'aquest poblé, el base, que ha aplegat 
al seu voltant en la Uuita per Pamnistia a seixanta-cinc alcaldes i a 
totes les organitzacions politiques i sindicáis. Les comissions ges
tores, el paper deis advócate i les accions continuades son gestos 
que només s'han produit al País Base i que han trobat el seu guarn
en Palliberament, per bé que siguí en forma d'aquest eufemisme 
que se'n diu "estranyament", de la majoria deis seus Uuitadors mes 
destácate. El govern Suárez davant d'aixó ha hagut d'amollar. 

A poquet a poquet, en silenci, perqué no puguem creure que l'hem 
guanyat, el govern Suárez anirá deixant anar els presoners per tal de 
garantir-se una normalitat electoral que la manca d'amnistia podía 
alterar en el País Base. Les eleccions ara se celebraran segurament 
amb normalitat. No oblidem, pero, que 1'"estranyament" és una 
pen- i que l'indult no és una amnistía, ja que no desapareix el delic
ie en el codi penal. Malgrat les eleccions, la Uuita continua: Uiber-
tat, amnistía total i estatute d'autonomia per qui els vulgui. Pero, 
sobretot AMNISTÍA TOTAL !! 

CINTURO DE RONDA: 

Primer les persones, 
després els cotxes 

Els veihs de la ronda Guinardó, de la part deis carrers Castillejos i 
Cartagena, van sortir al carrer el 27 de maig i van parar les obres 
del Cinturó entre aqueste carrers, interrompent el tráfic. Des de 
Uavors, els cotxes no poden passar per aquell tram. 

Aquesta decisió deis veihs va ser presa davant la inutilitat de les 
nombrases entrevistes que s'han fet amb els servéis técnics de l'A-
juntament per tal d'arribar a una solució satisfactoria al pas per a 
vianants que ha de creuar el Cinturó de Ronda. 

Els veihs hi volem un pas amb una escala de tres metres amb ram
pa per a minusválids. Els técnics diuen que aixó no és possible per
qué no hi ha espai, pero cal dir que l'espai que hi manca és el que 
l'Ajuntament va vendré, a l'any 1973, a una empresa constructora. 
L'Ajuntament es va vendré -insistim- un sobrant de carrer -carrer 
"Buena Suerte"- que pertany a tots els ciutadans, a una empresa 
privada. 

Al día següent de parar el tráfic, es van presentar a la nit el delegat 
de Servéis i el conseller Costa Ugeda per a calmar els ánims. L'ende-
má, una comissió de veihs va anar a l'Ajuntament per parlar amb 
Pujadas i Solans. Pujadas, delegat de servéis, va prometre que es fa-
rá el pas tal com el volem els veihs. Mes tard, Solans ha dit que hi 
ha bones perspectives per tal que 1'empresa propietaria del carrer el 
torni al barrí. De tota manera, de moment només hi ha promeses. 

Des de Uavors, el tráfic i les obres están interrompudes, i els veihs 
esperem i exigim que les promeses es compleixin. Tal com deien les 
nostres pancartes, "primer son les persones i després els cotxes". 
Ja n'ha causat prou de problemes el Cinturó per haver d'aguantar 



4 k EIS PftRTITS POLITICS 
I EL BARRÍ 

. dNeaa co*r*ocasor*a 
sjae racull éa 

•r* 
i loca dai PSVC (Parta tnrteaali Uaaficat da Casamata) 

r a m a AaguiU dai PT I (Part* sal Traba! d laaaa j t ) 
AaumpU Cabra dai PC (Part* Carlí) 
Ranal Hiao^oaa da CDC (CuatnnJuHi DasaouaOta da Cas* 
Joaap aVtjejeej tWdte dai "Mee" (CVTt) 
Josa Ü — djj paqC) ffam In É É Ü da Ctstolaaya) 

BVTLLETI.- hféhrm 
casa es» ptwtin trvibtn «fe tedas i 
#««« rrf>*<»f aV «arr étkgmt. 

ANTÓN! Si be e* »ttitat «at éa ata tama 
»u partía politka tortea • la laai pufeoea. 

eai dir que te harnen ungu t daa da fa 
una preaéada al barrí, inclus 

partía q«e par desgracia tacara ao 
legaltoaa Noeeiteea I ntetttem « M 
acoilxte par part da la gant 9 aa aa petart-
pi la geni tea acolite amb carta aorpraaa. ara 
comptobcm con» h¡ ha un extnordmari teta
ra* l la ftnt v* • las noatra tauiaa a comprar 
te propaganda dai partit obo coaaadtrtn 
core una cota normal. 

