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EN EL CENTENARI DE L'ALMANAC DE 

"LA CAMPANA DE GRACIA"' 

tmtm gwgu MMU m mu. uta. M.-meutu 

PREU UN IULET. 

Aquest any es conmemora el centenari de l'aparició 

de 1'Almanac de "La campana de Gracia". La impor

tancia que va teñir aquest Almanac, junt amb la re

vista del mateix nom, així com altres revistes 

d'aquest tipus: "L'Esquella de la Torratxa", "El 

Papitu", "Cu-Cut", "La Traca"..., i/el fet de portar 

per títol aquest símbol del neetre barri m'han de-

cidit a escriure quatre ratlles explicant una mica 

la seva histSria. 

El primer numero del setmanari "La campana de Gracia" 

sortí al carrer el 8 de maig de 1870 i l'últim s'edi-

tá l'any 193"+. Al llarg d'aquest any hi haguerén al-

gunes interrupcions. El total de números editats va 

ser de 34Q3. La familia López, propietaria de la 

"Llibreria Espanyola", n'era l'impulsora. En aque- , LA CAM|'A.Vv#\ DIMiRÁC ÍA 

¡ÉlJÍl l *> -' 5 
lia llibreria, situada a la Rambla del Mig, número ¿ j 'i (^ 

20, prop del Liceu, se sitúa la redaccio i l'admi-

nistració. 

El primer almanac de "La campana de Gracia" va apa 

reixer l'any 1874-, després, va interrompre la se

va edició fins l'any 1878. A partir d'aquell mo-

ment apareix regularment, i deixa d'existir l'any 

1925.La col-lecció sencera es dones de 49 números. 



En el número que inicia la seva publicacio tots els dibuixos son 

firmats per A.W., seudonim de l'artsita Tomas Padró; en les seves 

pagines hi trobem els ja habituáis versos que comenten de forma hu

morística esdeveniments de l'any 1873 i que desitgen també grans ven-

tures a l'Any Nou. A les pagines centráis, varies caricatures de per-

sonatges il.lustres, destacant entre elles la de Pi i Margall. 

Degut al poc exit economic d'aquesta primera publicacio, deixa d'apa-

réixer durant tres anys. Es de destacar en el número de la seva rea-

parició els dibuixos, obra tots ells d'Apel.les Mestres. 

A partir del 1878 l'Almanac va evolucionant, tant de format com de 

preu: 1885 (dos rals), 1921 (seixanta centims), i poc després vui-

tanta centims. Al mateix temps es va definint la seva línia política, 

clarament republicana amb certs aires anticlericals. 

Es important, artísticament, l'epoca 1900-1910, en la que es fácil de 

trobar a l'Almanac dibuixo-s de Nonell, Jou, Apa, Picarol, Ynglada, 

Gosé, Gris, etz. Durant la guerra europea, l'Almanac no dubtá a mos

trar la seva adhesió a la causa aliada; és en aquesta época també 

quan es comenta a notar una certa decadencia en la revista, deguda en 

part a que les idees per ella defensades fins aleshores queden des-

fatpades i el lector habitual ja va mes lluny del republicanisme teo-

ric exposat en les pagines de "La campana". Aquesta crisi es va 

accentuant fins que, un any abans de complir les seves noces d'or, 

apareix l'últim número de l'Almanac, el 49, corresponent a 1925. 

Jo convido ara a tots els veins a la lectura, si els hi és possible, 

de "La campana::de Gracia" i d'altres revistes del mateix tipus. Son 

sens dubte d'un incalculable valor testimonial, e mes de l'artístic, 

ja que grácies ais seus textos i dibuixos podem conéixer uns eos-



tums, uns esdevinements i, sobretot, una manera de veure les co

ses ben característiques de la gent catalana de l'epoca i, evidentment, 

no massa allunyades d'algunes*particularitats" del nostre temps 

actual. 

L l u i s Gimo 

VOCALIA.DE 
CULTURA 

Biblioteca Popular Aureli Julia de Capmany '(Diputaoió Provinaial de 
Baroelona) . 

Carrer: Menéndez Pelayo (entre S. Salvador i Plaga Lesseps). 
Oberta: Tardes de 4 a 9 h., de dilluns a divendres. Dissabtes de 
9'30 a 13 '30 h. 

