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CBOOO 
M X . - Centfit» la I W i t a TAT Sintéticos Castalla*. Os 280 traballadors 

d'aquesta «surts* de SafeadalJ sín dssoadlts quan tractairtn da ralrv 
ca*pcraf-<a a la faina despees d'una setaana de vaca en dsrand» dl afiloras 
salarials. Ona part dais despatxats ha fira** las cartes d» readaSsslS, asn 
tro que la tajarla a*ntf la scsiclS de no aceitar les cartas a asnys ¡ p e " 
la readristlí na sliui general (69 troballa**»* no han rebut la carta). 

5-W.- Oi l ' tapma Tascas a*. taac*" * SaUdill, han estat accetsdats 27 
traballadnrs per haver parat en desande dl raívfHi'eeelcrs salarials. 
Aquest eateix dia, "Estruch Toxti T* de Sabadell fa en atur on «el l -

daritat aab "Slntftleos CastenS5" 
Texti l ilanrastra*. do ïían-asa, para on protesta dal nco sisteaa de 
ts que rttal la tillares adquirides. 

^ La flraa dols convenis no atura la lluita contra als "hecos" I el 
™ cotgalaaent de salari s. La lloí ta contra els •topos" salarials I par 

la setaana di *0 horts s&n les dues reivindicacions efe estesos tu aquest 
aoaant. A destacar la lluita solidarle que cal anar estenent coa a factor 
dt conscienciació' política, 

Barcelona,- Sls-cants treballadors de la "Seat* pgrtanyents al taller I * 2 
han deeanat al ¡orat d*eEpresa que intervingui a Ta «ocistratura d» Tre
ball car detentar 4* ctapanys seus jcertadrts t l dia 78 dt ]uny dal 1.971 
que varen fer star dseprfe d'unes asseeblees. 

l'espresa "Ental* ha presentat a la Delegado de Treball expe
dient de crisi deeanant l'acoaladaaent de 75 treballade-s. Las acdons que 
pertanyien a I 'TSI" varen passar a la "Cotpanfa TelafS ice Kacioml de Es 
pana* a finals del darrer desasiré. Tots els saos 2.00C iraballadars varen* 
passar a la Telefónica", pero 300 d'ells, que tren recTtldors, no se'ls 

"reconegui l'antiguetsít 1 calla que passessin un exaaen tingres. Una part 
va acceptar l'aaartadeae-t aab Indeenl traci*, pari 75 (Telis van Inçrtssar 
aab los condielons Ttjtaaoes. Pero el priaer dia dl vacances varen rebre 
la ccaxartcaciS et que "Cntel" havia presentat l'expedient do crisi I que
daven tots ells al 

11 Setembre. 

Detencions,- La satinada del 7 de setenbre feren detinguts dos xicots a ta 
barriada de Sants* Joan Tarabal i AnustI Viada». Sa'ls ¡xuta de pintar es-
legan» referents a l'Os» ce Seteebre {"Saciallsao", •llibertat", t t r . ) sï^ 
nats per PSAI, AabdEs treballen al Banc Coaarrial Transatlàntic i s'esperen 
represàlies per part de la dlrecclS, pos^bleatnt ï'expalslí. 



2 
Accions a Coaarquas.- f l di jo» 7 dt seteabre, día ds mercat a Granollers, a les 10.30 del satf 1 al Tloc «as cèntric às la cltrtat, 
es despenja una bandera catalana ano Veste! roig (sfabol del «wviment revoluetonarí d'alllbereaent) d'on caigueren ailers db fulls 
qoe cridaven a la aobllitzatfó dt les poblacions de la cenares contra les autoritats I elements eonpltcats aab el regle pelftlc ac
tual, causa de l'opressió p^sent 1 del crlíilnal bombardeig que sofrí Granollers DOT part dels feixistes durant la gorra. (Aques
tes octavares anaven signados per los CAC -Comissions d'Activitats Cfvlqoes- del Valies). Slaultanlaaent soni Talaras antiaèria 
qoe la ciutat conserva d'ença d» la guerra 1 que serveix a les "autoritats" feixistes per conmemorar l'aniversari de l'ocupació de 
Granollers. 

- Anb tiotiu dl la diada de l'On» de Seteabre hi ha hagut renartlaent de propaganda, pintades t penjades de ban 
deres a les comarques de: Se^fa, la Hoguera, U Segarra, Les SarHgues, L'Urgell, L'Urgellet, Pallars Jcssa, Pallars SoblrS, Baixa 
Ribagorça I la l l i tera. Destaquen les de Benavarri, Peralta de la Sal, Altorrlcí, Taaarlt I Fraga, per tracter-s» d» pobles qoe ac
tualment formen part de les "províncies aragoneses". D'altres localitats on M hagueren accions: La Seu d'Urgell, Castellciutat, 
Organyà, Coll dt Marge, Oliana, Basalls, Tiurana, Gualter, Ponts, Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, etc., etc. 
A lleida-capltal, es va pintar aab pintura varalla el Bonuaent a "Los Hnrtires". Tanbé hi hagué pintades a diferents carrers 1 a 
barriades. Es col·locaren diverses bandares catalanes. 
Moltes d'aquestes accions foren realitzades 1 signades per F!C. 

Accions a Barcelona-caoltal.- Manifestació piquet a Santa Eulalia de l'Hospitalet, anb repartiment de propaganda f pintant les pa
rets aab "11 de Scterire-Indepenoencla-Sociallsae-LluHca per l'Estatut d'Autonomia", signades par PSAN. 

- D'altra part, durarà els dies anteriors, ŜAN i FNC procedlren-al repartlaent ds propaganda a Metros, 
Cines I llocs clau d» la ciutat; penjaren banderes catalanes al Cinturó de Ronda I a les Autopistes. 

- També es van repartir 25.000 opuscles on s'explica la historia dels PaTsos Catalans i l'opressió na
cional que patia. Reproduia uns extractes: 

• " . . . El probleaa dels °aTsos Catalans no és cap altre que Is laposslbllitat que tenen els hores que viuen I treballen a cadascun 
dels Països Catalans de donar solucions als sous probleaes, d'acord anb la seva realitat 1 les seves característiques pròpies, per 
aconseguí r-ho, cal que els PaTsos Catalans tinguin els organismes de govern nua calen por portar endavant aquesta tasca, és a dir: 
que la nació catalana disposi del seu propi Estat. 
Els PaTsos Catalans no poden resoldre els greus nrobleees economies, socials, culturals i , en darrer terae, polítics que tenen 
plantejats, I alxè no tan sols per la «anca de les anoecrtados llibertats desocràtlques, sinó taabé perquè els seos probleaes son 

dirigits per uns centres de podar estranys als homes que hi viuen i hi treballen. 

La lluita par la solució de qualsevol dels problemes avui presents a Catalunya és, doncs, una lluita nacional, en el sentit que 
noaés els catalans -tots aquells que viuen 1 treballen a Catalunya i esa voluntàriament ne es posen al costat dels opresors- poden 

trobar les solucions als probleaes, d'acord aab les seves característiques i necessitats . . . * • 

Reunió al Rosselló.- El d?a Oree de Seteabre va tenir lloc una reunió a la localitat de Millars presidida pel batlle d'aquesta vila, 
sr. Beffara, 1 en 13 nual dos professors de la Universitat Catalana d'Estiu donaren una conferencia sobre la vida ecancaica de Cata-
limya-Nord des dol 1.800 alc dies actuals, 
L'assistència fou «olt suoariír al que s'esperava. Prop d'unes 200 persones -en la seva ^ajerie gent Jove- es reuniran en aquesta 
població" do la coaarea del Ribera!, a •'O kas, de Dero!nya, escoltant les paraules dels conferenciants, srs. Hlqua! hallo! i Andreu 
Balent, qui van fer una anàlisi detallada sobre els efectes de l'endegament de la costa 1 la colonització europea sobre la societat 
rossellonesa. Acabada ta dissertació, s'Inicia un d?31«j entre els conferenciants i el públic, afinsant-se la necessitat de crear 

un instrusent polític cata» qoe els lligués aab els catalans avui jurídicirsnt espanyo^ instrument que permetria de participar 
en la vida d'Europa, fs denuncià taabé les greus conseqüències tfe la colonització cultural francesa a! Rosselló. 



Consell de Guerra. F.A.C 
Antecedents.- Succeí a finals del HH de 
aaig. La policía de Barcelona s'havia «os 
trat iapctent par a capturar els responsa 
bles deis noabrosos artefactos tjae havien 
explotat a Barcelona I ais saos encon-
torns curant els darrers nasos. Havia fra 
cessat escanda! csaaent en no oervindre, 
fapedlr, ni descobrir la celebrada de la 
prleera sessió de VAsseablea de Catalu
nya, que va tenir lloc el dia 7 de nove»* 
bre del 1.971. La seva posició, desespera 
da 1 poc afortunada, va eapltjorar aab V 
explosió que derruabl pardalBent el " V-
raaento a los Caídos" de 1a Diagonal el 
dia 18 ce aaig. Necessitava toperiosasent 
fer atrlts aab una captura espectacular 1 
oue dones exemple. 
Sobro unes poques 1 pobres dades arriba
das, segons sertla, a travis de la poli
d a francesa, la Brigada Social de poli
cia dl Barcelona va Iniciar i m cadena de 
detencions, desesperades I coapletaaent a 
cegaos, centre algunes persones fugien a 
França, El resultat de l'operació fou la 
detenció de nou persones: Carles Garcia 1 
Solt. Basan Llorca i Lbpez. J. Planxart, 
J.R. Careras Badal, Lluïs Tomé, Jordi , 
Castella. Josep Caldnch I Barrancos, Jp-
sep Alaedi I Garcia 1 Manuel Craolls. A-
tonseguiror, fugir Josep Pascal 1 Alaar, 
Josep Olgon 1 Balaguer. Josa» B. Sarcia I 
Soli. Alfons Cervera 1 Hurtado. Jordi So
riano 1 alguns ais que foren avisats aab 
tesps, ja provinguts per les prisaràs i 
folles detencions. 
El dia 27 de salo, el Governador Civil de 
Barcelona, Tonas Pelayo Ros, va convocar 
tea roda de prensa, a fi de notificar als 
altjans Informatius I a l'opinió pública, 
l'eficaç "desarticulación* del grup FAC., 
presentant els nou detinguts coa a respon 
sables dais trenta 1 tants artefactes ex
plotats a Barcelona durant els darrers ae 
sos, I que foren prollxaaent enunerats 1 
detallats en la nota que fou lliurada a la 
pressa, parque constis claraaont que no 
quedava cap explosii sense justificar (en
tro ollas la que va provocar, acc! dental-
•ent segons sortia, la sort d'una perso
na). En relació aab aquesta nota publicada 
oft da tant , la Junta de Govern del Col·le
gi d1 Advocats da Barcelona va resetre al 
Governador Civil de la "Província" una fer 
ta protesta, ja que cavant l'ooinió publi
ca es presentava de fonia Indubtable cos 
autors I responsables cPuns fets, encara 
en e ls cous prlaers passos d'investigació, 
unes persones no sotases a Judici 1 que, 
par tant, os prejutjava l'afer por part de 
qui no era l'autoritat coapatent per a fer-
ho. 

L'ünlca base per a aontar aquest procés 
(que is la "Causa Ordinaria Bi 59/72 de 
la IV* Región «Hitar») radica en los dc 
claracions prestades pols detinguts als 
calabossos de la Brigada Social de la 
"Jefatura Superior da Policfa» ds Barce
lona. Declaracions arrancades aab tota 
«na de torturas I sals tractes 1 en es
tat de seoiinconsciencia; i 1a aajorta 
de les quals foren negades 1 rectifica
des en prestar declarado, ja a la pre
só, ja davant l'Autoritat «Hitar. Es 
presentaren denuncies per sals tractes 
davant l'Autoritat Judldal. Els proca-
dlaents eaprats per la Policia par a ar
rencar confessions 1 declaracions (sol
tes d'apuestes, absurdes 1 Incongruents} 
foren teriblosant variats 1, desgrada-
daaent, ja prou cuneguts. Destaca l'ane-
•enat "quirófano* que es un procedíaent 
per a treballar" 1 destrocar ois ronyons 
per a tota la vida. I , efecHvasent, un 
dels detinguts, RsÉon Llorca, es troba 
afectat d'una l a s» a la regió luebar de 
la colara vertebral, reconeguda pels 
setges, poro Ignorada 1 silenciada oft
cialaent. No rap assistència ni cap so
na de U aclaaunt. 
Coa que la baso de la sancionada causa 
aontada contra als 9 detinguts era fe
ble, l'Acto de frocsssaeent dictat par 
l'Autoritat IHlltar és artigu, lncon-
cret I «solt poc serlos. Es llalta a esbós 
sar errSnlaaent al qui era i el que pre
tenia el FAC, reladenant els noas 1 clr-
cuastancles personals dels 9 detinguts i 
sanifestarrt que tots olis "han Intervenido 
directa o Indreetaaante en algunas oca
siones en las actividades del FAC*. El 
processacent és ce dtta 16 de Juny del 
1.972, 1 considera que ona tal indefini
da participació en tan inconcrets fats 
pot ésser constitutiva d'un delicte da 
terrorlsa», previst i penat en l'articlt 
29* bis a) dtl "Código de Justicia «Hi
tar», què estableix una pena que va de* 
de 30 anys a reclusió fins a sort. El dit 
article ha estat rocantaant incorporat al 
•Código de Juetida «Hitar* per Llei de 
15 de novaabre del 1.971, després de la 
supressió del Decret-LId de "Bandidaje 
y Terror! sw* del 21 d» seteabre del 1.960 
oue fou el de trista aplicació en al ja 
fastos Consell ds Guerra de Burgos contra 
•Hltants de l'organització nacionalista/ 
revolucionaria ETA, oi daseabre del 1.970. 