També ham fat prewnodoas amb íorca éxit 
d'aetaténda. Donata t i * quaranta aays d'a-
poliuciima obiigst. ara la gent té p n n da 
coaéixer la» diferente opción» poiibqut» 
D'enci da trta o quatoe 
tía mlitanta. 

ASSUMrTA Bt. aoaaitrtt 
una «tuertó d'ü iacaliot. tu qué »»'n* tota 
ra Vote, molí importan i al traball qu» *"h» 
fat aje. barría, ale partit» politice Han «npui 
sel I n A. da V. Raapacta a tmore» da la 
gaat, troteo qua 4a btattai En» (artta falu 
moltaa ma» taulat I molta.maa p a l par donar 

. Qaaa ka aatal a aaa tanta ha quadat 
ta tendré I a 

I amo aa rafWoara a toa tltcrtona -oa la atat 
t« |uian roa» qua par la reftoxu» par te gran 
inveató pubifcltarta Hl hauré geni, molu 
gaat. qua panaa una cota l aa «otaré «aa at 
toa. 

FERRAN La noatra pretenda ai barrí éa te 
normal d'un partit qua Ihiite pala Intartaaoa 
dais vaina, fonamenUlmant • la» A da V 
Ulthnamant ham intantat f»r presan Ocion* 
púbiiqua* -qua han tatat totea prohibida» 
parqué aneara «om II legal»; l'aialaténcte da 
gant ha aatat nombroaa i ala acta» •'han fat 
igualmaat. 
El que ham vtet a tes taatea éa qua hi ha di 
vano» «actor» da públtc la gant mea gran ao 
té Unta rtticáncia parqué la praaéncte date 
partit» a la arta apoca tra una cota normal. 
ate jovet també ho eccepten perqué moite 
estudian i te Unrreraitat éa una coaa política; 
ti tactor de mittena tdat poteer é* el dt 
ficil d arribar-hi perqué han aatat edúcate a 
te postguerra i han patit una rtprtatió moit 
forte. 

RAFAEL.- Tote carretero una 
par a podar fer coaa» I aqueta 
» n en moitea ocaeJom ai traball a ham» a 
traté» da tea A. da V. Dit ateo, afegirte que 
t'taU produint una aerificado din» del» pro-
ptt tama; el» partía poiitks. te tata tortlda a 
te itum publica, aatá ctertAcant tea coaa» 
També conatato l*afan> da te gaat dlnfor 
mar«a Quan tabea que ete dun partit. te 
gaat at te a cercar per deroanar O equeii pa
par o aquel) eacrit. 

B qae pama Ombé éa qua em tembte que 
«•haur» de pianOjer a fon» la fundó da lea 
propia* A. da V Em temo qua, en ao necee 
triar ete partía politice le» "Ooadorte". hi 
hagi «na despoblado de tea A. de V. 

i R AMON Soto* el qu. h» dit al rompen)•. 
penao que tea ceganitzarton* poiíUques te-
tnm una grau rasyunsabtliUt par a qué l'»»y» 
rtt uniuri que rapreaanten lea A. de V. no aa 
perdí. Sobre te pretenda ai barrí, donat ai 
por tempe que ¿a que extetete el BLOC, ha 
tigut mínima Hem notet una rrceptrríot 
moit forte per part de la gant. Coinddeteo, 
doñea, en atas ii jalar aquett afany de roñal 
ser; pero a te vegada cal dir que hi ha una 
gran confutió i deatnformadó, tobretot a 
I1wra.de detxifrar tea diferénciet entoe par-
tita que ee rectemen d'una matetea ideología. 

JOAN. Noaaitme. te dea (te la 
tudó com a partit t i aotambn dai 76, ham 
toigut aatar prtaenU ate barría. I ea aqueta 
pretenda també ronsotam un gran Interés 
Paré, a te vegada, cal dir que no acontagutm 
arribar a la majort» del vernal Aquí al Gul 
nardo dtepueem de local, hem fet presento 
dona de partit I de candidatura, montare pa
rada*. ete. Din» de tea limitadora de mit 
tena económica que pattei ete pertite da te 

' traball adora, hem fet < 

ete I de demorrada tntam» Alethore» el prt 
mar punt qua han d» potatwiar toa ate par 
tíU poliUr» a» propiciar equatO darec>rr*rta 
inUm». parque ti no al partil me» grau ao ét 
uní qua a» monopolio! ana A de V per aa 
determinai partit com qae d'aquaau eaoao-
potttendó en turti rom a r n na» qdtarta te 
mort d'aquatu A de V. 

Irma mam. 
mpcditmdn 

BUTLUm- Afum la 
( rrwu tur les A dr Y 
«fe parran potittn, «a 
ates.' 