Altres activistats: Cursos de cátala organitztas per la Diputado. 
Elemental: Dilluns i dimeares de 4 '15 a 5'1S i de 8 a 9 h. 
Mit^d: Dimarts i dij'ous de 8 a 9 h. 
Preu: 100 ptes de matricula. 

Biblioteca Pública Ildefonso Barbará (Caixa de Pensions per a la Velle-
~sa. i d'Estalvis). 

Carrer: Major de Guacia, 142. 

Oberta: de 11 a 13 h. i de 5'30 a 9h. De dilluns a Dissabte. 

VeA a tota conA<¿ApündV.n(Ua amb V kdbocÁ.OLC.16- Parroquia deis Josepets, pl, L«'.;;;r," 

-PeA a /)U¿u/ieó coLlabuiacionA en aquut Bu££te¿í: Lluis M. Bonet i Llovct, F±$e-
Napoleó, 6 *, Tcl. 213-96-11 
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PUEMES A GRACIA 

Xavleí BOA.KO.4 

l Calvo. 

Barcelona, 1974 

Gjiac.Za.j_ £o__ell_d_\hono_A._ 

Vzn l'heKoii>me l la gentil audac¿a 
de 4e¿ gei>tei>, model de. dcmociacla, 
Bax.ce.lona tot tempA {oa la matrona 
men.ei.xedona d'ana gKan cotona* 

El i>egle dlnoví, tot diplomacia, 
po&a l'ex^vlla al cap de Barcelona... 
I hea-voA acX. la gfian cotona: Guacia. 
Un KlqaZb&lm jolell ben pie de giaclai 

Jo&ep BuigaA [Malet) 
Barcelona, 1&76-I950 

üo__vall anz/1—11-/-!. £n£el/l£Lm£.n£* j _ * 

No valí anal a. I' unteiiament 

[ídem 2 vegade¿> mí&) 

d' aqae¿t Giacia qae é¿> de tot& 

Tot¿ an tfioc de ^eKKo, contua 

qal vol de&tfiacc¿6 J 

¡ídem 1 ve%adei> mí¿) 

cm a^utanú--f" 

Vióca el pfiogfiíb '. 

[ídem 2 vegada mé"4) 

^ T t ^ ^ déla el "concejal" a la genf. 

Tota place*, acolen, eócale-6 

l cantienh; hona centKeb pen alt> jove¿>, 

"pecaliaKitatb" l et>pai¿> venti> 

SI a gian-t> co nt>tlácelonó , 

4-t a ponti> elévate peí Le-á-áep-á, 

6l a gnan¿> con&tlácelon& l al pKogfiíi, 

l la gent,que día la no&tfia gent: 
SI a place*, encole*, e&cale* 
l cafifieKi (d matecx <xt hSAjiy>).>-

http://Gjiac.Za.j_
http://Bax.ce.lona
http://men.ei.xedo


L'ORFEO GRACIENC 

Gracia te una gloriosa tradició d'entitats que han promogut ac-
tivament la vida cultural i social del nostre barri. Através 
dáquesta Secció, desitgem anar-les presentant per a que siguin 
conegudes per tots els graciencs. Iniciem aquesta serie amb una 
de les mes prestigioses i veteranes, l'Orfeó Gracienc. El senyor 

Ferran Sola, el seu secretará, ens ha facilitat amblement aqües
tes dades que segueixen. 

L'Orfeó Gracienc conrota amb un brillant i dilatat historial for-
jat al curs de 68 anys d'intensa tasca en pro de la música coral 
que el sitúa, per les seves valors moráis, dedicació plena i par-
ticularment per l'encertada direcció, vint-i-cinc anys consecu-
tius peí seu actal mestre Director, Antoni Pérez i Simó, en un 
elevat nivell artístic, reconegut per públics i premsa nacional 
i estrangera. 

Fou fundat l'any 1904 peí mestre Joan Balcells, revelant-se ben 
aviat com a una Entitat dedicada obertament a tota manifestado 
espiritual i en particular a la polifonía, fent entrega al públic 
del tresor de les obres vernacles de destacats autors així com 
les de carácter universal. 