La quasi totalitat dels processats pre
senta recurs de revocació contra VActa 
de Processament, recurs que rapidaaant 
1 total fon desastiaat. sense la ais 

Ramon L L O P CA L Ó P E Z 
3Ï anvs, obrer textU 
pateix d'una afecció renal 
desviació d* La columna 
a consecuencia de les ttr*we* 

C a r l e s GARCÍA SOLÉ 
? 3 a n y s , * o í e r 
s a l v s t g e m e n t torturat 

sfnifs» fonaaentació. 

I, di cop 1 vslta, després d'un tal aun-
tatge, a alt j a * d'agost, l'Autoritat Mi
litar s'lnhtbatx a favor del TOP respecte 
a 7 dels processats, prosseguint la cauca 
ni litar par tarrorlsae sois contra 2 deis 
encaúsate; Carlos Gerds i Solt I Raaos 
Horca I Lapes, ais goal» os orsterTispu-
tar els t r a m 1 tants explosius I totes 
les sapecadas activitats del FAC. Es vol, 
segons saetía, evitar siguí coa siguí ana 
possible ressonància d'aquasta causa 1, per 
això, han considerat cea a aillor procedí̂  
aant continuar-la solasent centra 2. Enca
ra que dctdigui tot ol plantejament inicial 
i s'acusl encara sis aantfastaaent la la-
sansa contradicció 1 Incongruencia d*aquest 
precéí-fantasse. 
La iaplacabla exeaplarltst de la possible 
cendeana cuepllra alxf, losalaant, la seva 
funcló repressiva i preventiva par a tot 
l'Estat espanyol (l aolt oapeclaloant par 
a Euzksdl després de los recents activitats 
d*ETA), passant ais desapercebuda en afec
tar solasent 2 persones en cooptes de 9. 



¿3. 
Solidaritat i lluita 

Kanlfestacions.- El divendres dia 22 der seteoère tingueren lloc tres manifestacions centra els consells de guerra. Al matí, aanl-
festacl6 d'estudiants funes 5C0 persones) prop d'Arlbau^Sranvia, Al vespre, ona altra al carrer Parlament. La tercera, gairebé 
simultània, a la carretera ds Sarrls prop de la Plaça Salvador Anglada. Aquesta darrera sanlfestacló, signada conjuntament per d i 
verses organitzacions (Coordinadora de Comissisos Obreres, lacai i ner sectors; Coordinadora de Comissions de Barri, local I per 
Sectors; Plataforws de Comissions Obreres; Estudiants d» Barcelona; Comissions de Pestres; Comissions os Llicenciats), Insistia 
també en la solidaritat amb les lluites dels obrers de Vigo. 
El dilluns dia 25 de seteobre, a les 8 del vespre, tingut lloc una manifestació a Diagonal^ Passeig da Gracia fins la Via Augus
ta. Desfilaren unes 1.000 persones amb pancartes allusives als consells de guerra l a la solidaritat aab la. lluita dels obrer* de 
Vigo. S'M velen banderes roges 1 catalanes. Foren escampat* gran nombre de fulls -en català I en castell?» referits especialment 
als consells de guerra contra el FAC t el PCF. ( l ) , I la repressió en general, hi bagul interrupció del tràfic i fou pintat el mo
nument de la Plaça "Victoria" eor.egut coa "el llapis". A la mateixa hora, FfC col·locava una cadena a la Via Laietana entre Rosse-
116 1 Provença amb una pancarta que deia "Solidaritat FAC*. El trSflc fou Intcrroaput per e& de i l t j a hora, afectant els vol
tants d'aquest punt. " ' . • • 

El dia 2B, a la eatelxa hora, tinguí lloc una altra sanlfestaclS al Passeig fteragall. Hl intervingueren prop de 500 persones, por 
tant pancartes 1 banderes rones. El primer cotxe de la policia que aparegui es retirí en coeprovar çue els «anifestants no es dls" 
solien sln6 que es defensaven anb còctels aolotov. La manifestació continu! 1 es llençaren fulls signats per PCF. (¡»-1) 1 PCE ( l ) 7 
Finalment, la policia els dissolguí a trets, essent detinaúdes diverses persones. 

l'actitud de l'Església i dels grups cristians. 
Cap alta jerarquia de l'Esglesla Catalana ha denunciat o a fet declaracions contra els Consells é» Guerra. & canvi, hl ha notícia 

de 3 documents signats per estel ics. /'•'••'.. Tv .A 

El primer, que porta les signatures de: Agustí de Semlr, Anton Canyèllas, Llufsa Arrendo, Josep Verds, Tom3s Girí i Canxa Htllan, 
esta adreçat a l'Arquebisbe de Sarcelona, als Bisbes de Tarragona I de la Seu d'Urgell i a l'organització Internacional•lusfltfa 
et Pax", demana l'intervenció de la Jerarquía eclesiàstica. Una delegació «BTXS a Roña on informaren del Consell.a la Secretaria 
d'Estat del Vaticà. Els altres dos documents són signats per "Un grup de cristians» i per "Equips de reflexió cristiana". Aebd&s 
denuncien "l'actual societat classista I opressora", deeanen l'Intcrvencií de la Jerarquia 1 afirmen que els cristians ño poden 
restar aïsarge d'aquests esdeveni sents. 

Cocuaent de denuncia.- El dia 7i de setembre es va reunir l'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals 1. Professi orals Catalans, apro
vant un ioportart document tfc denúncia de la situació que es va lliurar a la preBsa Internacional. (REPRODUÏT A L'APARTAT "DOCU-
HEÍIIS") - - . ' 

Solidaritat al Rosselló.» Ei dia 17 de setesfcre aparegueren pels carrers de Perpinyà 5 a d'altres poblacions de Catalunya-fcord 
gran quantitat de cartells proclasant la solidari tració aab els acusats de pertànyer al FAC, 

El eateix dia, el «ari "l'indepenoant" de Perpinyà, en la seva secció "Trtbune Ubre", publicava un escrit signat per Acció Re

gionalista Catalana (ARC) denunciant la col·laboració entre l'Estat espanyol i l'Estat francès en l'opressió de les nacionalitats, 

"El FAC -diu l'ARC- is una organització de jeves catalans antifeixistes que realitza a Catalunya-Sud accions de resistència con

tra les forces repressives 1 les Institucions de propaganda del reglo franquista. Al terrorisme oficial ça* persegueix els resis

tents, que els pren la llibertat, çue els tortura i que «Is condemna deliberadament 1 impunement des de fa 33 anys, el FAC oposa 

on contra-terror I sme que es nega, cal dir-ho, a fer vfctiees humanes*. Continua l'escrit comparant la situado de>atalunya a la 

d* l'Estat francès durant els anys 1.9W al 1.9W, quan era ocupat pels naris, remarcant que Franco deu a Hltler el ser "Caudillo 

de España". Alhora fa una crida als rosselloneses perquè' es mobilitzin contra els crims comeses per l'Estat franquista a Catalu

nya-Sud, I no es converteixin en còmplices de la dictadura feixista. 
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dilluns, 25 setembre 1.972 
Celebraria del Consell da Saerra.- Aprofitant el fi os setaana, foa fixat per al dilluns dia 25 di setesbre a les 9 del sstf. 

I
Els advocats foren avisats a quarts d» cine, de la tarda del dluaenge. Va ésser pfibllc Ja que es trxtava <fta Consell de Guerra 
Ordinari, encara que l'assisttneia no fou lliure doncs estava femada o bé per policies dt paisà o bé per duta**» que hague
ren d» presentar la seva docusentaciS perquè' es prenguis neta de qa! eren I que foren setoesos a un registre setlcalés, 
L'advocat d'En Rason Llorca, el sr. «arc Palols i Giré, que no es presenti degut a una IndlsposidS, fon eossinat pel presidset 
del Consell a fer acte de presencia si no volia ser eapresonat. La sessl6 no cogué coaonçar fins a un quart de dues del dgdla, 
desprès que l'advocat se sotsetés a diferents revisions fl&Soues 1 fes evldent que havia d'Iniciar la seva defensa forçat per 
l'Autoritat HIlitar que no tenia en coapte el seu estai de salut. 
El fiscal desarà en el seu procedlaent un total de 205 anys de preso* parva ííaean Llorca 1 180 anys para Carles Garcia. Els ad
vocats defensors, srs. Palrts i Feliu, centraren la defensa en els següents punts: 
a. El delicte * terrorlsse que s'ieputava als acusats no fe tipificat al Codi WHtar slní al Cedí Civil, per tant eoopctla de 

jutjar-los a un tribunal ordinari ï no a un de oilitar. 
b. L'existència d'un defecte processal que anul·lava tot l'actuat, Ja que no M havia hagut dlctawn pericial <fels danys que et 

pretenia havien causat els acusats. 
c. No s'havia provat que els dos encausáis fossin els autors dels actes efe que se'ls acusava. Ja que l'atestat de la policia 

noels és pot considerar co» a denuncia 1 no coa a prova. 
d. So s'havia detastrat l'existència del FAC, 1 no es pot acusar ningé de pertànyer a una organització sense provar-ne l'existln 

e i a . - • • . , * . • - • - ' •:, 

L'advocat d'En Ranon Llorca va posar de relleu l'actitud del Tribunal que sols peroetla T'actuacU de la defensa en aquell acte, 
•entre que des de l'Inici del procedinent nooés havia pesat obstacles 1 inconvenients a TactoaclS dels advocats prodílrt la In-
defensié dels acusats, coa si mi iepuls d'acabar rSpidwent el procés («arqués l'actitud del Tribunal, Idouc prescindint d» les 
«ínioes garanties processals. Fets que venien reaflnats per l'acceptarié, tan sols, de ? proves de les 27 presentades per la 
defensa i pel fet que en el susarí s'acusa a Rason Llorca d'haver coses oues accions el «ateix dia 1 a la «atelxa hora. 
Incidí taabé sobre el fet de les tortures que foren aplicades al seu defensat per a ebl1gar-"o a signar «na declaradé prepara
da per la policia. Acabada l'actuacifi dels dos advocats defensors, el President desanS a En Rea» Llorca si volia afegir alguna 
cosa a les dites-pels advocats, iniciant-se el diàleg següent: 
Llorca - E» peraeto preguntsr al Consell quins altjans legals té la joventut o qualsevol persona,!nquleta per parvlndre del seu 

pafs, per aconseguir la seva llibertat i Independencia I . . . 
Presid - Prego al processat que limiti les seves sanifestadons als fets que consten en el sosar!, 
Llorca - El que oretenc dir esta directaisent relacionat ató els fets del susar!, perquè intento explicar la neva intervenció" en 

part d'aquests fets. . . 
Presid - Torno a insistir sobre el que II he dit anterioreent. 
Llorca - Senyor President, 1'obligarte d'aquest Tribunal fe... 
Presid - Aquest Tribunal coneix sillor que ningú les seves obligacions, Llaltl's a contest» si ha participat o no es els fets 

de que se l'acusa. 
Llorca — Ho» 
Després sa II va forsula- la aateixa pregunta a En Carlas Garda 1 Solé, cul oanlfesta que s'adheria al que « l l a dir el se» 
cospany i que no havia participat en els fets. Eren prop de les 9 del vespre. L'endesà es conegué la sentando: 

3! ¡mys d» presó per a Paaon Llorca i Llpsz 
20 anys de presé per a Carles Garcia I Solé 

ÉL Ék Ék. ML Jsk Ék Ék ák ÉL 

Consell de Guerra a Barcelona 

Consell de Guerra contra PCf (internacional).- El dia 29 de setenare se celebra a Barcelona el Consell da Guerra contra 7 perso-
nes acusades d'ésser Reobres del PCE ( ! ] , de fer propagan* en contra del regio franquista 1 d'atacar, on la oarifestadé que a-
quest grup organitza l'abril ds Varty passat al Passeig ftaragall, un cotxe patrulla del 081 aeb cortéis oolotev ferint un poli
cia. 