ANTONl La raddénda que ete partía polí-
Uca, I concreaanent el noetre, han tlngut 
dina de l'Aaaactecm da Vtina del Ouinardó 

dai qua Corte o ai Seaat, i < 
atar poteer a» deu pnrietmiwt tutttnl per a itefanaai ete intrnttoi de tea 

> da tea A. da V quehaaeatet ua cteeaat poputers. Ea l'eopa qae ham i 

prnhliaast reate que té t i barrí. L'Aaeo- liOct anatta mea artat per ocupar un datar 
de Vates ha ageaomi d alguna manera rainal berri i ai a» donan ai ea» d» que ja a "al 

Wuan ello que harta «n que mate carta doeataaacte at a'a-
détem de al alfaa partit poiítte tnanUvt ñatea al ham drt cotat. Cree també eate te-

tii perqué crac que ama un toui error, car tema a far junument amb tes A. de V. i al 
te gant t 'adonana unmeditumeat del tea. tete eatttea de barrí, per a I 

doñea, que ete partía politice I 
l itas A de V.iqewa 

partir d'ara Cbaa de Jugar encara atea, pastaje 
te» eaeortartnn» han aatet formadas per a la 
dafanm deis vete» del ham i dt tea artta sai-
coa éa te poiíOea a ateeil eatataJ o de país i 
una altea arri a ua nrvell munieipal. I aquí es 
oa ta ataran ete partía que veriaoteeaent de-
feaeea tes citas» i poputers i. ateabasas, jo I al 
partit cretem que i"ha dt donar la ¡ 
tmportanda a tea etecdoas 
em) toa oa s'aacall a te gaat qae I 
del poblé I oa ti poblé pot veure que 
que esté feat aquella gaat 
etecdoaa I oa ate partí u I 

' moit importan! 

del bam, qae aóa moitistvns i 

KKRRAN No»«ltrM prnvrm qur I» fnn» 
principal de tes A. de V é* la defame deis in
óreteos immedtea deb vdht quan a te polí
tica municipal Vetem que durant aqueste 6 
aayt tes A. dt V. han ettet una mica extra» 
mitades i han aaaumlt aloe» feteet de Uput 
me* ganara) i polítx-, core pot ter, per exem-
pie, Camntette. Noaeltm penarm que aixó ha 
ettet donat a qué no hi harta altrtt mítjtn» 
per fer arribar ate veiht aquaate» reirtndica-
dona de tipo» poiitlc. Per una banda ateo ha 
estat bo per quan aquestos traites polftiquet 
han arrlbat a un «actor mas amptl déte vemt I 
del poblé; de too» manara* penaem que aixó 
ha tlngut Ombé un esperte negaUu per quan 
alxó ha fet que la incorporado maashra date 
veiht a tea A. de V. « frenes per te por de 
molo gent a aatumir aquesOs reivindicadons 
politiquea. 

El que també penaem ét que un partit que 
tlngui una política de measte i que inOnti re-
toldre eb problamet me* immediea del po
blé, no pot abandonar una astortadó de ve" 
Int. )s que damostraria claramant qu» nomé» 
tea han estat utUtteant com a caupulte poli 

RAFAEL.- El qua notaloes vetem ét qae 
dnsprit da te» ateedons ate 
ptanoter moit iitinaamsal el 
A da V Da fet. al (Hiinardó totement hi aa 
1000 tóete i és ua bam moit populo*, ateo 
tai dar que ont tea A. de V com ete pártete 
políUcs aneara tare «na minoría dataat ta 
gran matsa no eendottiOada. L'a 
és un ptenOjament perfeO per OJ de 
bilíoar te f ta t i per Ont ete partía 1 
potoncter tente cap ánkm de rnonopoiiOar te 
arta gestíó que **ha de dtetaigir moit b» da 
te políUca de partit 

J. RAMÓN- Una tatemado que ha torttt 
tractava de dutlngtr darament les tasque* 
que el miliOnt de partit fa com a partit i tea 
que fa com a memore d'una A. de V. A mi 
em tembte que ea ateo ao hi ha cap diferen
cia, dona un miliOnt de partit traca de dur 
te arta políUca Ont quan fa un mitin» com 
quan tnterté en el ai d'una A. de V. Penao 
que aixó et continuara fent -I malament ti no 
es fet-. Em tembte que moite partía poli tic» 
han deixat una mica de banda les A. de V. 

