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L'actualitat g-̂ /ĵ ( L* |XU 
Els fets de' íes últimes setmanes estan demostrant clarament, fins a quin punt el Go

vern Carrero és inoapae de tota iniciativa que pugui superar els greus problemes que per 
tot arreu l'assetgem. Recordem-ne simplement alguns: nacionalitats oprimides, relacions ame 
l'Església, amnistia, llibertat de reunió, associació i expressió, inflació, renovació de 
1iadministració local, l'ensenyament, etc. 

Aquesta problemàtica creix dia a dia, al no» aplioar-e'ki solucions* Estem en uns mo
ments en que la població -malgrat els soporífers administrats oontinuament pel regim- està 
arribant a la rotunda oonolusió de que una societat dinàmica oom es aquesta, no pot arrosse
gar un pes mort, oom és l'actual govern* 

Ens acostem a la fi d'any, bon moment per a fer balanç del que ka estat 1973 i refle
xionar sobre el col·lapse que s'acosta si d'una forma decidida i per a sempre no superem les 
velles formes dictatorials i restablint la democràcia, oom oorrespont a una societat autèn
ticament civilitzada*. 

Procedència comarcal de les 113 persones detingudes el 28 d'octubre a la Parròquia de Maria 
Mitjancera i posteriorment empresonades a la Presó Model de Barcelona 
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El bisbe de Girona s'adhereix a la homilia del cardenal Jubany que el dia 12 de novembre 
condemnà 1'empapaonament deia 113 de Maria Mitjancera 

El dia 17 de novembre, Jaume Bamprodon, bisbe de Girona s'adherí amb paraules enèrgi
ques a la oondemana feta pel Cardenal Jubany d'aquests fets* Recordem, que també el bisbe 
de La Seu d'Urgell s'identificà amb aquesta actitud. 

Reproduïm alguns paràgrafs de la homilia del bisbe gironít 

"És un fet que sovint, massa sovint, hem de lamentar feta d'aquesta índole que a tots 
ens fan sofrir, el qual indica que a la nostra pau li falten columnes elementals com són les 
citadess el dret de reunió i d'associaoió." 

"Amb serenitat, amb respecte, però també amb decisió, ens unim a les veus que s'aixe
quen demanant-los per a tots." 

"El fet de que lieaglésia gaudeixi d'ells oom un privilegi, és ja una anomalia que la 
sooietat d'avui difícilment accepta i que es preois resoldre convertint en normalitat aquest 
drets per a tots." 

TapiEaoions i arbitrarietats de l'aotual administració de justicia 
Bes del dia 17 de novembre els 113 empresonats, anaren rebent auto de processament 

acusats de "reunió no pacífica" i es dictava "presó incondicional". Apart dels multats amb 
quantitats de 330*000, 300.000 i 200.000 ptes, els demés també en reberen de 13*000 a 100000 
ptes* ' 

El monjo de Montserrat, Ildefons Lobo, que fou detingut amb els 113, ma estat multat 
amb 200.000 ptes. 

Quatre dies d'haver acordat la presó incondicional, fou concedida la llibertat provi
sional. La nit del dia 22 de novembre, quedaren en llibertat provisional 57 dels empresonats 
L'ambient davant la Presó Model era d'eufòria. També a la Presó de Dones quedaren en lliber
tat les que enoara estaven recluidoso 

L'endemà dia 23 de novembre la policia començà a detenir altra vegada als alliberats, 



amk l'excusa de que al no pagar les multes, els oalia ingressar altra vegada, per a pagar 
amb presó. Els coneguts advocats Solé Barberà i Leira Almirall foren empresonats. La noti
cia d'aquesta nova arbitrarietat circulà ràpidament, aixecant l'indignació de tothom. Fer 
fi, el dia 28 de novemkre han començat a presentar-se a la policia prestigioses personali
tats dels 113 de Maria Mitjancera, que complirant dos mesos de presó per pagar les multats 
que els ki kan estat imposades. Entre aquest primer grup de ciutadans, figuren el professor 
Jordi Carbonell i el Dr.Gutiérrez Maz. 
-Consentirem que aquests koaes passin el Nadal entre reixes ? 
—Deixarem que els buròcrates de la vella dictadura els empresonin durant dos mesos, 
simplement per manifestar el que sent totkom ? 

-Estem segurs que no. Catalunya no ko consentirà! 

El dia 23 de novembre els col·legis professionals d'advocats, aparelladors, arquitectes, en
ginyers i llicenciats de Barcelona, fan pública una nota, on congjuntament es manifesten 
en favor de les llibertats democràtiques. 

"Preocupats pels recents fets als que ka fet referència 1*eminent!ssim i reverendissím 
oaldenal de Barcelona en la homilia del passat dia 20, estimem necessari expressar pública
ment! 

-La nostra adhesió a les declaracions d'aquella homilia, expressió del pensament de 
l'Església en matèria de dret de reunió i associació. 

-Expressar als poders la necessitat de recollir conforme a la declaració dels drets 
de l'kome del 10 de desembre de 194-8, els principis que informen els drets de reunió 
i associació comuns a tots els pobles. 
-Sohicitar a l'excelentissim senyor president del Govern la concessió d'una àmplia am
nistia per a tots els inculpats per aquests motius." 

Els superiora de les ordres religiosos de Catalunya, s'adhereixen a la homilia de Jubany 
En la reunió periodioa del mes de novembre que celebren els abats i superiors de les or

dres religioses de Catalunya, aoordàren adherir-se unànimement al cardenal Jubany, en la de
fensa que feu del dret de reunió i d'associació el passat dia 12 de novembre. 

L'adhesió oomprèn la de l'Abadia de Montserrat i les ordres de caputxins, carmelites, 
olaretians, escolapis, germans de les escoles cristianes, franciscans, jesuites, paüls, sa
les ians i el propòsit de l'Oratori de Barcelona. 

Protesta del Col·legi d'Advocats de Baroelona per l'empresonament dels multats de Maria 
Mitjancera. 

La Junta del Col·legi d'Advocats de Baroelona ha fet públic una nota amb data 29 de no
vembre, en la qual, centrant-se en l'empresonament de vuit advocats, que figuren entre les 
persones detingudes en la Parròquia de Maria Mitjancera, acusats de "reunió no pacifica", 
multats governativament i actualment a la Presó Model de Barcelona, manifesta "la profunda 
preocupació i protesta per tal procediment." 

En la Junta General Ordinària celebrada el mateix dia per aquest col·legi professional, 
amb el propòsit de renovar alguns alguns càrrecs, s'informà extensament de les diverses 
gestions realitzades prop l'administració i en favor dels empresonats. Es comprovà l'arbi
trarietat que en tot moment ha donat proves el ministeri de Justicia i es ratificà la ges
tió de la Junta de Govern del Col·legi. 

Campanya de Nadal en favor dels empresonats 
Aquest Nadal els empresonats per defensar Catalunya, sigui quina sigui la seva ideolo

gia, han de rebre l'agraïment i l'ajut de tots. 
La dictadura continua empresonant a la gent, amb un gest que endevinem mecànic i man

cat de convicció en aquests procediments*•• 
Al seu davant, el poble de Catalunya, amb problemes punyents, idees i projectes d'avui, 

va arraconant les anacròniques restes d'una altra època* Aquest Nadal la solidaritat amb 
els empresonats, cal que sigui el termòmetre d'aquesta renovada i esperançada vitalitat 
oivioa. 
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