Oos foren jutjats en rebel·lia, ris altres cinc foren absolts del delicte de "propaganda ilegal», pero declarats culpables de Va 
tac al cotxe de la polida, encara que el fiscal no pogué dewstrar la seva participacié. 
Palooas, Jiaénez, GoreSlw t Curto aflrearen pertànyer al Partido Cooanlsta de Esoaña (Internadorni). 
A Vendad el Consell <Sd"s sentencia, condetxont 3 Josep f£ Palcaas a un total de 18 anys de presé; a níquel Jlaénez Hinojos» 1 
a Raaon Caballero a 15 anys; a Tonas GonzSlez Pardo a 15 anys; i a Enric Curto a 3 anys. 
Aquest oatelx día, a quarts de nou del vespre, es realltaà una sanifestacíé prop del Hercat de St» Antoni. Es pintaren les parets, 
es llança propaganda contra els Consells de Guerra 1 es feren explotar còctels selotov per aturar el traflc. 

Bs> 



U LLUITA ¡.SLS PROFESSIONALS 

aparelladors: 
f i dia 10 <fe seteebre, efe de ?3G aparelladors iwnbres del Col·legi Oficial de Catalunya f Balears han fet un escrit dirigit al 
«redor Ssnoral d» Arquitectura protestant por la decisió del "Consejo Superior" d'axpedlentar la Junta del Col·legi de Cata
lunya, apartar la Janta elegida duecrStlcaaent I substltulr-la per una "Conisión Gestora" coaposta per aeabres de Juntas an
teriors I persones <*» van pedra los passades eleccions. 
Por la seva banda, oi dia 12, el Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya s'ha dirigit en el nateix sentit al Hlnistre de la 
Vlvende. Protesta que "la fiselltzadó i censura de l'actuació d'elesents dirigents d'un Col·legi pretengui basar-se en princi
pis dlfaronts (facuells pols quals els Col·legís van conferir la representativltat als (reabres elegits per als òrgans directius". 

^ Es tracte de l'ofonsiva que, en general, s'esta portant contra els Collegis professionals que tenen una estructtra ses 
~ denocrètlea. Canerataaent, al Col·legi d'Aparelladors es tracta tfe la contraofensiva dels elewmts feixistes derrotats a 

les eloceiona. l'actuació del tresorer -feixista- va destinada a suprinlr sobretot les oosslbllitats de sortida de la revista 
"CAtf". Cal defensar els Ccllegis professionals coa a eines de trebalj i de corredenciacií política. 

La lluita dels aparellador* I la solidaritat activa d'altres col·legis professionals (d'Enginyers, de Doctors I Llicenciats, 
d'Arquitectes, d'Advocats, etc.) ha fet retrocedir el govern, el qual s'ha vist obllgat.aeb data 29 de seteabre, a retirar 
l'ordre dt suspensió d» la junta del Col·legi d'Aparelladors. Cal, doncs, enfortir la soUdrltzadó entre tots els Col·legis a 
la vista dels repetits atacs que estan rebent. ' 

advocats: 
Aab data 16 da tateabre, els advocats barcelonins Albert Fina i Montserrat Avilés recorren contra el procés que se'ls vol fer 
per delictes de reuní6 1 propaganda il·legals. Aabdós advocats nartolxen dels acords del IV Congrés d*Adyocats sobre la lliber
tat de reunlS I d'expressió en l'aablt nrofesslcnal da l'advocat i la seva relació* aab els clients (en aquest cas concreí, aab 
els obrers de la "Seat"). La Junta dal Col·legi d' Advocats de Barcelona ha pres l'acord, aab data de 2! de seteabre, ds reivlraft 
o r al dret d» reuníí sense condicions de noabre en els despatxos, en (üs de la Independencia I garantia del lliuro exercici dt 
la funció judicial. La constitució de conissions de vigilancia de la independencia dels advocats és una acció' a seguir per a l 
tres professionals. 

BARRIS 
Santa Coloea de (jraranet. 
Els terrenys ds la Torra Validar!na* seran dBdieats a escoles. Fs sserd així un espai verd eés aab la construcció d'eseolas en una 
5rea de 3.500 a2, quan es podrien haver construTt en altres terrenys de 10.000 a2 que existeixen a te localitat (1a legislació o-
bliga taabé* •teVIeawnt- a utilitza* aquesta Vea flíniaa dedicant 3.000 n2 a aules 1 7.000 »2 a zor-'-s d'esbarjo}. La pèrdua d'a
quest espai verd és laportant a Santa Colona, on aetualsent correspon noses on om quadrat d» zona verda per habitant, 1 es preveu 
que lat zones lliures restants seran utilitzades per a l'edificació. 

A La densificado urbanística és un dels resultats més directes de l'especulació del sol. El probleaa escolar és, en aolts ca 
^ sos, aés d'especulació de terrenys que no pas d'inversions públiques per a l'edificació. Quan es tracta da zones verdes el 

probleaa encara s'agreuja aés. Ja que la pressió popular en aquest aspecte és sís feble que en el cas de les escales. 

Durant la segona quinzena ha estat publicat un nuaero extraordinari de la revista "Grama", on s'Inclou el resue d'on estud! rea
litzat per un equip de tècnics en urbanlsM i sociologia, contradits pels centres socials I parroquials de la població, L'estudi 
analitza el crelxsaant anàrquic de la població, que ha passat de 15.000 habitants el 1.950 a 150.000 el 1.972, sense altres orlen 
taclons que les Derivadas de la l luita per 1'especulació del so]. N'ha resultat una ciutat-dorettor! de Barcelona aab uns de-
f i d t s tan elevats que es calcula en 4.516 alHons de pessetes la quantitat que seria necessària par tal d'adequar l'actual rea
l itat urbanística i dt serveis aat el que aarca la legislació actual, slanleeent. L'estudi no es llaitc a una exposició freda de 
las xifres, sinó que n'analitza les causes i insisteix en la necessitat d'una presa de posldó de la població afectada. 

Sant Andreu. 
El pla pardal del sertor tard ari (serveis) de terrenys de la "Renfe" esta practlcatent acabat. La "Renfe" abandonaré unes 12 hec 
tareas del nord de la Heridiana, entre Fabra i «"tilg l Passeig de Valldaura. El pla nrevni la utlltzadó de l'espai per a serveis 
oue vindrien a suplir els dMIdts de la zona (rwrc urb"' 5 Ha.; equip hospitalari 3 Ka.; grups escolars 2 Ha,; zona esportiva 1*5 
na,; estació tenrtnal d'autobusos; apacaaent; wrcat; cowrços 1 oficines; habitatges per als expropiats de la zona, etc.). Aquest 
pla troba forta resistència par r>art de l'AJuntanent 5 les constructores, I fe probable que si no es crea una forta consciènda po 
pular, l'espai dedicat a serveis quedi reduit al aínin. 

El dia 28 ds seteabre t» concentraren ones 700 persones al Bon Pastor, a l'encreuaaent dels carrers E. Sanchís I Sant AoVIÍ, en 

senyal ds protesta par la aarca da seaafors, fet que ha ocasionat víctlaes els darrers tenps. 
FI dia 29, tingué lloc ena concentració sesblartt i ner aotius anMegs d'unes 1.000 persones, a les "cases barates" "Barón de VI-
ver", al Passeig ds Santa Colo» prop dal pont del Besbs, Els manifestants lnterroaperen el tràfic surant unes dues hores. 



Zona (fel 8esos. 
Diversos vsfns dels barris del Besos (la Catalana, La Pau, Besos, El Haresse, La Kina, Caigp de la Bota, stc.) s'han reunit en asses 
blea el dia 9 de setesbre i han decidit enviar una carta a l'alcalde de Barcelona, al de St AdrIS i al Govern Civil protestant d» ~ 
la sltuaci5 higiènica i sanitMa dels barris. 

Bada 1 c a . 
El tfa'í de setesàrs els socis del Centra Social del Barri del Posar enviaren una carta al "Jefe Provincial de la Obra Sindical 
del Hogar y Arquitectura1', i una altra al delegat provincial ds l'Rlnst1teto Racional de la Vivienda», csaanieant-los-hl la <teci-
cisiS presa de no pagar durant 3 sesos les quotes qus se satlsfelen en concepta ds eillores 1 de aantantaent Ja que l'estat de 
deixadesa actual no les justifica. La dedsló arranca d'una asseablea realitzada el 5 d'agost en que es resolgui da prendre alguna 
actitud col·lectiva davant la situació urbanística del barrí I l'abandonaMnt de les casas. D'altres accions paral·leles es cben a 
terse en les cases de l·'Obra Sindical del Hogar1 de la zona barcelonina. 

Poble sou. 

Els veïns de La Verneda i de Sant Hartí de Provençals continuen les seves accions de protesta contra l'edificació d'unes barraques 
destinades a ancab!r-h1 gltanrs prccs'fents del Casp de la Bota, de Badalona 1 de ftatHd. El dia 1 de sstesnra les dones del barri 
es aanlfeetRven davant l'A^etaveot. El dia 5 s'oposaven a la construcció de les barraques. El dia 11 és el prisar dia a partir del 
qual se succeeixen toms nocturns que «Menearen essent de 100 persones 1 han acabat essent de prop d'un sller, per tal d'evitar la 
construccl6 de les barraques i fins la coHocacií d'un cartell d'obres. La queixa dels veïns és contradi etor i a respeets a la cons
ciència del problesa, pero és objectSvasent positiva. Els sectors «és conscients no es queixen pels gitanos cos a tais, es queixen 
de íes condicions creades per les autoritats que, en lloc de solucionar els probleses, 1'úntca cosa que volen és fer-los senys v i 
sibles. Així, cos que la zona de barraques La Perona {Ronda St Hartí) és aaagada de les gra* vies de circulació, hi pensen anar 
asuntegant els gitanos que han abandonat els seus antics llocs de residencia per •obres de si Hora ciutadana». 1 en lloc d'insta-
llar-los en una zona urbana proveïda de serveis adequats, els «asaquen» en aquest racé de la ciutat sense preocupar-se ds lss con
seqüències socials lògiques de l'aaunlegasent. Els veïns de La Vemeda es pregunten que "cos és possible que no s'instal·lin les 
barranues a les gespes del barri de Pedralbes, per exesple...», 1 es queixen de la possible pèrdua d'una altra zona destinada a 
espai verd. Els satelxos gitanes de La Perona no estan taspoc d'acord asb la instal·lació del gran nostre de nova o-nt que pensa 
fer l'Ajuntament. (La instal·lació creixent de noves barraques ja ve de temps enrera. El barri té" 25 anys. En fa 16 tenia 230 bar
raques I avui n'hi ha 1.100. Recentsent s'havien construTt sés barraques al aig del Carrer Menorca.) ültlsanent la pressa ha 
publicat (15 setesbre) una nota del «Secretariat Gitano de Barcelona», on explotant el sentlaentallsae cristià, el Secretariat 
es posa al costat de les autoritats municipals per dssanar la Instal·lació de les escoles. 

Orant la segona quinzena de setesbre s'han succeït les notes de l'A juntament adreçades als veïns de La Verneda sobra la qOestlé de 
les barraques de La Perona. L'Ajuntament exposa que únlcasent intenta construir dos grups escolars 1 uns escola provisional, 1 ous 
las barraques 1 l'escola provisional desapareixeran paulatlnasent a partir del 1.973 1 tan bon punt estiguin enllestits els pisos 
que han d'encabir els barraquistes (Polígon de La Hlna 1 de Canyelles). La situació* ha continuat tensa fins el punt que si dia 20 
un grup d'unes .500 persones (dones) avançaren cap a les barraques i hi llençaren diversos objectes, entra ells on coctel selotov 
qus va incendiar una barraca en construcció. 

-«. Els infenss arribats da La Verneda qualifiquen els grups antl-barraques cos de fasíltes psrtanysnts a la burocracia slndl-
© cal i a d'aUrss càrrecs de l'Aè-inlstració de l'Estat, l'enfocaaent general és »felxistoide», encara que hi ha les seves 

excepcions 1 la protesta contra les autoritats tingui -cos ocies «és aaunt- un caràcter objsctivasent positiu. Els fsts assentats 
d'aïK: a lss barraques deeestra, però, fins a quin punt els eneaies principals no són considerats les autoritats per part dels 
san'm-cants. 

Ej^vfja. 
tst i en projecte la oediesció dels patis interiors de las Illes d» cases a espais lliures dedicats a l'ús públic. A Madrid s'ha 
aprovat un projectí seablant a oollcar a la ssva ÀVoa Metropolitana. 