'per tirar endavant el traball de te camotaya 
aiactoral. Es eart qae ate párate pnjiidejí 
ton ete que menyi diñen Onen per 
persones que ete plnttn les párete i ete i 
xin pasan com ét el cas d" Al lanía Popular, 
pero penao que nosaitm hem de fer un gran 
asforc, sobretot perqué hi ha IluiOs que es 
On presente en aqueste móntente a aaoita 
barría, empresta, etc. Em tembte que te no» 
tra intervendó en aqueste momento a les «al
tos que es van detenvoiupant, dtrecOment 
lligadet a la propoeO de poli tic s gañera) que 
ton aquetOs elecdons. pot fer enOndre moit 
darament t la gent quines ton tes < 
que »n» propasa te monarquía. 

http://I1wra.de


JOAN.- Per nosaltres les relacions entre par-
tits polítics i A. de V., entitats i organismes 
de barris, en el futur, es clarificaran bastant, 
perqué les A. de V. deixaran de fer el paper 
sustitutiu que venien fent fins ara. Alesho-
res sí que els partits que juguin en aqüestes 
entitats ho hauran de fer jugant-se una cosa 
que per ells és molt apreciada: el prestigi. 
Donat aixo. jugaran en aqüestes entitats en 
funció de i|Uins son els seus interessos, els 
seus objectius i la seva estrategia; pels mes. 
conjunturals, les A. de V. representaran un 
lloc per estar-hi molt de passada, per tenir-hi 
incidencia en moments importants i no mes. 
Nosaltres tenim plantejat l'objectiu d'arribar 
al socialisme. Pensem que ['estrategia no és la 
del partit.sinó que al socialisme si arriba per 
mitjá d'un bloc interessat en el socialisme 
que nosaltres anomenem "Front deis Treba-
lladors", en el qual hi está tota aquella gent 
que forma part d'unes organitzacions com 
les sindicáis o com les de veihs que están in
te ressades en enfonsar un model de sistema 
social que no els ha estat válid, com el capi-
talismé. En aquesta óptica creiem que és vá
lid el nostre treball a les A. de V. 

J. RAMÓN.- Voldria fer una precisió. No 
perqué sTiagi dit aquí sino perqué ho hem 
llegit a documents i textos que han sortit so
bre els moviments de barris i és el fet que 
sembla ser que d'ara en endavant es planteja 
la dicotomía entre que els partits polítics fa-
ran la política i que les A. de V. faran el que 
s'anomena "sindicalisme groe". A mi em 
sembla que les A. de V. en aquesta nova si-
tuació en qué ens portará la democracia bur-
gesa, limitada i delegada, no els hi podem 
deixar que juguin solament el paper digués-
sim "sindicalista", sino que han de jugar 
també un paper polític i davant d'opcions 
polítiques que es poden donar, d'agressions 
en forma de llei, de decrets que pugui donar 
el govern a l'Estat que es formi després del 
dia 15, les A. de V. han de donar resposta 
política concreta, perqué sino trencariem 
aquest marc unítari que és tan important 
per a les A. de V. i pels partits que es decla
ren d'esquerres. 

BUTLLETI.- Dones parlem d'eleccions. 
Quines creieu poden ser les repercussions 
ais barris de les próximes eleccions del dia 
ISdejuny? 

ANTONI.- Aqüestes eleccions nosaltres les 
resumim en dos termes molt concrets: dicta
dura o democracia. Pensem que el triomf de 
!a democracia en aquests moments será el 
que veritablement dongui el joc futur i la in-
l O 

cidéncia que es pugui teñir a nivell d'Estat, 
de nacionalitat i de barrí. Aixó dependrá 
molt de la correlació de forces, ja que en 
funció d'elies es permetrá mes o menys i es 
podrá avancar mes o menys. Es important, 
per tant, que el máxim de vots es decantin 
cap els partits democrátics. La incidencia di
recta dins deis barris vindrá donada des d'a-
quí, perqué aleshores la representació 'que 
tinguin els partits democrátics dins de les 
Corts, donará també una certa forga a les 
properes eleccions municipals, que aqüestes 
sí que son veritablement importants. 

FERRAN.- Nosaltres pensem que si aqüestes 
eleccions son guanyades per A.P. o per U.C. 
D., la situació que en sorgiria seria nefasta 
pels nostres barris perqué estariem igual o 
pitjor que ara. Pensem que l'única manera 
de garantir que les reivindicacions deis barris 
siguin resoltes, mentre no hi hagi una autén
tica Uibertat i una auténtica democracia, és 
la constitució d'un front en qué hi hagin reu-
nides les forces democrátiques i que puguin 
dur a terme els programes deis barris. Pen
sem, pero, que amb aqüestes eleccions no 
s'acabará ni el camí de lluita ni d'unitat per 
intentar resoldre els problemes que ens afec
ten. 

e 
< 

ASSUMPTA.- Nosaltres pensem que aqüestes 
eleccions signifiquen ben poca cosa democrá-
ticament; pensem que potser van encamina-
des mes que res per aconseguir una legitimit-
zació del franquisme i que per a Catalunya 
significaran el que tinguem una mica mes de 
veu en el govern, cosa que fins ara no ha es
tat possible. Aleshores pensó que de cara ais 
barris hauriem d'anar tots a potenciar mes 
que res les eleccions municipals que son molt 
mes importants. 