Els testimonis d'Enric Morera confessant que la seva obra per a 
veus mixtes fou deguda a la seva relació amb l'Orfeó Gracienc 
sdn ben eloqüents, al igual que els de Lamotte de Grignoh, col.lo-
cant els seus moments mes felicos en companyia d'aquesta pres
tigiosa massa coral. També cal remarcar el d'I. Strawinsky atri-
buint la millor audició per ell dirigida de la seva Simfonía deis 
Salms. 

Sota la direcció del seu actual Director, l'Orfeó Gracienc ha 
col.laborat en la interpretado conjuntament amb les orquestres 
simfóniques del Liceu, Madrid, Barcelona i Mallorca, amb famoses 
obres d'autors universals, especialment oratoris. 

Han estat moltes les pagines brillants escrites per aquest Orfeó, 
que conrota en l'actualitat amb 130 executants d'un i altre sexe. 
Entre aquests éxits, cal esmentar un tercer classificat al Con-
curs Polifónic Internacional d'Arezzo (Italia), l'any 1969. En 
1970 va inaugurar amb un extraordinari concert, la Setmana de m-
sica "Brudieu" reconeguda mundialment. Així mateix, va gravar 
per a la firma Columbia la Missa "Pau ais homes", original del 
Pare Martorell, director del Col.legi Nordamericá de Roma. L'any 
passat, va realitzar un viatge artístic per Franca, Italia i Aus
tria, prenent part activa al Festival Internacional de Cant Co
ral que cel.lebrá a Spittal/ Drau (Austria). 
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El mes de novembre del mateix any, va donar un concert extraor-
dinari al Palau de la Música amb motiu del XXVé aniversari de 
la direcció del seu actual mestre, estrenant-se la "Cantata ca
talana", obra per a solistes, cor mixte i conjunt instrumental, 
original del propi mestre homenatjat. 

Posseeix un repertori de mes de 500 obres de tots els estils co
ráis: polifonía, obres d'autors universals, canconer popular, 
negre espirituals, cantates i oratoris. 

Enguany, l'Orfeó Gracienc ha realitzat un vitage artístic ner 
Italia del que n'ha deixat molts i importants éxits» Haactuat 
a la RSdio Vaticana amb un extraordinari concert. Igualment a 
la ciutat italiana d'Arezzo, un memorable concert a l'església 
major de Santa Maria della Pieve. 

L'Orfeó Gracienc porta editats 21 discos i audicionats mes de 
mil cinc-cents concerts des de la seva fundació. 

A 1"actualitat, ultra la massa orfeónica, agrupa un Esbart Dan-
saire, una secció infantil denominada Coloraines i un Grup Excur
sionista que des de fa divuit anys organitza Cursets de Cátala; 
Funcionen a mes altres seccions com escacs, fotografía, etc. 

L'Orfeó Gracienc esta en obres. Aprofitant el mateix terreny: 
del carrer d'Astüries, n°83, s'esta procedint a la construcció 
d'un modern edifici, quatre de les quals plantes estarán desti-
nades a albergar els nous lecals de l'entitat. Esta previst que 
en un lapse de temps de dos anys s'hagin concluit les obres. 

Amb la base material del nou local, l'Orfeó Gracienc está dispo-
sat a ampliar notablement el seu camp d'activitats ais terrenys 
cultural, artístic i esportiu. Entre les novetats del futur Ca
sal destaca el local d'assaig,en forma de teatre grec que, segons 
el seu arquitecte sr. Bonet i Armengol,será el primer d'Europa. 

Malgrat la seva reconeguda categoría artística, l'Orfeó Gracienc 
no disfruta de cap ajut oficial, ni municipal, ni estatal. Es do
na el cas que els mateixos cantaires han de pagar- se els viatges 
a l'estranger, dones l'Entitat es troba mancada de mitjans per a 
fer front a aqüestes despeses. No obstant, no cobren tarifes per 
actuar. Consideren que la seva.obligació és cantar^ així ho fan, sen 
se preocupar.se deis seus honoraris. 