Sarria. 
Asb'wta 6 de setesbre, la cosunltat de propietaris del Carrer Capità Arenas 57-69 ha fet pública una carta raferlnt-se a 1'Infor
ma dels perits anglesos dient que "denota parcialitat, falta de rigor científic, contradiccions 1 fins pueriHItat». L'inforse del 
"Gas Councll* no va signat ni porta cap segell 1 , segons els propietaris, noses pretén ds treurs responsabilitats a la "Catalana 
de 3ns». Consideren l'infome precipitat (observacions fetes en senys de 72 hores 1 conclusions esesss en un «es I deu dies) sentrs 
que en un ĉ s semblant produït a Londres el «aig del 1.968, els satelxos tècnics trigaran 5 assos... El diari *Tele-eXprés» del dia 
13 de sete«bre, en una nota de redacció vaga 1 evitant fer al·lusions directes, es refereix a aquesta posició dels propietaris qua-
llflcant-la de conseqüència lògica de la legislació --¡ctual que no preveu indemnització per al damnificat si no hi ha un responsable 
clar. Així es pot Interpretar l'Interès dels propietaris de far recaure alguna responsabilitat a la Companyia "Catalana de Gas», 
l'foilc subjecte d'una possible indeanitzacló. Darrerasefit,a«b data 11 de setesbre, la Unió Internacional del Gas ha expressat la 
Intenció de realitzar una nova investigació. 

Barri Vell. , , - , 

ÈTp^Tndsr ronr el Born mr a destinar l'espai a edificació. Les diverses propostes de conservació de l 'edifici, obra oe Hxrt-

scH", és la seva ét«çotíí a a c t i v i n culturals públiques, especialeent davant la desaparició del Prlce, I r is , Barcelona, etc. 

L'í.-'-^-r^t no ha M cap decoració al respecte, la qual cosa vol dir oue hi ha soltes probabilitats de destinar Vespal a 1 e-

dlt'cscii de pisos, 

S S f M l i rnoset. a la constado d'un pas elevat a la Plaça Lesseps on el trajecte,tel 1er. K ^ * ^ ^ * * 
a L J *ra 6 f a - l o suMsrrsrt, p«4 els Intemss^larticuTars capitalistes, especialment de Ics «sprases censtruc oras han 
fes*! per aaSfleor =1 ***** * W dols passos elsvats. S'han racollit 1.238 signatures contra aouesta modificació, contra 
la qual frsfcé s'ha sanlfestat "Aslcs de la Ciutat». 



G 
barris(úontir/jac¡4) 

ta wrcaïaatw» 
í l Pla de U Ribera afarta 173 cssas dol barri. EH vaTns afectats, an on col·loqui realitzat el dU 25 aab si regidor aunidpaï A l 
districte, oeweniini garantías davant tes «preui ad ons. O'altras probtaaas taab* foren exposats durant al col·loqui: la sltuaclí 
urbanístic», el problaee dala Jubilats, al de las guarderies, el de las eandldom sanitarios, ate. 

Sants. 

Aab <Ma 8 de sstssbro és elldnat a l'AJuntaaent l'lnfome dais tientes referent als pisos dol Carrer Joan Mo l l , d'acord aab al 
qaal cal calcar aars d» eantendl, reforçar als fonmants | sssuolr les responsabilitats par part da l'AJantanent an la realltza-
d l dl les abres del "letra. 
fosterioreent, als vafna dels arrars Joan TOilt, Can Bruixa t Novell tornen J denenar la suspens!6 de las obm del tetro d'aesrd 
asb l'inforaa dil Colleql d»fanvers, d»1 díArqu!tactes 1 del d'Aparelladors, En el cas que na fos possible la panlitzaelp dais 
treballs, als veïns exegrixen l'adepelí de las sastres apuntades ats anant. 

¿ena francs. 
Eh vtlns de Can Clos ne volen anar a la Bina, S'oposen al Pla °ardal I volen quedar-se al barri en atllors condicions. Els ae-
toals vafns provenen en part de los àrtiques barraques de Is Diagonal (que dseaparelxeren aab el Cenarle Eucarístic), d'altres de 
Can íunls (destres da passar por l'estadi de hontJoTc I ona caserna de la Bareeloneta). Estan farts (Paner anant 1 avall. Aquesta 
reivlndlcadl ha estat taabf defensada recantaant pela barroquistas del Caraol I par la najarla d'actuals txoroolats. 

ÇiBftH|i 1 * ^ 

El Col·legi d'Arquitectes lapngnara el Pla Centro-^era. El Pla ha trobat una forta oposlclfi entro els vefns tal coa s'havia oanlfes 
tat on los concorregudes assoableos Infamativos convocades per l'AJontanent. El Pla ha estat considerat: 1) Poc oportú, quan no 
es vau encara clar la solució de ¡roblóse» ats urgents coa oi ds la canalització del Llobregat. ?) Los zones verdes no tenien Bas
ta rai d'ésser localitzades en llocs actualsont ocupats par l'agricultura que farien el eetelx oapar d··esponJaBent·; a|xf no es 
veurien privades da ait|a de treball 150 faaf lles. 3) El flnancaaent es faria a basa d'una quota d» 1,800 passotas anuals por ha
bitant da Corneli», i) L'eiiboreclé dol Pis no és deaocrMtca, no t i en coopte els Interessos dels afectats. (El Pla aerJudica es-
peclalaent ois petits cosorthnts I va en benefici de les eeçreeos constructores locals. Es tracta d'un cas de renodelacll del casc 
antic nat taabl t'h» * produir on altres zones con GrScla, Sant Andreu, etc.). 

En cuan el orebleoa de la canalltzacll del Llobregat, l'AJuntaaent va proaetre que el dia 15 de sstsabre eoaançarlen les obres de 
reforçaaert de les ribes aantre no es feia la canalització, Pero el dia 20, a las vuit del vespre, tingueren lloc tres aanifesta-
ctem d'unes 300 personas cua racorragveien cnrrsrs laçortants de la ciutat per no haver ast t realitzada acuesta canal) tzacló del 
r iu , I aab notlu d'haver fat |a en any de les Inundacions. La policia os presenta a l'únic lloc de concentració I no poguí evitar 
que as aanlfestassln tras grups por altres carrers, 

t «Hospitalet. 
Els afsetats del Pla Pardal de la Tarresa-Collblanc os oronundare* en una asseablea de l'Assodecló ds YeTrs (el 2* de snteabre) 
centra la seva aprovadS, porque el °la no intenta resoldre can dels greus probleses existents (densitat solt elevada, escoles, es 
pals verds, etc.). l'AJuntaaent, pers, aprovava al Pla si dia 28 sense cap nodiflcacll essencial. 

Al Barri de Bell vi toe han astat recollides 700 signatures dewnant escoles. l'AJuntaaent s'ha coaproses a eoaançar la coratruccil 
dt tros grups escolars e partir d*octubre. 

Ha estol enderrocada Túnica sala de teatre conerclal que M havia a L'Hospitalet. 

Sén desallotjades sense haver-los ofert une Indeadtzadl arHdant 500 fasfltes de la Carretera del *\q 1 de la iranvja, En prind 
pi s'bsn negat najarltarlanant a abandonar els pisos 1 a cobrr una quantitat Irrisoria que no els DK ast ni tan sols de pagar Ten 
treda d'un pis. 

Esplugues. . , 
Continua la presslí dels veTne de Can Yldelaj.en dtaende d'ascoles. L'AJuntaeent ha realitzat tropaganda dclostllada desautorit

zant un escrit d'un grup dt vaTns adreçat t l'AJuntaaent on s'exposava la sltuaclí. 

Sant Bd. 

N*nl*estaci6 d*unas 700 personas al barrí Cinco Rosas a les S del vespre del dia 9 de seteebre, en senyal de protesta per l'exls-
tlncla de la planta d·escoatrsrlas prop de lee casas, la Guardia Civil realitza diverses carregues 1 dispars dos trets enlaira. La 
•anlfestacll fou dissolta flnaleent a les onze de la nit. 



9 
informació general barris 

Transports saburtmn. 
L'eapresa "Urbes* ("Urbanlrac!ones y Transportes") ta «cordar el 13 de setftabre, en junt» general extraordinaria, de vemr» Tos ac 
dons a l'Ajuntaaent de Barcelona per ÍOO eiUens de pessetes. Et desestlaa així l'oferta 4 316 etlions ds pessetes feta per la 
unto de diversos «ucresarts de transrorts '"Segales", "Interurbans", "Soler S Sauret", "Canals", "Rem*") ! les queixes Als Ajue-
taaonts afectats 1 gue no han estat consultats (Santa Coloea, l'Hospitalet, etc.). L'Ajuntaaet participe, alxf, en el negoci a ni
vell d'una societat eorctntll 1 ha estat denunciat oer "eeapetancia Il·lícita", 

A Es tracta d'un cas clar d'aconseguir el aonopofi dais transports a Barcelona per part da l'Ajuntaaent i alllberar-«e alxf 
™ de la coapetencia 1 poder ftxw ees ftdlxcnt els preus sevse aillorar les condicions, etc. 

Coaunlcacl PUS» 

S E S í í ÍS* ? ***?"" * * * , * pe3t9'· ( R c™****«t * *«Hc- no ho és 1 1'Estat Inverteix en les ocres dais 
voltants de I b + i d j j » llions de rassetes.) A efe, segons dades oficials, l'any 1.980 aquest cintero o Autopista 8-30 sera In-
WPlçh?* ¡ W t « s'unelx al «1 estat de les carreteres oue, a ees d W una causa de pardeas eeonoaiques ixtartants,"" 
J . r

J!!t
<flrefta T '• qua1 l a ' n r w , n c , a " * » * « ' * » & 1» nrlair. « Mato d'accidents de circulado. Fresóles de co-

Wrtcaclons deficients són: Barcelona a Vi branca, W tes J ? hores; Barcelona a S| tges, 30 Ices 1 3 hores en alguns casos; n i 

? !T , *??, T * l ^ S " 8 b * n a t , t 8 n , u i ! ' ; Bn1 " * * * * ' « * Barcelona 3 * Igualada 1 Lleida, etc. bn dada del 
neabr» de vfctlees: » aorts en un sol dia d'agost. 

SINDICAL 

Segons la aeaorio de la "Kaquin8ria Terrestre y Harítlaa", una 
xifra de gairehí 100 aMons es conpfcèlfltren coa a pèrdues 
pel concepte de vague». La «mirla culpa les vagues de lee pèr
dues de U9'35 elllons que ha tingut l'eapresa. L'IKI ha pas
sat a convert|r-se en «ocl aajorltari de la "Tfafjuinlsta1, en la 
qnaJ tanbe" M participa la firae "Foster «heeler Corporation". 
Segons la aeaSrla, l'eaivese ha eaprls en oís Atlas «esos una 
eaergica política de recuperació. 

M 
i/ffï: 

íJ r-í f < ' 

plataforma reivindicativa: C.O.Nacional de Catalunya 

El día ?A de setoabre es va reunir la Pemenent de la Coetlssló Obrera Nacional da Catalunya. Hi assistiren representants 
dels següents punts i raas: Barcelona 7 (textil, transports, contracció, fusta, allsentaciÓ, assegurances i netall), 8a 
dalona 3, Hataró 3, Sabadell ?. Tarragona 3, Baix Llobregat 3, Valies Oriental ?., Blancs 3, Terrassa 3, Vilanova 1 l a" 
Geltrú 1. Tambó hi assistiren 1 representant de la Coordinadora Local de Coaisslons de Barri de Barcelona I * de sec 
tors. 
Els punts de l'odre del dia foren-
A/ "lataforaa reivindicativa; 
B/ Solidaritat aab Vigo; 
C/ Consells de Guerra. 
Destacaren a continuació els 10 punts de la Plataforaa Reivindicativa: 
1 . - Salari efnia de 450 pessetes al dia i escala sibil. 
?.- Jornada setmanal de 40 hores (cinc dies de 8 hores). 
3.- Cent per cent del sou de laSeguretatSoclalw cas de ealaltla, baixa, accident, atur forçós 0 jubilació. La ju

bilació als 60 anys. 
*.- So a Teeentualltat I al prestaalsae. El període de orova no pot nassar dels 15 dies. 
5.- ün aes «fe vacances pagades al 100 %, 
6.- Ho als aeoaiadanents oer exnedients de crisi fins que no es tlmul segur un nou lloc de treball en les aatel-

xes condicions i conservant l'artlguetat. 
7.- Rltaes de treball: control sobre l'organització de treball, control sobre les nrlmes, coaltès de seguretat 

Integrats per treballadors. 
8.- Readilssló dels despedíts. 
9.- Creedó d'un Sindicat únic, desocràtic I de classe. 

10.- Annlstla. 