RAFAEL.- Cree que si bé és cert el que diu 
la companya, que probablement aqüestes 
eleccions no son massa cosa, també cree que 
és cert que el barrí no n'ha d'esperar tampoc 
massa cosa. Que ni ara ni possiblement d'a-
quí a 4 anys els problemes no vindran resolts 
pas de massa amunt. No serán, evidentment, 
unes eleccions democrátiques, pero també 
hem de veure ciar que el camí es fa, tal com 
deia en Machado, "caminant" i si els partits 
polítics aconsegueixen una pardela de poder, 
per molt pe tita que aquesta siguí, sempre re
percutirá en benefici d'una opció mes clara 
i contundent pels barris que será el que en 
definitiva permetrá unes eleccions munici
pals mes democrátiques que a la vegada for
earan també unes eleccions properes també 
mes democrátiques. 

J. RAMÓN.- A mi em sembla que la contra-
dicció en aquests moments no está entre dic
tadura i democracia. Em sembla que hi ha 
una proposta democrática per part de les 
classes dominants i que s'está duent a terme. 
Em sembla que la legalització deis companys 
del PSUC i la futura legalització deis partits 
que encara no son legáis després de les elec
cions, son passos que comporta aquest pro-
jecte democrátic de la burgesia i que, per una 
altra banda, hi ha una proposta democrática 
de les classes populars que em sembla que ha 
d'anar una mica mes enllá de la simple conse-
cució d'aquestes llibertats democrátiques. 
En definitiva, si hem d'anar a aqüestes elec
cions és per a demostrar la manca de Uibertat 
de les eleccions, la manca de consecució de 
la solució deis problemes de les classes popu
lars. 

JOAN.- A mi em sembla que per la vida dia
ria deis barris,.aqüestes eleccions poden sig
nificar dues coses en principi, i una tercera. 
Pensó, en primer lloc, que com a ciutadans 
ho notariem si aqüestes Corts poden ser 
constituients i si donen una constitució de
mocrática a l'Estat espanyol, que retorni a 
Catalunya les institucions i els príncipis de 
l'Estatut del 32. Per altra part pensó que 
una tasca fonamental per teñir incidencia 
ais barris será la llei municipal que surtí d'a
questes Corts. Aleshores, en funció de quins 
resultáis hi hagi a les eleccions municipals, 
si pensó que aixó tindrá una incidencia . Un 
punt per a mi un xic anecdótic pero que pot 
representar un pas endavant pot ser el que, 
després de les eleccions, "parlar de política" 
quedi una mica mes a prop de la gent. Cree 
que la nova gent que vagi a les Corts podran 
acostar un xic aqüestes Corts ais centres mes 
afect-ts que son els veihs. 

EQUIP DE BUTLLETI 
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Calaix de sastre... 
ELECCIONS: LA SOPA DE SIGLES HA 
ARRIBAT AL GUINARDO 

En efecte, el Guinardó está patint, com qual-
sevol altre racó de 1'Estat la tempesta electo
ral. Els veihs prou feines teñen per estar al 
dia en la identificació de noves sigles que 
omplen les parets i les bústies, o per escollir 
quin deis mitings és mes interessant o quin 
ve primer que 1'altre. 

Va comentar la tanda de presentacions, al 
teatre de la parroquia Verge de Montserrat, 
la coalició Esquerra de Catalunya - Front 
Electoral Democrátic, que va ensopegar un 
dia de pluja intensa que va fer que l'assistén-
cia es redufs a un centenar de persones. 

Després va seguir la Falange Auténtica, que 
va haver d'esf orear-se molt per fer en tendré 
al veihat que no és la Falange d'en Fernan
dez Cuesta, pero que sí és la mateixa d'en 
José Antonio i que a mes está per 1'amnistía, 
lesUibertats i I'estatut d'autonomia. 

Seguidament va passar el Partit Socialista de 
Catalunya, que encara que va muntar tot un 
sistema d'altaveus a fora, només va omplir 
l'interior del teatre. 

Pero el "xou" el varen portar els ultres, en 
aquest cas, vestits amb funiforme negre i 
marró deis "nois" de CEDADE; el Iloc: 
l'Institut Sant Josep de Calassanc. La curio-
sitat deis estudiants del centre, per altra ban
da conegut per la incidencia de les f orces de-
mocrátiques d'esquerra, en el seu sí, va mig 
omplir la sala d'actes. Quan el timbre va avi
sar que era l*hora de tornar a classe, la gran 
majoria deis que hi eren sortiren de l'acte 
llencant comentaris aljusius al carácter fei-
xista del mateix. Va entrar en acció el servei 
d'"ordre" que amb pones i cadenes va pro
vocar una mini-batalla campal que va acabar 
amb alguns contussionats i mes d'un cotxe 
apedregat. 