í 

http://preocupar.se


Finalment, tothom que ho desitgi pot cantar a l^Orfeó. Només cal 
que ho vulgui i allá ja li ensenyaran. Potser per aixó sigui 
l'Entitat coral de Catalunya amb un percentatge de joventut mes 
elevat, dones la mitjana d'edat deis seus cantaries és de 25 
anys . 

r--_ — _-•' - i 
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Sebastia Bernal 

KBRIH3DBS 
S B K i i n U T R T 

Dia 8 de novembre lo h. nit CONTROL DE NATALITAT 

Día 15 de novembre lo h. nit. EDUCACIO SEXUAL DELS PARES. Fredetic Boix i "Instituí Genus". 

Lloc: Plaga Lesseps. 25 (Parroquia deis Josepets). 

VOCALIA D'ENSENYAMENT 

ovembr 1 5 . - 10 1 
i n f a n t s " 
10.- Diumenge mati a 
"Ara va de bó". Jocs 

nit *Educació sexual deis 

les 11 h. 
i dibuixos . 

desem 
Dia 15 al 22 de 7 a 9 h. vespre: Ex-
posició de llibres infantils, acom-
panyat d'una conferencia "Com esco-
llir llibres pels nens". Ponent; Marta 
Mata. Properament es confirmara el dia. 
Lloc: Biblioteca Infantil "Sant Jordi".^ 
"Caixa d'Estalvis Provincial". Diputació 

de Barcelona. 



VOOALLI 
DURRANISME 

NOTICIES DEL PAS DE LA PUPA LESSEPS 

No cal insistir en la importancia que aquest assumpte té 

per a l'Associació, no només per ser, es pot dir, el motiu 

de la seva mateixa existencia, sino'perque la placa Lesseps 

és un deis poquíssims espais lliures que tenim a Gácia i cal 

defendre '1 com siguí. 

Ara pero , molta gent de Gracia ha perdut el fil i es demana; 

Peneque passa amb el pas de la plapa Lesseps?. Quan faran el 

pas, si és que lTian de fer algún dia?, i coses per 1 estil. 

Dones be, la historia és aquesta: Üccordeu la famosa "alcaldada", quan va apapréixer la anomenada "solució Masó": Ales-

hores la Associació va fer un estudi de projecte i en va donar la seva opinió dient que, encara que representava un guany 

respecte al pas elevat, no responia a la voluntat deis velns, recolzada en les 1 4 . 0 0 0 signatures. 

Al cap d uns mesos i davant deis runiors de inici de les obres, l'Associació va aconseguir la seguretat que abans de conienpar, 

el projecte definitiu sortiria a informado pública. 

Efectivament, el dia 3 de setembre va sortir a informació pública i una altra vegada els técnics de la Associació van fer una 

analisi a la qual no es lirnitaven a trobar -ne els inconvenients, sino que amb áiim constructiu van proposar unes modificacions 

que sense augmentar el cost de les obres representarien un millorament molt important de les caractristiques de la placa Le

sseps. 

Els avantatges mes importants son: Augment de la superficie lliure, és a dir de pa*c\ conexió de la actual placa ambs els 

terrenys de les cotxeres del metro, destinades a ser espai lliure públic, sortida del pas subterrani fora de la plaga, al contrari 

del projecte de l'Ajuntament que el fa sortir al mig de la plaga, etz. A la vegada es fa innecesari lliaver d enderrocar res 

del que es faci, com preveu el 

projecte en el que anomena 

"segona fase". 

Tots aquests punts es van incluir 

en la impugnació que es va pre- ;•• 

sentar el dia 3 d'octubre, i do

nada l'impossibilitat de fer una 

assemblea de socis per a discutir-ho 

-ens van prohibir 1 acte dues set-

manes seguides- várem decidir 

fer una roda de premsa per a fer -ho 

públic. 

A esperar dones, que ja no ens vé 

d'una mica,,. 

T>Qo>€(Sé f*€S&>TO[ KK L'A30A<U*H5W 



D'ACJ&S hSSocmbh/c l 

TRINIDAD: 
_ O ccwJU Los vecinos «agrietados» del Carmelo 

«SIN GARANTÍA'^ 
NO NOS W&*&* 

desmantelan! 