COMARQUES 
1.850 hectàrees de terreny que pertanyen als «onicipis de ftartorell, Gelida, Sant Esteve Sesrovires I Sant Llorenç d'Hortons, sembla 
que seran expropiades d'acord aafc el "Proyecto de delimitación del >'rea Metropolitana Martorell-Anola", projecte que farsa part del 
•Plan Director del Àrea hehropolitana*. Els afectats són els pagesos que cultiven els terrenys que ocupen gran part de la zona. Re
presenten unes 500 faaflies, de les quals 182 sòn propietàries 1 les altres arrendatari es, parcereres i treballadores; 232 d'aques
tes fanflles viuen sobre la zona 1 existeixen unes 200 industries 1 cooperatives que es veuran afectades par l'expropiació. Es trac
ta d'una actuació suposa&'ttnt realitzada asb "fins socials", perd en realitat és una operació especulativa realitzada per VadWnls 
tracl8 }a que aquesta adquireix els terrenys a un preu desvaloritzat i els ven a la "iniciativa privada" als preus del mercat. 

¡ECQHOfflIA CATALANA 
regioftalización... 
""Información Comercial Española", revista dsl Hinisterl de Comerç, publica una enquesta sobre temes * política regional feta als 
professionals de l'aoWnlstració, la Universitat 1 el sector privat. Destaque» les opinions d'Fmllio de Flgueroa i Amando de Hleael, 
perquè recullen en certa aanera l'opinió d'una certa burgesia catalana. Diu Figueron: "la vetusta división administrativa del terri 
torio español en provincias no responde ya a ninguno de las funciones cusidas por un Estado Moderno», I prossegueix "Cataluña y " 
las Vascongadas tienen suficiente madurez y cuentan con élites bastante capacitadas ws asumir la responsabilidad de la gestión di 
recta da sus propios asuntos dentro de la necesaria coordinación tota l . . . " . Oe Higuol opina: "Si se hace prlwro una aancíwrJldad " 

d» las Olputaclones castellanas sera «Ss viable nue se ponga en -archa la de I*s catalanas. Sólo que la primera, entonces, no ten
or* ninguna virtualidad y la segunda logrará un cierto éxito». 

creixement demogràfic 
Dels dos components del creixetant demogràfic de Catalunya -imiloració 1 moviment natural de neixesents-, «1 component 1 «migratori 
tendeix a reduir-se aentre que el seviaent natural tendeix a increnentar-se. Actualnent la tassa ¿a natalitat catalana (19*5 per 
nll) fe solt siaflar a la ds la resta di l'Estat espanyol. Durant l'any 1.971 la Imigració va constituir 24 % del creixement 1 el 
ereixeeent natural va ésser del 76 %. Es tranca així una llarga tradició de la demografía catalana. 

el port i l'economia 
S'ha reunit a narsella (20 de seteabre) l'Assemblea General del Coaitc de Coordinació dels Ports del Hediterrani Nordoccídental. 
La Cambra de Coaerç de Barcelona ha denunciat els escassos recursos destinats por l'Estat espanyol al Port de Barcelona, ofegat 
per poc terreny l la falta d'una bona xarxa de comunicacions per carretera I per ferrocarril nab els principals centres catalans. 
La Caacra oe Coaerç vol aconseguir una declaració d'autonoBia per al nort de Barcelona. 

g. La situació del port de Barcelona és un deis exemples esfe clars de la insuficiencia de recursos que l'actual ¡wlEtica afa-
™ vorelx. La política económica franquista està frenant el procés natural de desenvolupament deis Países Catalans; d'ona aa

nera general amb la situació d'exclusió del Mercat Comú, 1 d'ona aanera particular anb la centralització 1 el control dels recur
sos estrets de la propia oroduedó catalana. Situacions coa la del port de Barcelona - i altres ports catalans-, la de les xarxes 
de carreteres, la reconversió agriria que necessiten moltes zones (coa farras al Pafs Valencià) segons denuncia ei corresponsal 
a Valencia del "Tele-eXprés* da Barcelona (día 75) està oerjudlcant als mateixos burgesos (l ja no digues a la massa treballado
ra que sofreix una sobreexploltacló). El control popular dels propis recursos és ena exigència política que una alternativa dsao-
cràtlca al franquía» -un Regla dUirtonoata per a Catalunya- ha de solucionar. 

CULTURAL 

rada de la policia de la Universitat. 

UNIVERSITAT 
Els rectors de Barcelona confessen tots (16 seteabre) nue els seus problemes principals són de diners i de falta de professorat. 
El rector Caballero ha anat a Hadrid a demanar quartes i n'ha tornat au* la cua entre les cames i sense haver vist el ministre. El 
Wnlsterl d'Educació fs un dels ministeris aab coaptes a * misteriosos. Hi ha una oartida de 20 milions que «aba d'esfusar-se; el 
seu personal és el més corrupte. Investigar per aquest cantó fóra molt profitós... 



. II 
ENSENYAMENT 

Gairebé 300 representants es les Juntes Socials de les Agrupacions cPEnsenyasent Mg, Professional 1 Priaari s'han reunit l nen aa-
nlfestat {11 seteabre) la seva protesta per la inhibició de les autoritats.en no dictar "norna de oblígalo cunpllnlerrto\ a causa 
de no haver arribat a on acord la part econoHiea l'social en l'elaboració del nou conveni provincial de l'ensenyeaeni privat. O'a-
questa aanera els salaris dels professors s6n els aatelxos que l'any 1.970, quan els centres privats han sugaeniat els sets preus 
en dues ocasions 1 han aagsentst la cotització a la Seguretat Social, 

k Là lluita pel conveni s'ha desaprofitat en gran part degut a la poca consciència dels treballadors de Peotenyaaent 1 en no 
® tenir prou representants responsables entre els enllaços sindicals. Aquest hauria d'ésser un objectiu a aconseguir en les 

oroxines eleccions. ,•-.-.-..•. . j - * * • ' " • - • 
«és de 70 professors d'Instituts (13 seteabre) no han obtingut o no se'ls ha renovat el contracte an el districte de Catalunya. D'a 
quests la aajoria no han obtingut el vist-l-plaudeT director11 wtsZrno se 'h ha concedit el certificat dé bona conducta expedit 
pel Govern Civil, certificat que s'ha fet obligatori per un decret sortit el aes de Juliol. 

Estan a punt dMnlclar-se (20 seteebre} noves negociacions per concloure el conveni col·lectiu de l'ensenyament no-estatal. la pla
taforma relvlnatcactlva gira entorn d»: 1/ A Igual treball igual salari (no sou«n relació al noabre (Paluanes del Col·legi, ni dls-
crieilnació per sexe). 2/ Assegurança per a tcthoa i contracte de treball per a tothoa. 3/Qm els augaents de sou no repercuteixin en 
les ouantltats que paguen els pares. Kj Representació al Sindicat cels Professors de Tes Seccions Filials, 5/ Supressió de l'arHcle 
18 de l'Ordsnaaent del Treball, que Deraet de substituir-un professor per un aeabre de l'ordre religiosa o per un faalliar dfel pro
pietari. 6/ Augaent de sous en un 100 % (els propietaris proposen on 6 i . 

Nota del CoHeçl de Doctors I w Llicenciats (21 setembre) sobre l'atur dels llicenciats des de l'entrada en vigor de la Usi d*e» 
ducnclé. També s'exigeix la retirada del certificat de born conducta. Es prenuncia a favor del Cos Úric d'Ensenyants, Han estat 
adontades postures de protesta per -80 professors dels Instituts * Tenerife (Arxlnlelag Canari) 1 per 6 directors d'Institut, el 
Degà del Col·legi de Llicenciats I els Presidents de ies Associacions de-Catedràtics i Agregats de Valsada. 

Fins ara (21 seteabre) ? professors no han estat adswsos a la Universitat Autonona de Barcelona: Jordi Carbonell, d» la Facultat (te 
Lletres, I José-Anqel Ruti Hita, de la Facultat d'Econòmiques, Altres 8 no han estat adatsos a Valènels: Casal I Pastor de Filosofia 
i Lletres, Marques I Aluar d'Econoalques, Del Hierro de Dret. Llorenç 1 ?Ú de Ciències, I ftrfn de Kedxlna. El claustre de la Uni
versitat de València ha protestat 1 deaanàt explicacions de la decisió. 

Altres noticies. 
fstan portant-se a cap diferents Judicis en el «ans de l'ensenyaaentt 64acaaiadats del CoHegi del Sagrat Cor del Besos han guanyat 
i se'ls ha donat una forta Indeaniteacló; 6 del St Fellf Neri que h3n recorregut a ifegistratura; 6 del Para Manyanet; 3 de l'Escola 
St Jordi que la Caixa d'Estalvis té a la floca del Valies. -

Acosiadaments a diversos Instibts: Gavà (7); Hartorell f?l; Granollers (8); El Prat (9); Girona (3); Terrassa (1). A Grahollars I a 
El Prat els aliwnas s'han «obUïtiat aub cartes i «Wrw pressions per tal d'lepedir aquests scoaladaaents: a Granollers han aconse
guit que A d'ells fossin readaesos pel director J, Xifri; a El Prat, el «rector s'ha decidit a no fer COU en veure que una serio 
d'aluanes coabatius havien de fer aquest curs, dispersant-los així per altres Instituts (St Feliu, Gavà, etc.). 

_ Caldria denunciar públicament els directors donant el seu noa 1 senyes, deseaaascarant les seves aartlngales contra els alua-
™ nes. fls aluwies 1 professors aés coabatius haurien d'establir contactes a fi d'evitar el naxia de repressió i facllltar-se 

Informació Botuasent. 

Pafs Valencià. 
E1s treballadors del port d» Ssgunt han fet aanlfestaclons pacífiques després de la seva Jornada laboral, en sulldaritzacIS aab 
els acoaiadats de les encrases 'Sierra Manera* (100) i"Saa»" (A). U darrera aanifestaclé fon de 2.000 persones. 

Clnquanta-vuit eapreses del calçat d'Elda I Petrel han sol·licitat tancar feaporalesnt durant els 19 priaers dies de seteabre. Segons 
el Conveni Col·lectiu del calçat les eapreses poden tancar fins a 60 dies seguits o no a l'any. Mentrestant els obrers -entre 25 i 
100 a cada enpresa- es quedan noaés aab l'assegurança de desocupació que ja sabes coa és de algrada 

¿ a Aquesta escandalosa situació que afecta cada any a diverses comarques d'Alacant és un exeaplé aés de la Irracional política 
econbalca aab que s'enfoca la Indústria del calçat coa tantes altres Industries que necessiten una total I racional trans

formació estudiada 1 activada pels propis afectats. 

El 2 de seteabre, el "Consejo General de Colegios Fnraacéutlcos* incoa un expedient I destitueix el '.¡resident del Corlegt d'A
lacant. Taabfi na éxpedlentat el de Múrcia 1 el de Ciudad Real {el 6 de seteabre). Tot l'assuapte està relacionat aabla factura 
cló de l'Assegurança Obligatoria de Malaltia (SOE) -un negoci de etils de Bilions: noaés a Alacant, 1.20O- que el •Conseje Gené 
ral* ha encarregat a una nova societat anoaenada "Çifsa" sense consultar el parer delrcoHegls "provinciales". 

Aquest és un afsr aés de corrupció administrativa 1 dels negocis bruts que aonta l'alta burocracia feixista. Posa aés 
0 de relleu, si calla, la necessitat d'un control dels diners.per part dels assegurats, de les Assegurances Socials. Cal 

Insistir en aquest dret deeocratic. 



illes Balears 

Comunicat Taula Democràtica 
RepreduTa a continuació els objectius tanediats qoe propugna el Coaunicat de "Taula Oaancratlcs" d* les I l les Balears, rea 
nl6 celebrada e l ses de «ilg d'anguany a la Ciutat d» Mallorca aab participació de representants de partits polít ics, de 
forces socials I d'organitzacions de aassa de les i l les : 

> • Aanlstla general per a presos, exi l iats I perseguits polítics de qualsevol ideologia, 

L'establlaent dl les l l ibertats polítiques fonamentals sense (fi serial nació 1 concretament: drets de reunl6, as» 
) • sociació, expressió, «anifestadó, l l ibertat de consciència, autèntic sindicat obrer de classe i reconeixanent 

del dret de vaga, 

y^ L'establlaent d'un govern nrovisional d'Ssplia coalició que convoqui el poble perquè decideixi lliureaenf el 
seu futur ragi* nol í t ic . 

Continua el docueent dient; Soas conscients taaèé de que les caracierfstiques 1 particularitats de nostres I l les tan sols 
en un regia dl l l ibertats denocrbèíques podran tenir un vertader desenvolupaaent d'acord aab la voluntat del nostre poble 
lliureaent expressada. 