Hem <J'esmentar, també, el Míting del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya al camp de 
fútbol de l'Europa que va reunir unes 8000 
persones. Sens dubte l'acte polític mes im-
portant que slia fet al barrí. 

Per fi, i per ara, el dimarts dia 7 de juny els 
partits no legalitzats que integren diverses 
candidaturas organitzaven un festival de can
eó catalana, també al Camp de l'Europa, 
amb la intervenció de cantants com en 
Llach, María del Mar Bonet o en Muntañer. 

Pero a part deis mitings i presentacions, la 
campanya electoral ha sortit al carrer i pot-
ser aixó li dona un caire nou, colorista, obert 
i lliure que no es correspon amb la situació 
que viviem per exemple fa tres setmanes. 
Avui, els "encoladors" van amunt i avall amb 
les seves galledes, brotxes, escales i altres ma-
terials enmig de les reacciona mes variades 
deis que miren. Hi ha de tot: des d'aquell 
que es posa a cridar perqué li embruten la ta
cana fins a aquell que demana un cartell peí 
seu taller o peí seu fill, passant per l'altre que 
pregunta si paguen bé perqué está buscant 
feina. 

I no sois és aixó: les taules de propaganda es-
tan per tot arreu i és molt fácil adquirir en 
elles o inclús a algún quiosc, el "Treball" o 
"L'Esquerra de Catalunya"; els cotzes amb 
altaveus on s'intercala la caneó catalana i els 
himnes amb les proclames polftiques funcio
nen constantment; els tríptics amb els pro
grames omplen cada dia les nostres butxa-
ques peí carrer, al metro o a 1 'autobús. 

Per altra banda, s'obren nous locáis al barrí: 
el del PSC al carrer Art o el que ha obert el 
PSOE per la campanya al carrer Telégraf, on 
durant tot el dia els militants preparen els 
cartells perqué a la nit surtin els equips de 
treballadors nocturna, espléndidament pa-
gats per cert, a empaperar els carrera del bar
rí. 

Val la pena afegir que tot alió del pacte de 
no agressió ha quedat oblidat, i encara que al 
barrí no és el mes frequent, es pot afirmar 
sense por que estem davant la guerra del car
tell: qui arriba últim, és qui es queda a la pa
re t; el que sembla en alguns casos bastant ló-
gic ja que si els que venen abans ho empape-
ren tot (cas del metro del Guinardó) els que 
venen després teñen dues sortides: o tapen 
els altres o no en posen... i els temps no .es-
tan com per fer concessions. 
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EL DESASTRE DE LA SORTIDA DEL 
METRO DE SANT QUINTI  

Malgrat les repetides queixes deis veihs del 
barrí, sembla ser que Túnica solució que 
troba l'Ajuntament per a fer front al pro
blema que s'ocasiona a la sortida del metro 
de Sant Quintí els dies de pluja, és tirar 
quatre paletades de quitrá i de grava i espe
rar que torni a ploure, pero sempre un cop 
ja ha plogut i els veihs s'han vist moléstate. 
Es ben bé un exemple del que ha estat fins 
ara la política que a nivell cuitada s'ha se
guí t des de la placa de Sant Jaume. 

A1'anterior buületi i en parlávem i el diari 
"Avui" del dia 25 del mes passat titolava 
"Al metro amb barca" una fotografía de la 
mateixa serie de les que publiquem aquí. 

Creiem que les fotografíes son prou elo-
qüente -i la majoria de veihs del barrí d'a
quell sector en son suferts testimonis- com 
per veure clarament la situació del proble
ma i la urgent necessitat de qué aquest se 
solucioni defínitivament d'una punyetera 
vegada. 

L'espectacle no pot ser mes dantesc, gent 
saltant i salvant-se deis bassals i deis esquit-
xos deis automóbils com si estiguessin par-
ticipant en una cursa d'obstacles, cotxes 
amb aigua fins a la meitat de les rodes, ma
res carregades de canalla, dones amb cot-
xete i amb carros de la compra fent auten
tiques filigranes per a no embutir-se en el 
fang i alguns que s'ho agafen amb un cert 
sen ti t de 1'humor i s'arremanguen els panta-
lons per a fer la "travessia" d'accés o de 
sortida del metro. 