4*^li*-U 

W ? \ ^ J U N T A Y LOS JÓVENES ¡3 
^ V > SANT FELIP NERI 

l 1 ABO 

u 

Tras el desalojo de sus viviendas (HMFP*^™ *?^V 

L§S ¥ÍC1Ü0S DE RA 
EXIGEN RESPOÜSM 

días antes por la Junta. A lo largo de la sentada los jó
venes cantaron canciones relativas a la situación interior 
del centro y a la composición de la junta que no es ele
gida por ellos. El domingo por la tarde la Fuerza Pública 
obligó a los participantes en la sentada a levantarse al 
cabo de media hora de que la plaza hubiese sido ocupada 
y detuvo a una joven que, trasladada a la Comisaria, fue 

I : L - , * ^ J „ ^ , . t.jrHp Fn la nla7a nara explicar su 

Barrio Gótico 
han venido |>r 
¡tión cuando a 
e la juventud, 
s tanto en el 
delante, en su 
i hallando par; 

a junta. Anti 
•so en el nion' 
:eri'ado y ahor 
nes piden qut 
losible un suti 
a elerjida dent trol por ellos mismos iiicuicuue uno 

ticamente. Con ello, se pide asimismo libertud p^ra 
a cabo las actividades que organicen, y la poftibilid. 
establecer una coordinación con otros centros del I 
y de la ciudad. 

Hace bastantes meses nos referimos a! probh n« 
citado en el Ateneo Colón del Poblé Nou y en su el 
habló también de los problemas surgidos en un centi 

.( 
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Exposición organizada por la Asociación de Vecinos tan 

€ 
J 

LONETA: DIEZ METROS 
RAPOS POR PERSON 

Jna gran pancarta 
hada de una casa 
mcia a las numen 
;an i>or el Paseo 
so fotográfico qu 
•Sinos de la Ba 
ado. En la fach 
tada con divers 
ipnte estilizada 

rtel „ 

metros sin ventilación. En gran nú-
j ie viviendas existen realquila-

•-^-uileies de hasta 5.000 pe-
~ ^ -««¿tejidas en las 

en ella se exponenen y que recuer
dan a las rebajas de los grandes alma
cenes. •¡¡¡Aprovéchese!!! Zona Verde. 
Sólo por pocos días. Ocasión Única-. 
La sala está iluminada de color verde 

-.Y_hay nueve representativos arbolitos 
"~- -en su correspondiente mace-

árboles que emplea 
-"«r las en

cado, graves anomalías en la vida de 
barrio. Las playas sucias, la carestií 
de la vida, el Plan de la Ribera y los 
e s p a c i o s a recuperar (Maquinista 
RENFE y Catalana de Gas) ocupan ur 
Importante lugar en la exposición. Jun 
to a ellos ua Homenaje a Joan Sal 
vat Papasseit y un gran panel cotí re
cortes de prensa sobre los problemas 
de los barrios. 

1 a exposición está compuesta poi 
•••™i«ro do instantáneas, dt 

que reflejan 

íe unos 
suponer que con 

!;ripciones que han sido . „ . . 
•,olo dos días esta cifra aumentará 

isiderablemente. 
votualmente la Barceloneta es uno 
los barrios con mayor hacinamien-
do Europa con una densidad da 

s de 1.U0Q personas por hectárea, 
que representa diez metros cua-
dos por persona. 

isfa 5.000 pesetas por 
ir realquilado 

na casa normal del barrio tiene 
metros cuadrados, en los que se 
nbuyen una pieza cocina-comedor-
bidor; una habitación pequeña; una 
i-aicoba y un water de uno o dos 

consaDiu<*_ 
Las necesidades 

múltiples. Especialmente se p,~. 
guarderíaa gratuitas (sólo hay tres y 
son de pago), parvularios gratuitos, 
escuela de EGB (existe un déficit de 
3.000 plazas) y un Instituto de Ense
ñanza Media (sólo existe La Salle Bar
celoneta, filial de un instituto, pero 
este año ha suprimido los cursos noc
turnos). 

mfrñ vai 
dibujos. As 
to en que queda envuo 
a consecuencia del paso de! tren ,...-
puede provocar, y de hecho lia provo-

f mmo 
Zonas verdes 

Una de las salas más divertidas es 
la dedicada a las zonas verdes, espe
cialmente jugosos son los textos que 