• » 

A Destaca en aquesta declaració la t ia ! desa del plantejaaent nacional, hi l'extgencla d'una mrtonoaia ni s'esmnten 
" els Països Catalans. La consolidació de la l lu i ta nacional als diferents Països Catalans es pot accelerar a travis 

de la Intensificació dels contactes i l 'ajudi concreta. 

ÚLTIMA HORA: Canvis a la B.P.S. 
Vlconte-Juan CREIX, fins ara Cap de la SHgada Polítleo-Soctal de Barcelona, és enviat (16 seteabre) ço» a Cca*>sar1 en Cap de la 
Brigada Regional de Fronteres. Càstig per la seva (¡Itiaaaent poc bri l lant executòria (Asseeblea de Catalunya, de Montserrat, ete.) 
I alhora reforcaamrt ce les "fronteres" entre Catalunya Sud i Nord? Atenció al nou cap de la Brigada Sodal de 8arcelona, fregarlo 
MARTIN GUIJARRO. - a = — 

*mr 
GALICIA 

Vaga general a Vigo 
Dissabte, 9 de seteabre. L'enpresa *&}£££$££££ * r w c a ' * c o n v 8 r w s **** e* « n * * * (seteana laboral de U hores enlloc 
d e W l acoaiada 5 treballadors representants sindicals. 
Dilluns, 1 1 . Paren els 5.000 treballadors de "Citroín-fflspania" en solidaritat aab els eoapanys despatxats. 
Dlnarts, 12. Rarifestació en senyal de protesta de 2.000 obrers de "CitroSn-Hispania" pel centre de Vigo. Piquets ds treballa-

dors van a "Astilleros Barreras", "Revean" I a Sindicats. 
DI •acres, 13. Es calcula en 10.000 e l noebre d'obrers en vaga a la zona de Vigo. Paralització de diverses factories da aacanica 
1 da tres "astil leros*. Noves 1 súltiples eanifestaciona aab txocs contra l a p o l i d a . 
01 JOBS, 1A. La proposta de la direcció di tomada al treball sense readaissló dels acoeiadats és rebutjada. El noabre de vaguis 

tes arriba als 15.000. 
Divendres, 15. Coartsslons Obreres ban llençat per aquest dia la consigna de vaga general. Gran noebre de botigues no obren. El 
noabre de vaguistes s'estlaa en nós de 20.000. Nous enfróntateos aab la p o l i d a . 

Després de vint dies de vega {7) de seteabre), han estat despedlts 7.000 obrers que van essent matosos prèvia una Investiga
d o del seu coacortaaent. Hi ha representants sindicals expedientáis a totes les entrases: a "Cltroe» híspanla" 19 1 35 obrers 
no matosos; a "Astillaros y Construcciones" 12; a "Forjas del Hlnar* * ; a "Construcciones Navales Santo Doaingo* 2 ; a "Vatica
ns* 3» I h obrers. 

Han estat detingudes noabroses persones, eJl de 70. El líder obrer Secundino Pradera ha estat torturat per la pol ida durant 3 
dies. 
La l lu i t a continua per la readaissló de tots els acoaiadats. 
La pressa legal ha qualificat aquesta vaga de "el conflicto aSs iaportante de la época eoderna"... 



EUZKAD6 

Assassinats \ £ - ^ a Lekeitto 
Explaslé. 
El dia 2 de seteebre va explotar un auíceobíl a una plaça de Dcnostla/Sant Sebastià. Recordes que, segons les dltiaes notícies, 
ETA disposa d'una Intaressant llista de aatrícules de cotxes de polides, confidents, etc. 
Tiroteig de Lakeitlp. 
L'Intercanvi de trets entre la policia I aeabres d'ETA a Galdakano ha Intensificat l'acdi repressiva dB la policia I de la 
G»3rdía Civil. Segons declaracions a la prensa, "silentras la acdÓn policial tiene un enfoque de conjunto sobre todas las ac
tivi dades de la organlzaclfo terrorista ETA, la Guardia Civil lleva isas rflrectasente el peso de la investigación de las hechos 
del dia 29". F.l fet és que les noticies de la pressa estan arreglades prfcvia»ent per tal de justif car l'accló policíaca. Ai
xí, per exesple, no s'ha dit d'on precedien les bales rebudes pel guardia swnidpal aort, 1, fe creible qoe es detingui a uns 
sospitosos i no es coaprcvt si van armats? Els fets posteriors de Lekeitlo venen gairebé a conflraar que s'esta resusdtant 
una nova aplicad8 de la "llei de fugues". 
En efecte, el dia 2 de setembre són detinguts a Lekeitlo dos joves ^ue repartien oropaganda on es der.·ncinva els cacles del 
poble. Segons la policia, aquests joves -FA Bfsker Hanterola i I.H. Sello Arrinda- confessaren la tíireccié d'un pis desoris 
d'un "intens" Interrogatori. A les sis del Batí, després d'haver rodejat completament aquell edifici, els noabresoa slesente dB la 
Guardia Civil metrallaren els ocupants del ois sospitós. Un d'ells va sortir ':1 balefi per lliurar-se als civils, essent aeri 
a l'instant. 
El diunenge, dia 3, una acnifestacié de gent dal poble recorregué els carrers en senyal de protesta per la aort delí activis
tes. La guàrdia civil carregà contra el ls , 
La festa najor va ser supríslda par les autoritats per por d» la Indlqnadé ¡te la gent. 

Comunicat: ET. A. 
Referent a aquest afer, ETA {V« Assenblea) ha diífc el següent comunicat: 
•"Oesorés de la detendé de dos «illtants d'ETA, la polida aconseguí de cocSixer el lloc on vivien allltants "alliberats" 
d'ETA. la GuVdla Civil s'M presenta amb gran desastrado de forces. Els srtlítants d'ETA, alertats pels sorolls, obriren els 

porticons, I «nadl atenent, la Guardia Civil dispar» ràfagues de netralleta ferint «ortalment un dels dos sllltante ove en aquells 
aoaents ocupaven el ois. Aleshores, l'altre desaria una asbuftncla a fi de que el seu coopany fos atès. La GuVdla Civil aentf en 
afirsar qua l'aabulancla estava a punt d'arrlbsr, 1 li deaanà que s'entregués. Aguest, iaaent ésser assassinat rebutjà la prepos 
ta. Oesprés d'haver coapravat que al seu coapany havia nort, decidí rendir-se, avisant a la Guardia Civil perquè no dlspsr§s. En 
al tsoeent en que sortia, fa* metrallat. 

Cal fer constar qua: 
- La policia ha actuat basar»t-se únicaswnt en slaples informacions obtingudes després de 1'"Interrogatori" dels dos «Hitante de 
tinguts i torturats des del prlaer Rcsent. 
- Els dos ailltants sitíate si pis ne dispararen ni un tret en cap nascut 1 que la Guardia Civil dispara sense previ avís. 
- La Guardia Civil va sietrallar la casa i l'anartanent (W teets nonès contra la porta) sense que els vel'ns fossin avisats (a la 
casa hi havia dnc nens). 

Aquestes Infemtacions han estat obtingudes després de visitar el lloc de l'assassinat I d'antrevlstar-nos màs tres aares de 
família 1 un pare, veTns de la casa. Els ssus testlaonls coincideixen plonanent. 

Els dos assassinats s6n: BESITO URtKA ZlffSTÀ, obrar, *22 anys, natural de Zaraute. (Fou qui aorf prlaer.) 
YON WEB. KMÏÏINEZ, obrer, 2? anys, natural de Sopucrb."* 

I)ctenc1ons_en_aas<a. 
A pértír &1 áa l"ót setas*.-* es registra una onada de detencions. La Guardia Civil I la Brigada Sedal agafaran a gairebé *0 ner 
sonas. Aquestes ¿sicrsíons aran IndscrislKades seguint los llistes antigues que té la polida. 
FI dia 16 foren obtinguts a Basauri ais SogOante suposats awères d'F.T.A.: L.A. Zabala Bilbao, Y.f, lterbe Tctorlka I G, Zerbera 
Kano. S8n acusats de l'ateaptat a las casernes de la Guardia Civil de Basauri I d'un robatori d»exploslus. Se'ls far! Consell ds 
Guerra. 
El dia 18 la policia assalta una vivenda de Bilbao, suposat refugi de lluitadors bseos. Detenen una noia I el capell! J. Renta
ria, acusant-los d'encobridors. El capellà, que tenia passaport xil?, ha estat expulsat de l'Estat espanyol. 
El dia 20 foren detingudes 9 persones acusades de pertànyer al grup "Frriko Batasuna" ("Unitat del Poble"), d'Ideologia aaoiste» 
FI 21 al nombra de detinguts s'eleva a 60, 7 dais ouals han anat a parar a Tribunals Militars. 



nou assassinat 
El dia ?1 de setewbre la Guardia Civil assassina1 al poble navarrès d'Urdax fa la Vall <fel Baztan), sentre Intentava passar la fron
tera, J.A, Arangurea fiuqlka, de 23 anys, estudiant de Bilbao l ailltant d'FJ.A. {'/«• Asserilea). Als seus funerals hi assistiren 
10.000 persones; foren celebrats a l'església de's Pares Passlenlstes de Oeusto (Bilbao). 

¿H Aquesta nanlfestaclí d'hows I dones d» totes les tendències oolítiques I creences religioses distintes, creients l no cre-
™ lents, estiguin c na d'acord a * els sètedes d» lluita d'f.T.A. (Y8 Asseablea), és l'expressió evident de la unanlaifat de 

tot un poble. 

sindica! 
Vocals I enllaços sindicals d"'ltas Hornos de Vizcaya» han denunciat (20 de ssteiére) la utilització abusslva de les hores ettraor 
dinaries -que enwascaren la algradesa real dels sous- l s'han pronunciat per la generalització" de la jornada de 44 hores que segons 
el Conveni Col·lectiu oot ser escollida pels treballadors, 

A Recordé» que aquesta és la reivindicació que ha aixecat ta lluita dels obrers de la "Cltroerv-msp^iia1' de Vigo i la reivindí
cemelo dels treballadors catalans de la ¡ornada de 40 hores. 

Vaga (27 de setembre] de 480 treballadors de l'eanresa "Babcock Wilcox" per reclaaaclfi de diners de les hor« extraordinàries. 

ESPAÑA 

POLÍTICA DEL GOVERN 
Preus. „ ,• _ _ ^ „ i 
f j * w d anb la revista "Fortune", Instat espanyol ocupara el 1.972 el prisar lloc europeu en auqaents de preus aab un 8 /• genera! 
(l'augaent dels productes allaentarls is superior, da l'ordre del 10 % 1 alguns serveis ja fe sabut que han experimentat augronts 
del 20 al 35 H . 

^ Aquests augaents cal considerar-los tenint en eoapte els de l'any passat, que no foren «eixugats9 pels ridículs augaenta de 
9 salaris dels convenis. El poder adquisitiu real haurà disminuït a finals de l'any en un 1b t respecte al 1.971. 

L'augaent del na en un 10 * ta desvetllat la pololea sobre la seva qualitat. El fat és que havont-bi a l'Estat espanyol un excedent 
de farina que s'ha de destinar per a pinso del bestiar, no s'ha alllorsst la qualitat de la farina que es continua aab uns índexs no 
acceptats enlloc d'Europa. Per aquesta causa els femers afegeixen additius que neriudiq'jen la salubritat del pa. Els beneficis van 
a h grans terratinents ¡w venen, a tés, la farina de baixa qualitat als forners a un preu doble del oreu d'exportació. 
Durant als 7 prl»ers aasos d'squest any la recaptació del Rlnlsteri d'Hisenda pujà a ?*.1?7 nlllcns de pessetes. LMncreaent en 
relació a«b l'any anterior es d'un 11'9 t. Per l«postos directes fou de 83.207 milions aab un augaent del 21'4 ?; les sajars quan
titats corresponen a l'laposí sobra la renda de les persones físiques ae* un 36'G " i a Vlsnost sobre successions aob un 34*2 t, 
ta recaptació dels l acostes indirectes suaava 103.389.800.000 pesstes anè un augment del 16 f (22»1 del tràfic d'empreses i un 
29 Z de tabacs). 

•
Cal denunciar la política fiscal del Govern oue fa caurà el pes dels lapostos aajorltarlaioent sobra la classa obrera -iepos 
tos indirectes i lapost sobre el rendiaent del treball personal- en benefici dels financers 1 terratinents. 