Pero el problema no es limita ais pocs nu
tres que envolten la sortida del metro, sino 
que aquest es prolonga a tot el Uarg del des-
campat que va fins el carrer Cartagena, pas
sant per dañera deis terrenys de Sant Pau, 
els quals ofereixen també un espectacle de
plorable degut ais amuntegamente d'escom-
braries que hi ha i a la manca total de llum, 
que juntament amb el desgraciat terreny i 
amb l'existéncia d'una sola voravia empra-
da en la seva major part del dia com a "par-
king", fant que efectuar aquest recorregut 
sigui de nit una auténtica aventura, agreuja-
da en algunes ocasions per la presencia d'al-
gun "masclista lligón" que de moment l'ú-
nic que ha fet ha estat espantar alguna 
noia, pero que donada la situació descrita 
no ens estranyaría que en alguna ocasió ha-
guéssim de lamentar fets mes greus. 

Creiem que ja ha arribat el moment d'exi-
gir d'una vegada i per totes que l'Ajunta
ment es faci carree de la situació i arrangi 
d'una manera definitiva tota aquella zona 
que malgrat estar destinada a qué hi passi el 
"famós" i tant impopular Cinturó de Ron
da, és un lloc de pas continu que exigeix 
peí dret que hi tenim els que en patim les 
conseqüéncies -que com sempre som els 
veihs- una urgent -i com déiem abans- defi
nitiva solució. 



Calaix de sastre... 
RADIOTRONICA EN LLUITA 

Des del dia 15 de maig, 97 treballadors de 
Radiotrónica, empresa situada al carrer Segle 
XX del barri, es troben parats perqué l'cm-
presa no els dona feina. Cada matí es diri-
geixen al magatzem i romanen de bracos pie-
gats. Aquesta situació no és altra cosa que 
una pressió per obtenir l'acomiadament deis 
treballadors o facilitar l'autorització de la 
rescisió de contractes per part de la Delega
do del Treball. 

Radiotrónica ha tingut fins ara com a únic 
client, pr ác tic amen t, a la Companyia Telefó
nica Nacional. Es una empresa vinculada a 
Agroman i a la mateixa Telefónica i amb 
molt poc capital ha obtingut fins ara abun-
dantfssims beneficis. El sistema és simple: 
Telefónica aporta tots els materials necessa-
ris de manera que Radiotrónica es converteix 
amb una mena de "prestamista" que agafa 
personal (molts d'ells, aixó sí, especialitzats: 
empalmistes i zeladors) i el porta ais llocs de 
treball a on es dediquen a fer esteses de no
ves linies de teléfons o a la conservació de 
les ja existents. Radiotrónica, degut a les 
vinculacions de capital i fins i tot famüiars, 
guanyava les subhastes de la telefónica amb 
pressupostos alts, el que permetia arrodonir 
encara mes el negoci. 

Actualment, seis hi diu ais treballadors que 
la Telefónica té saturades les necessitats i 
que per tant Radiotrónica esta sense feina. 
Aixó, evidentment, és una mentida com una 
catedral, dones tots sabem molt bé els grans 
déficits que actualment ofereix el servei pú-
blic de teléfons (vegeu el butlletí anterior) i, 
en concret, al Guinardo está projectat ampli
ar 12000 noves linies per a fi d'any, i els tre-
balls d'ampliació, que sapiguem, están molt 
endarrerits. La realitat deis fets és que es 
preten una reestructuració empresarial, i a 
aquest fi slia creat el 1975 una nova empre
sa, SINTEL, Hígada directament al Consell 
d'Administració de la Telefónica. El capital 
no té entranyes i juga amb "la forca de tre
ball" com si no es tractés de persones, amb 
uns drets i unes necessitats. 

L'Associació s'ha solidantzat públicament 
amb aquests treballadors, i en aquest cas, al 
mateix temps que defensem, també, els nos-
tres drets com a vei'nat a disposar d'un ser
vei telefónic eficac i no sotmés a l'especula-
ció d'uns quants. Exigim que seis hi dongui 
treball i garanties o, en tot cas, passin a la 
plántula de la Telefónica amb tots els seus 
drets actuáis respectats. I exigim, també, te
ñir nous teléfons al barri abans de fi d'any. 

GUANYEM UNA ESCOLA GRATUITA I 
PUBLICA 

El diumenge dia 5 de juny la vocalia d'ense-
nyament de l'Associació, juntament amb un 
grup de pares varen informar des del mateix 
carrer ais veihs sobre la necessitat d'empren-
dre con juntament la tasca de fer realitat ja 
peí curs 1978-79 una escola pública, gratuita 
i catalana que escolaritzi 512 nens del barri, 
en el solar situat entre l'Avda. Verge de 
Montserrat i Cartagena, que l'Ajuntament ja 
ha acceptat de proposar com zona escolar 
en el Pía d'Urgéncies. 
Cal a partir d'ara pressionar a fi que el que 
está escrit sobre el paper passi a ser una reali
tat sobre el terreny. Pero cal encara más: si 