PUEBLO Nfl 

Mfá/ST 
Torre-Baró, Vallbona y C. Meridiana, sin 
asistencia sanitaria 

CUARENTA MIL BARCELONESES 
PIDEN UNA CLÍNICA A I . , . . I I IULII tilín ULflUU. 

sociacion de Vecinos tiene piso Las paredes están decoradas con posters S^BJ^-^^^" T 

— — - " " " ^ i ia r̂ Ue Pí i M° l lst '** Hf^-x • ,A0 ia finca (te la c a i i e n j — _ _ 
ue el desaloi0^eJaJ?Lí — * ' 

la c a l i e m j ^ ^ ' " ' . . 
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la püraUMClüit uo Sanf An{|reu>) $e transforma en revista 
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VOCALIA D'ENSENYAMENT 

declarado universal deis drets de llnfanr 
En aquest ser-;on "Butlletí", us presentera la Declarado deis Drets 

de l'infant, elaborada per la Gocissió de Drets Humans del Gonsell E-

conoide i Social de les ílacions Unides i aprovada per unanidtat el 20 

de noveiabre de 1959 a l'Assembles General, anb la presencia de 73 paí

ses. 

En els propers números, esperen desfdossar cada un deis seus punte, 

per anar-ne aprol'ondint el sentit i analitzar paral.lelanent la situa

d o real del nen integrat al nostre rnedi. 

PRINCIPI 1. 

L'infant gaudirá de tots els drets enunciáis 

en aquesta Declarado. Aquests drets serán 

reconeguts a tots els infants sense cap excep-

ció, ni discriminació o distinció per motius 

de raca, color, sexe, lengua, religió, opinions 

polítiques o d'altra mena, origen nacional o 

social, posició económica, naixement o una 

altra condició, ja sigui del mateix infant o 

de la seva familia. 

PRINCIPI 2. 

L'infant gaudirá d'wna protecció especial 

¡ disposará d'oportunitats i de servéis, tot 

aixo atergat per la llei o par altra* mít janí , 

par tal que pugui desenvolupar-se fisicament, 

mentalment, moralment, aspiritualment i so-

c.alment da manara saludable i normal, així 

com on condición» de llibartat I da dignitat. 

En promulgar liéis amb aquesta finalitat, ta 

considerado fonamental que haurá de ser 

atesa será l'lntoré* superior de l'infant 

PRINCIPI 3. 

L'infant té dret d'encá del moment de la 

seva naixenca a un nom i a una nacionalitat. 

PRINCIPI 4 . 

L'infant ha de gaudir deis beneficis de la 

seguretat social. Tindrá dret a créixer i 

dasenrotllar-se en bona salut; pt aixó caldrá 

que tant a ell com a la seva mare siguin 

proporcionadas atención* especial», fins i tot 

de carácter prenatal i postnatal. L'infant tin

drá dret a gaudir d'alimontació, habitatge, 

recreado i servéis medies adients. 
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PRINCIPI 5 L'infant ha de gaudir plenament de jocs i 

de recreacions, que hauran d'estar orientáis 
L'infant físicament o mentalment impedit c a p a | e s f | n a | i t a t s perSeguides per l'educa-

o que pateixi algún impediment social, ha c|<J. | g s o c i e t a t ¡ l e s a u tor¡tats publiques s'es-

de rebre el tráete, l'educació i l'atenció espe- f o r ^ a r a r i per t a j d e p r 0 moure el gaudi d'a-
cials que el seu cas particular requereixi. , . 

PRINCIPI 4. PRINCIPI a. 

L'infant, per al desenvolupament pie i har- L . ¡ n f a n t i e n , o t e l | e s eircumstáncies, ha de 

mónic de la seva personalitat, necessita amor figorar e n t f , „ , s prímers q u e r e bin protecció 

omprensió. Sempre que sigui possible hau- • ( o c o r . 

rá de créixer a la protecció i sota la respon-

sabilitat deis seus pares, i, sempre, en un 

ambient d'afecte i de seguretat material i 

moral, fora de circunstancies excepcional», 

l'infant da curta adat no haurá de ser sepa-

rat de la seva mar*. La societat i les autor!-

tats publiques tindran obligado de teñir cu

ra especial deis infants sense familia o que 

estiguin mancáis de mitjans de subsisten

cia adients. Par al mantenlment deis filis 

de familias nombro*** convé conceder subtl-

dis estatal* o d'una altra mena. 