El 14 de seteabre. En García Ranal declara que l'augaent dels preus nodria sintetitzar-se en les següents causes: "efectos de la 
devaluación del año 1.967, elevación de salarios coincidents con un bajo creclalento de la productividad, elevación del cosoonente 
aliaentaclón en el coste de la vida, política de apoyo al sostenimiento de los productos agrícolas, transferencias excesivas a sec 
tores Ineficaces, etc.". 
El cost de la v i * ha experimentat una puja oficial del 1'03 % durant el íes d'agost (cif. revista "Inforaaclón Coawcial Españo
la"). Segons la mateixa publicació, respecte al eateix aes de l'any anterior l'Sneresant hauria estat d'on 9J|3 % l'increment a& 
nit junt aab el d'Holanda <fe tots els estats aeebres de-l'OECO. Els allaeris s'han apujat un 11 \ el calçat 1 vestit un 5'6 % les 
vtvendes un 6 ", etc. (seapre segons xifres oficials). "Las íedlOBS tawdas en el «es de cavo para frenar las alzas haa resultado 
Insuficientes", s'exclaaa l'organ del Wnistcrl de Coaerç. I afagsix! "està" a punto de sonar la correspondíante seftal de alama"... 
El «misteri d'tdjcsciÓ di» (16 satsabre) que es necessitarà autorització oficial var pujar e!s preus en els centres privats d'en-
senyaaent. Les autoritzacions deuen rajar sense parar doncs a les grans ciutats la puja ha estat d'en 30 a un 50 7. Al centre unlver 
sitari d*Alacant et patronat d'ensenyament superior s'ha tret de la aànlga la bonica quantitat de 15.000 pessetes de quota d'ense-
nyaaent. Mxo ha passst en un centre oficial . . . 
Adulteració productes, _^ . . , 
En els *rrers d W l e ! «es de seteabre s'ha observat un descens en el eonsua de productes lactis, coa a conseqüència de les noti
cies aparegudes a le craasa referents a abusos 1 deficiencias, la "Unión Nadlonal de Trabajadoras y Técnicos del Sí rnjl càtode fia-
nadería* ha sol·licitat al Govern l'adopció de «esires necessàries tant per a l'acabwcnt de les Inflacions coa per i\ control 
adequat d'aquests productes. . . , , 

- .ronvó Interpretar tota la política deaagoglce de denuncia d'adulteració d·allaenta coa a una maniobra dverslva del proble-
© na central de Vnugaent deis praus, ner tal de fer la coaedia de nrasentar el "«ram coa a Vbltre que actua contra les ea-

prases quan se salten la Uel . fs aolt estrany que ceaencl justaaent ara la denuncia després de tants anys d'abusos silenciats. 
Aab tot, la crítica de l'adulteració not oferir possibilitats de denúncia del slstcan que cal aprofitar. 



universitat 
La política educativa del Govern troba cada * a ees obstacles. Han dimitit (1? de setenbre) els rectors (fe les tres Universitats 
d» Hadrld, els tres vlcerrectors, el secretari general, quatre degans 1 el director de 1*ECE, per tal de no haver d'enfrentar-se 
en el noo curs ai* la nova situació creada pels decrets repressius sortits durant les vacances. Aquestes autoritats han estat 
substituidas per "gent dura» (huñce Alonso, detractor furibund del català -"es un virus'1- quan es va discutir la Llei d*Edacaclá.). 

Huía Alonso, el nou rector de la Universitat Central de Hadrid, anuncia (17 seteaère) en el seu discurs d'entrada que no és un bon 
setge pero sf un bon cirurgia per a curar els «als de la Universitat. Cal esperar un endurisent de la situació universitària; en 
aquest sentit, és solt iaportani l'actitud de desacord dels claustres universitaris que va en augaent. 

La pre«sa del dia 73 de setembre ens Inforaa que els alusnes de hadrid que havien selllcitat matrícula a prlner de Kededna han es
tats tots «atrlculats, tant si volien coa si ne, a prlaer de Ciències! fs de suposar que «estrès tan escandalosament arbitraries 
s'estendran a d'altres llocs. Cal evitar-les enerqieament. 

sirJisal 
El dia 6 de seteebre 60 treballadors, tres d'ells vocals Jurats, han presentat sol·licitud * conflicte e o H e d U r » • ' " « " » * 
L w l S » Kastell SA-, per no haver cobrat els nesos de Juliol 1 agost 1 havent estat fins aleshores la predicció 

Fi Servei Sindical d'Estadística acaba de publicar ffl cfe setertre) els resultats d'un estudi sobre "El paro en España», que abasta 

una anàlisi del conjunt de l'Estat espanyol 1 partícolTnaent d'Andalusia, Estreandura, Catalunya 1 tuzkadl. Les dades es refereixen 

al conjunt de l'any 1.971 1 al priïser semestre del '7?. La construccl6 és el sector «és en crisi anb 75,250 obrers en atur el '71. 

Poc «és de la cinquena part de la població activa tenia quasi la seitat de l'atur de l'Estat. (Més inforeació a "El Correo Catalán» 

I a »La Vanguardia española* del 10 de setenbre). 

L'oflclna francesa d'Ieaigraclá anuncia (9 de setenbre) que 80,000 vereeadors s'han apuntat per a participar en els treballs de 
recol·lecció. L'oficina reconeix que a causa d'informacions errònies nonbrsos treballadors originaris de diverses "províncies" 
s'han concentrat a l'oficina d'Iaaigmció de Figueres en busca d'un contracte de treball sense possibilitat d»obtentr-lo. 

A La situació dels treballadors del caap i les Iwoigradons temporeres és un probleaa greu que noeés una retorna (autentica) 
« r V i a podria solucionar, 

Ucinio de la Fuente diu (1 * de seteebre) aue els salaris han pujat un H'8 1.1 García Raaal que on 12*1 \ 1 el cost de la vida 
un 8*4 S m 8'? t respectivament. Per la qual cosa ja poden estar contents de disfrutar d'un 6'3 % d'increeent. Taabé declara el 
Ministre tot satisfet que nonés hi ha hagut fins l'ngest del 1.372 219 conflictes col·lectius. La qual cosa meas de*ostra la 
quantitat de lluites que es porten a teme fora de la legalitat autoriha* del "Conflicto Colectivo*. Per altra banda, els advo
cats laboralistes de Barcelona diuen que el nonbre de judicis s'ha triplicat en tres any*: foren 14.126 el 1.971 l la haglstratu-
re s'ha quedat petita, prova de l'augaerrt de consciència dels seus drets ¡wr w » ¿ris treball«krs. 

S'ha dictat "nomas de obllondo arapllsiento* per sis bancs de "Crédito a la Construcción", "Crédito Agrícola", «Crédito Local de 
España", "Hipotecario de Fspána» i "Crédttolndustri*!" f í l de setes-bre), ner les quals es ororroga el conveni respectiu fins el 31 
de desembre del 1.972. 

Continuen les vagues a les alnes asturianes: el 26 de seteebre al r«w "Nicolasa" de Hieres de l'eapresa "Kunosa», «entre continuen 
anb suspensió de treball 1 sao 3» «inaires del pou "tfemtesacro* i 43 del pou "San Víctor». Les lluites són per si 11ores generals 
de les condicions salarials del treball a oreu fet dels oicadors. 

" & -

LA VEU DE L'ASSEBS BLEA DE CATALUNYA 

emissora catalana 

A partir del «es de juliol, Catalunya disposa d'una eeissera que constitueix el portaveu per l'esosl de la veu de l'Asseablea de 
Catalunya. Les emissions reflectiran el treball que duu a teme la •''ersanent de l'Asseoblea I el Secretariat seu, i són radiades 
anb el t í tol do »LA VEU DE l«ASSEMBLEA ÜE CATALUNYA». Tasfcé contenen aquelles notícies Isportants que la dictadura franquista se 
gresta al poble. 
Les eelsslons són radiades tots els dimarts, dijous i dissabtes de dos a tres quarts de dues de la tarda, en les ones següents: 

14.545 kllocicles o 20'6 «etres 
12,220 kllocicles o 2**5 «etres 
15.565 kllocicles o19'3 metres 
10.157 kllocicles o 29«5 «etres 

Escolteu-la i feu-ne propaganda. És un nou Instmnent incorporat a la nostra llolta d'alllberanent. 

B > - Aquest és el text d'una octavsta que ha estat distribuida a diversos llocs. 
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Crida a! Pob.8 de Catalunya 
4. Aqu&st SECRETARIAT considera I Insisteix en que la seva 
crida a aquesta fores de l lui ta no suposa ni predetaralna so 
lucióos polfti que hauran de sor proposada* I 
refrendadas al seu aoaent per la voluntat del Poblo. La caa-
panya entorn de 1'Estatut 1 de le* Institucions Nacionals d» 
Catalunya «'Inserta en un HOVIflERT I ÍS AH^I qee, en cae una 
de los seves cabanyes l noves fernes d» l lu i ta , té coa ob
jectius constants els punts de convergencia de l'ASSEMBLEA; 

a/ Refús do la il·legalitat feixista que en 1.939 abolí per 
la força de los àrees la sobirania del Poble l que ara 
Intenta emcrdacar-lo aab la eaniobta contlnutsta reore 
sentada per Juen Carlos; 

b/ Aflraacló de les llibertats fonaeentals proclawaes per 
VASSEflBlEA OE CATALUNYA, fent-los extensives a tots els 
pobles peninsulars. 

5. Dins l'essentada l ínia reivindicativa ds VASSfNBLEA OE CA 
TALUNYA, aquest Secretariat convoca al poble cátala a obrir 
un període ds l lu i ta centrada an els punts seçGants: 
A- L'Estatut cos a denúncia de la Il·legalitat feixista 1 del 

seu regle de tñcatdura. 

B-'l'Estatut con a garantia I exprésele' Inicial d'alllberaaent 
de tots els qui viuen 1 treball»» a Catalunya, particular
ment del san obrer. 

C- L'Estatut coa a aflreacio" ds le3 Institucions Nacionals de 
Catalunya representades per la Generalitat. 

0- L'Estatut cot a aflraació da les llibertats forewentals i 
coa i punt de partida per a la re-tjperaclí efectiva dais 
drets nacionals aab l'exercici de l'autodeterelnacfí. 

POBLE 0£ CATALUNYA: 
participe* a totes les accions ous s'aniran proposant i exer
cí» els nostres <réts i la nostra Iniciativa perquè el neetre 
poble deixi d'ignorar cl seu passat < coaenci ja ara a crear 
el seu futur. 

Secretariat de la COMSSlÓ PERHANENT de l'ASSEKBLEA OE CATALUNYA 

Juny del 1.972 

^ L » « q t í p »AvuJ_» creu un deure polític l'incloare a la secciS «üoownts» aquesta c r i t de la Pereanent * l'Asseeblea 
o_ JÏ rÍT** M « * * Juny, co* una contribució oes a la espanya «Per que de l»Estatuf propugnada per la 
****** de 1 Asseablea de Catalunya, criden* al «atelx teaps als seus lectors al diàleg ! a la discussió d'aquesta teattl 

1 . El día 7 de noisobre del 1,971 es va celebrar la |S ses
sió de l'ASSENBLEA DE CATALUNYA. Aquesta data representa ti
na f i t a laportant t decisiva en l'esforç conjunt da le» or
ganitzacions polítiques i dsaocrMtqoes I de tots els sec
tors di la població (obrers, gent del casc, estudiants. In 
teWeetuals, professionals 1 ciutadans en general) que vo
len acabar aab el regle de dictadura 1 reinstaurar les V,\_ 
bertats deeoeratlques foraaentals ta l coa s'expressen en 
el Coaunlcat final de 1'espantada ASSEWLEA. 

2. La COTISSIÒ PERHANENT constituida en la i * sessió de 
l'ASSEHBLEA DE CATALUNYA, responsabilizada d'aplicar els 
acords presos I dMapulsar totes les Iniciatives Gtils per 
a aconseguir la eebllltzacló popular, desoris d'haver con
vocat unes jornades de l ln i te pel Oret a la Solidaritat, 
centrades en el aes de aalg dal 1.972, en la seva I I I ' reu 
n!5 plen-VIa acordà de convocar una cenpanya de difusió, 
InforaaclÓ 1 discussió entorn de l'Estatut d'Autonoaia ds 
Catalunya d» l'any 1.932. 

3. Per alxo, el SECRETARIAT de la OMISSIÓ PERHANENT, en 
virtut cels acords presos i coaplint el aanoat que se I I 
confia, CONVOCA l CRIDA a les organitzacions da aasses, als 
obrers, als estudiants, als intel·lectuals I professionals, 
a tot el poble de Catalunya, a col·laborar en la difusió l 
ee la discussió de l'Estatut nua foo 1*exnressi5 deaecra-
tlea del nostre poble regit per la seva institució de Go
vern Autònoa: la Geoeralltot, Aquesta crida vol obrir an 
espai d» diàleg i ds confrontació a partir ds l'Estatut 
que l'ASSEMBLEA OE CATALUNYA va acceptar cea a Inic'., ds 
convergencia per a recuperar les ll ibertats doaocratlques 
reivindicant *el restabliment provisional ds les Institu
cions l dels principis configurats en l'Estatut del 1.932, 
cea a expressi5 concreta ¿* les l l ibertats deeoeratlqws 
fonamentals de Catalunya í coà a via per arribar al ple 
exercici del dret d'autcdeterainacló1' (p, 3 del Coaunlcat). 