volem una escola amb un ensenyament de 
qualitat, una escola a la que els nens hi vagin 
amb gust, una escola amb un equip de mes-
tres ben conjuntat, una escola on s'escolti els 
pares, una escola que sigui de tots: pares, 
mestres, nens i altres treballadors que hi de-
diquin el seu esfor?, CAL QUE DES D'ARA 
GESTIONEM AQUESTA ESCOLA ENTRE 
TOTS. L'ESCOLA PUBLICA L"HEM DE 
FER. SI AIXI LA VOLEM, DES D'ARA I 
NO ESPERAR QUE ENS DONIN PERMIS 
AMB UN DECRET. (Informa't i participa 
cada dimarts a les 22 hores a l'Associació de 
Veihs). 



Calaix de sastre... 
EL PARC DE LES AIGTJES FESTES DEL GUINARDO 

El Pare de les Aigües és el palmó del barrí, Dues imatges de les festes celebrades al bar- municipal serveixen de resum gráfic de la 
així ho demostra essent zona verda des de ri des del 24 d'abril fins el 8 de maig. L'ale- festa major del Guinardó 1977. I fins l'any 
1 any 1956. El nostre barrí el necessita. grf, d e i «.rca-vila ¡ els múács de la banda que ve... 

Heu entrat al pare? Em temo que no, perd 
lTiaureu vist des de 1'exterior. Jo he entrat 
uns cinc o sis metres endins i he pogut con
templar 1'abundancia d'arbres com de xops 
i plantes de totes menes. 

Per qué el defensem tant? Perqué les socie-
tats constructores volen transíormar-lo en 
edificis i s'omplirá de deixalles i porquería 
que llencem els humans. Aixd cree que 
passari i ha passat. Per qué volem el pare? 
Perqué com ja he dit abans és el pulmó del 
barrí, perqué volem correr, jugar i fins i tot 
la tranquiUitat. El volem perqué els grans 
facin el seu descans i per salvar-lo de la 
constructora i C.I.A. Pero hem de respec-
tar-lo perqué no sois estem nosaltres, tam
bé están els animáis, encara que no ho setn-
bli aquest boac petit está pie de vida, fins i 
tot un ornitóleg podría teñir el seu observa-
tori al pare. Pero jo em temo que quan 
obrin el pare, el nostre pare, passi el que va 
ocórrer amb les poques i petites plantes 
que ens van posar sota el pont del Cinturó 
de Ronda. Tots sabem que aquelles plantes 
van ser trepitxades per tots i només queda 
sorra i térra pelada, espero que aixd no 
ocorri en el nostre pare. 

Pels afecciónats al fútbol, jo faria una am
pia extenuó dins el pare, per a jugar-hi. 

Seria un gran orgull per a nosaltres i el nos
tre barri teñir un pare net, pur, i pie de vi-
da" REVETLLA DE SANT JOAN AL PARC %l RONDA Í N MAQUETA 
VOLEM EL PARC DE LES AIGÜES !! < e n c a r a a l a P8»* d e f o r a ) -

MANEL MAS, 14 anys 8é d'E.G.B. 
ESCOLA ARTUR MARTORELL 

Abans que la dispersio de l'estiu ens separi, 
uns per aquí els altres per alia, tenim una 
cita "revetllera" de comiat, de recompte del 
que hem fet, de promesa de retrobar-nos des-
prés de vacances. El dia 23, al captard, a la 
placa Alfons X, celebrarem la R e v e 111 a 
d e S t. J o a n, on hi haurá actes per tot-
hom, des deis xics fins ais mes grans, balleru-
ga, coca i xampany, paperets i serpentines... 
i un espectacle que ens explicara la vida, mi-
racles i disort del Pare de les Aigües. Apun-
tau-vos a la vostra agenda aquesta festa, US 
ESPEREM !! 

Tots els dies feiners, de 5 a 8 h. de la tarda es 
pot visitar al barracó instalJat a la Placa Al
fons X la maqueta del que será el Cinturó 
fins a Sant Quintí, així com els accessos ais 
tunéis de la Rovira i la Placa Alfons X. Ma
queta molt simple i que no aclareix massa els 
dubtes que teñen molts veihs sobre la solució 
definitiva d'aquesta obra tan impopular que 
és el Cinturó. Pero val la pena anar-la a veure 
i aprontar l'ocasió per a discutir allá mateix 
amb els veihs el nostre futur colJectiu i de 
prendre part activa en la seva construcció. 

Carina 
UBRERIA/PAPELERIA 

Material escolar y de oficina 
Colecciones • Encuademación 
Imprenta -Juguetes educativos 

Artículos para regalos. 

Av. Virgen de Montserrat, 183 bis - TeL 255 53 37 
Barcelona (13) 
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