PRINCIPI 7. 

L'infant té dret a rebre educado, que será 

gratuita i obligatoria com a mínim en les 

etapes elementáis. Haurá de ser-li donada 

una educado que afavoreixi una cultura ge

neral i li permeti, en condicions d'igualtat 

d'oportunitats, de desenvolupar les seves ap-

tituds i el seu judici individual, el seu sentit 

de responsabilitat moral i social, i d'esdeve-

nir membre útil de la societat. 

L'interés superior de l'infant ha de ser el 

principi rector d'aquells que tinguin la res

ponsabilitat de la seva educado i orientado; 

aquesta responsabilitat correspon, en primer 

lioc, ais seus pares. 

PRINCIPI 9. 

L'infant ha de ser protegit contra qualse-

vol forma d'abandonament, de cruel tat i 

d'explotació. No sera objecte de cap mena 

de tráfec. .... , 

No s'hauré de permetre que l'infant tre-

balli abans d'una edat mínima adequada; 

mai no seré dedicat ni se li permetrá que es 

dediqui a una ocupado o treball que pugui 

perjudicar la seva salut o la seva educado, 

o impedir el seu desenvolupament físic, mo

ral o mental. 

PRINCIPI 10. 

L'infant ha de ser protegit contra les 

practiques que poden fomentar la discrimi

nació racial, religiosa o de qualsevol altra 

mena. Ha de ser educat en un esperit de 

comprensió, de tolerancia, d'amistat entre 

els pobles, de pau i de fraternitat universal, 

i amb plena consciénria que pot consagrar 

les seves energies i aptituds al servei deis 

seus semblants. 

Vocalia d'Ensenyament. 



ENSENYAMENT 
-4-



VOCAIH DE „, 
JOVENTUT 

LA NECESSITAT DE PER LA VOCALIA DE JOVENTUT ENS VA IMPULSAR A 

DONAR-LA A CONEIXER COM A MITJÁ DE PRESENTACIÓ NOSTRA AL BARRÍ, 

PERO MALGRAT TOT I DEGUT A RAONS, DE LES QUALS EN DART EN SÓM 

ÚNICS RESPONSABLES NOSALTRES MATEIXOS I D'ALTRES, LA "SETMANA DE 

JOVENTUT'' NO HA COMPLERT AMB LES FINALITATS QUE ENS HAVIEM PRO-

POSAT. DE TOTA MANERA ÉS ENCARA AVIAT PER A TREURE'N CQNSEQÜÉN-

CIES I FER-NE JUDICIS. TOT AIXO, CREIEM QUE ENS POT SERVIR DE CA

RA A REALITZAR NOUS TREBALLS QUE TENIM EN PROJECTE I QUE ESPE-

REM PODER PORTAR A TERME. 

UNA DE LES COSES QUE PODEM ADELANTAR, DONS GESTIONS S'ESTAN REA-

LITZANT I NO ENS PERMET DE CONEIXER EL PODER CONCRETAR EL QUE 

VOLDRIEM, ÉS EL DONAR A CONEIXER EN ELS CENTRES DEL BARRÍ, EL "DE-

CRETO-LEY''DEL y.0.E. DE DATA 15-V1II-74, SOBRE LES ACAMPADES I SOR-

TIDES DE JOVES, UN COP ES FACÍ AIXO, ALESHORES ES MONTARÍA UNA 

XERRADA SOBRE COM POT AFECTAR A LA JOVENTUT EL CITAT "DECRET-LLEl", 

• SOBRETOT I QUAN ELS MES AFECTATS PODEN SER ELS ESCOLTES. 

EspEREM QUE DESPRES DE LA PRIMERA EXPERIENCIA, LES COSES FUTURES 

QUE ENS ANEM PLANTEJANT ENTRE NOSALTRES SIGUIN, A POC A POC, PRO-

BLEMES QUE RESQLGUEM JUNTS, A MIDA QUE US ANEU INCORPORANT. 
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