V7 
Crida de l'Assemblea Permanent dlnteMestualsCatalans 

& 

L'Asseablea Pereanent d« Intel·lectuals Catalans, reunida aab caràcter c'urgeneia mà wt le de la creixent repressió desencadenada pel 
govern espanyol a tots els nivells 1 que culatna » ej consell ós guerra que s'efectua en aquests eoaerts contra des ^ l * » 1 » » 1 

Front d'Alliberaaent Català, 1 eWant la falta dMnftrtsció dels òrgans de cwunicació, se sent obligada a proclaaar p»llcaeent 
que la situació denunciada en el ftanifest de Montserrat del «fia 13 de dasesbre de 1.970 ha eapitjorat, fins a assolir els gjravfssles 

extreus actuals. 
Per aixè, d'una aanera específic^ 
DENWCIEK la persecució sisteastica, par raons polítiques, de professors i aluanes a totes els nivells atadeaies; 
QEUUICIEn* la intervenció persistent V violenta de la policia 1 de tot l'aparell repressiu del regle contra la classe obrera en 1 e-

xerclcl dels legítlas drets de vaga, de rsunlS i d'associació; 
DENUNCIEU les tortures físiques I psíquiques aplicades als detinguts, tant en caure en asns de la policia, coa, d una aanera calcula 

de i duradora, a les presons, aab l'objectiu d'arribar a Taniquilaaent del pres; 
DENUKIEH solt especlaluent, coi a dos aspectes d'una aateixa política, el gran neabre de consells de guerra 1 l'assassinat, cada 

cop nés freqüent, de lluitadors antifranquistes, coa darrerament el de quatre «astres d'E.T.A. 

I , d'una aanera general, . 
DEHUTC1EH la conculcado sistetòtíca dels drets dels pobles i racions que avui foreen una pretesa unitat nacional anoaenaoa tstat es-

canyol; 
OENÜHCIEH la violència aplicada als pobles basc I gallec per l'aparell terrorista de l'estat fraiqulsta; 
i OENUCIEB la violencia contra el poble català que ht» pretén d'executar en les persones dels cbepanys Raaon Llorca I López i Carles 

Sarcia i Seló, per als quals el fiscal dstana 206 i 187 anys de presé, respectivaaent; 

RECIUO, doncs: „ . 
1 . L··mirlaciS de qualsevol conos**, que pugui ésser dictada pels consells d» guarra en curs; 

2. l'abollcl6 OB la pena de «ort; 
3 La oroBulaocló d'una aanistla general dels presos, sandonats 1 exiliats polítics; 
I S 2 d'un « ta t autSntWnt popular que garanteixi 1 W i c i «fe les llibertats * * * * * * * 1 . 1 . * * « « * « • • 

1 nacions que foreen l'Estat espanyol, inclòs el dret íautodeteral nació. 

•er tot olegat, FE* U» CRI» A U «QBiUTZACiÓ del poble cátala i a la solidaritat de tots els altres pobles en la lluita centra la 

eoreasió, la qual fe consubstancial aafc la dictadura, Barcelona, 25 de seteebre de 1.972 

Centra CenselSs de Guerra 
Rauen Llorca López-i Carles Garda Solf seran jugats prexiaaaent en Consell de Guerra acusats de pertànyer al FROST DULLIBERAKEHT 
CATALÀ" (F.A.C.). El fiscal deaana 205 i 187 anys. Hls greu encara: hi ha el perill que siguin condeamats a aort. ja que la petició 
fiscal pot ísser superada pel Tribunal, coa s'esdevíngue en el judici contra 16 silltants d'E.T.A, en que es dictaren 9 penes de 
aort enlloc ds les sis demanades. 
íquest no Is un fet aTllat: correspon a tot un endurieent de la política del regí» que pretén neroetuar-se contra la voluntat popu
lar. Oesasslstít cada dia afe de cunort social, el franquisa» pretén ofegar toia aspiració a la llibertat aab la repressiS. Quan 11 
cal, assassina a sang freda, coa bo ha fet aquests dies aeb dos «illtants d'E.T.A. en el eesent en qui es lliuraven a la policia. 
Taafcó a Barcelona fe proxla un Consell de Guerra contra 7 acusats d» pertànyer a1 PCE ( l ) i un altre contra l'estudiant Alfred Se
rrat, A Galícia 3 treballadors de la Sazàn seran sotaesos z jurisdicció ai litar pels fets esdevinguts a ET Ferrol aab aotlu de la 
vaga general del ses de «arç en que foren assassinats oer la policia 2 obrers. 
La repressió pr«m eultltud de forns: t'assassinat al carrer, els tribunals ailltars, el T.C.P., la tortura contra els detinguts, 
l'aceulaoaaent dels treballadors que lluiten pels seus drets, les aultcs governatives, el control cada dia oes estret sobre els 
eltjans de difusió, noves ternes repressives als centres d'ensenyainent... 
La repressió no aconsegueix d'aturar la l luita del poble vm la llibertat pero & l'Cltta reducte del regiu per conservar el po
dar: per t™t la lluita contra la repressió és avui on objectiu prlorltarl en la lluita deBocr*tic3, 
El slt]'* de cosbatre-la fe Vaixasnlaaent de la lluita fins a aconseguir que la resposta popular superi els efectes de la repressió 
-jirant-la contra el regia. El desenvolupaaent de la lluita ha de pereetre taabé que els «fe aaplls sectors possibles de l'exèrcit 
«prenguin la conveniencia d'oposar-se a ésser utilitzats contra el poble per part del franquisme. 

t'l Secretariat de la Ccaisstó Pereanent de l'Asseablea de Catalunya CRiQA a tot el poble a una aobUlteació wasslva contra la re
pressió, en especial contra els Consells de Guerra i aolt concrstanent per salvar la vida i obtenir la llibertat de RAMON LLORCA I 
"ARLES GARCIA. 
'Hlltze» tots els altjans al nostre abast: <kmee a conèixer els fets, realitzes actes públics en què es prenguin resolucions coHee 
Uves dB lluita, aanifestacions al carrer, assesblees I aturs als centres de treball i d'estudi, i totes les fems susceptibles de" 
>3cllitzar el nostre poble per iapedlr que s'iaposin les monstruoses condemnes, en el caaí d'assolir la llibertat de tots els ea 
•anats, per la conquesta de l'AMNISTIA. 
ÍTS UNITS PER IHPEDIR ELS CONSELLS OE GUERRA 
Efi L'AKNISTIA 

"ER U OEHOCRACIA 
m CATALUNYA 
m LA LLIBERTAT 

Secretariat de la Coaitsló Peruenent da l'Asaeablea da Catalunya. Ssteabre 1.972 
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BULLET1N DE L'ÉTRANGER 

Une Ispagne immebüe 
Cn monyement de fréve sao-

vage affeete pres de vingt mille 
travaílleoT'i ce mnrtü 19 septem-
bre dans la prorinee de Gnlicr. 
I! rappeUe soudaln la profondenr 
du mal·iise social tltns une Espa-
Rne apparemment hnroobile et 
dant la classe pollüane semble 
d'abord préoecupée de ilébattre 
les svantages et les Inconvenients 
de ¡'associa! tsn avee le Marché 
conimnn enropécn. 

C'est pour faire abcstlr une 
revendication stiictement profes-
stonnelie que les onvriers de la 
flliale espagnole de Citroen à 
Vinc ont engacé leur netion. Mats 
eeite-el a tres rapidement pris 
one tonrnure politique. à Ui sutle 
de la riposte des autoritès à <.» 
reqnéte des roétailos sor nne ré-
daetion de ta durée de la (emaine 
de travall. Clnq delegués syndi-
eacx ont été en cííet licencies et 
quatre antres suspendas. Du coup. 
!a majorftc des entreprises de 
VJ50 ont débrayé à leur toar. Les 
femmes et les entants des gré-
visies sant descendus dans la ruc. 
Des bearts pins on moíns graves 
ont en Ren aree les torces de l'or
dre. 

Malgré réioignement et le fil-
trage des nonvelles. e'est bien un 
décor * la Zoln <i£ est de nou-

veau planté daos la provinee 
naiale dn general Franco. l!ne 
fofs de pins la lot syndicaie est ' 
appliquée dans tente sa rlgneur 
sans tenir compte des protondes 
modifications intervrnnes dans la 
soclété espasaole dn fatt de l'essor 
speetacnlaire renda possible par 
les mesures de libéralisation éco-
notnlqne des annees SO. Ainsi 
cst mise en lamiere Pune des 
toatradictioBs raajcures d'un régl-
nte qui souhaite devenir un par-
tena iré « i part entiére » de VEn-
rope libérale et démocratiqne 
sans tontefois revenir sur les 
Iimitations des libertes fonda-
mentales. Dans rEspagne de 1973, 
ta ronquète pae les travafllenrs 
de l'exerclce rée¡ dn droit d'asso-
cíation et de reunión est tonjonrs 
contcstée d'une maniere notntil-
leuse et parfoís brótale par des 
dirigeants qnl n'ont, poar l'essen-
lïi·l. rien remis en canse de la 
pbilosophle qui les animait au 
lendetnain de la gaerre civile. 

Le raalaise et la montee de la 
cnntesiation n'apparaissent pas 
motes importants sor les campus 
nu moment oü la nemination 
d'un phalangiste de la teníante 
«dure» an poste de recienr de 
rnniversité de Madrid il·lustre la 
volonté des autorités de ne rlen 
ceder. La snppressiou, en Juillet 
derníer. dn statut d'autonomie 
uoiversitaire eonsHtne «teme un 
tres sérieux pas en arrière par ¡ 
rapport anx promesses de libera- ! 
liftation et de modernlsation ' 
annoncées par le ministre de 
réducation, M. Villar Palasl. 1! 
est v r a i matearon treasement 
impliqué dans le soaadale Matesa. 

Cesé pour oretester contre la 
snppression de ee statot et, le 
maintien dans les coutoirs des 
facultés des appariteurs muscles 
que l'on -assiste en ce moment à 
une caseade de détnissions parmi 
les dirigeants universKaiTes. Le 
geste speetacnlaire et silencíeos 
des reotenrs, des doyens et des 
secrétaires de facultés de plu-
sieurs universltés espagnoies. Imi
tant lesrs ccüègucs de Madrid, 
poarrait bten inciter tes étndiants 
à reprendre, dès ía rentrée d*octo-
bre. les opéeations de barcélement 
qui ont tronblé gravement les 
amrJhtthéàtres et les campus 
depuis plnsieurs années, 

LEglise, qnl n'a eessé de son 
còté de prendre ses distances à 
l'égard dn régime, étndie atten-
tivement cette semaine le dossier 
d» concordat de 1953. Le Vatican 
vient de faire nn geste de 
défiance. à fégard de Madrid en 
nommant directement des évé-
qnes auxUiaires. Et il n'est gnère 
douteux que i'assembiée des 
évèques espagnols sonbajte rap-
peler sa réserye croissante face 
à la sitnation soctale ei nniver-
sitaire, 

Tout se passe ponrtant à 
Madrid comme si tes dédsisns 
réeüement importantes dc-vaient 
ètre rentioyée* à l'« après-f ran-
qatsme ». Bien qne de nonsbrenses 
volx s'élévent dans l'eptourage 
mèmc du Caudillo ea faveur dr 
la libéralisation poHtique, tou-
jours promlse, tonjonrs rspportée, 
la «vieille garde» continué, à 
n'en pas douter, à donner le ton. 

üeorodoTis l'editorial -ïrrrcscirt el dií 20 d'octucre d'enqcany al diari m-S ^SDE», de °arfs, canegut cost un dels diaris de 

més seriositat i nrestigï del són. .. 

Que pretén ésser * a v u i * 
• Un íníià honest d'irforraeïS T de Hocunentacíó al servei del 000!» de Catalunya; 
+ Uns recooilacié ordenada i classificada dels esdewiï'wnts ocorreTJts, tenint co« 3 fonts les nís diverses nrceedín-

cies -leñáis i cla"destiies- nrecarwí serapre irtilitzar les rés serioses ? fiables; 
• Una resnosta catal^ ! ' ?. tet 'ntnrt d'instrumental i tzacií 1 naninui^clS de les Informacions: 
• Un ena! dM"fomacT6 directa ser a totron sabre fets dels ''aTsos >t.il^ns, d'Euzkadi, de Galícia i d':scana. 

"arcelona, octubre de! 1.97? 
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