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1 GENERAL] 

-1).- La lluita obrera i popular. La repressió. 
-Paisos Catalans» 

- 5-6 Desm.- Manifestacions de solidar!tat amb el poblé gallee de repulsa per l'assas 
sinat de léetudiant de Santiago Jossp M. Fuentes Fernandez. "" 
„'' > s han acomplort les ordres de Garicano expressados el 27 a les "Cortes 
españolas". "Pensar que las armas de fuego no han do ser utilizadas es erróneo. So 
usaran con toda onorgia si os necesario. Es peligroso enfrenatrse con la fuerza pú 
tUica. Mientras ol ciudadano disconforme no llegue a esto convencimiento no habrá" 
verdadero orden. Pero ol orden será mantenido a toda costa". Pensar que augmontant 
la roprossio faran callar la vou do les reivindicacions populars també es ben erro 
m . Ja ha comonsat un nou movimont de solidaritat amb el poblé gallee oncapcalat ~" 
pols estudiante. Cal impulsar aquest moviment i que s'estongui a tots els sectors 
porque la lluita del pobló gallee os la nostra limita 

- 5: Atura massius en protesta , els dios 30, 1 i4, per la marxa lenta del convenii 
por ios raquitiques ofertes do la patronal deis treballadors de amparas Z i Mini-
watt, ̂ mbdues omprosos do la Philips en reprosaliahan dospatxat 12 treballadors 
V 4 do la fabrica dco La Pl, España, 6 de la Zona Franca, 2 a Mini-watt do Sona Fran 
oa; 1 han oxpodientat-.amb proposta d'acomiadament una roprosontamt sindical de la ~ 
Mini-watt de Sant Boi. 4.600 troballadors han estat cástigats amb susponsions de 
troball i sou que van do 2 dios a un raes. 
En tonir noticia do los saheions 4.000 treballadors van ocupar la fabrica Lamparas 
¿ de la Zona Franca fins a los 10 do"la nit que en van ser trets per la policía sen 
se^dotoncions. La lluita peí conveni, per l'anulamont do les sancions i lareadmisZ 
sio dols aconiadats, algún dols quals porta 23 anys do troball a l1empresa, continua. 
- A la fabrica d'accosoris de cotxe "Pianelli y'Traversa Española" dol Prat del Lio-
brega t han estat susposos de sou per dos mesos, oís 200 obrers de 1'empresa. Els 
treballadors havion fetuna serie d'aturs de recolgament a les reivindicacions del 
conveni. Al Prat s están recollint diners dostinats a los families deis reprosaliats. 

- 7 Dosem.- 200.000 pts do multa ha imposat ol Govern Civil ais intol-loctuals cata
lanas que van actuar do jurats'cn els jocs floráis do la Llongua•Catalana celebrats 
a Ginebra. Josop M. Castellot, Aloxandro Cirici, Félix Cucurull, Josep Faulí,'Al-
bort Manent, Joan Triadú* i Ramón Sugranyos, cátedratie de Literatura a Suissa, ex-
prosident de "Pax Romana" i auditor del Vatica II van formar part. 

- Buzkadi s 

- Dia 5i A la sala do justicia dol regimont "Valencia" a Santander un consell do gue 
rra ha condomnat a 6 anys do presó i 740.000 pts de multa a Sabino Arana Bilbao, ~ 
acusat de robo amb violencia. La multa hauria do sor pagada al "Banco Guipuzcoano 
b.ü. . Va sor prosidont ol tinent coronel Angol González Bonito, vocals tres capi-
tants del regimont "Valencia" i ponont el capita Troncosa, el mateix que actúa al 
procés de Burgos contra els 16 membres d'ETA. SI consell de guerra hi van assistir 
per mostrar la seva solidaritat amb Sabino Arana i la resta deis cncartats (Lluis 
M. Bayo Encorcca. M. Jestís Póroz do Anuncita, Purificado Landaluco Leonar) una 
gran quantitat d amics i farailiars que omplien La sala de gom a gom i els corrodors 
dols cncontorns. 

- Dia 6.- L'organització revolucionaria ETA realitza quatre atemptats contra les ca
sos que 1 Organització Sindical té a Hernani, Irán, Rentería i Tolosa. Els diver
sos comandos van destruir los dependoncies de los quatro dolegacions. Per la sig-
nificacio que teñen en ol mÓn del treball los "Casas Sindicales" com a llocs en la 
burocracia vorticalista euina la seva política fcixista i peí papor destacat que ' 
esta jjgant aquesta burocracia on la repressió obrera (ara ospocialmcnt a Galicia), 
1 accio os una represalia presa on solidaritat amb la classo obrera i la seva llui
ta al mateix temps que s'inscriu en l'objectiu d'atacar l'cnemic on els sous simbols 
de poder i roprossio. L acció do represalia ha ostat comentada amb simpatía general 
por la poblado. 

— » — < — ^ Aquost ós un cas on que l1acció vio&bnta ha persoguit fonamentalment l'ób 
joctiu de reforear la capadtat de lluita i d' onfrontamont enfront del poder o a W ~ 
blort. 
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••—'TOS 5«— & l°s 3 do la raatinada del $ al 5 es assassinat per la policia l'estudiant 
fOQé*0Mo4k.ciria. Josep M. Fuentes Fernández do 20 anys d'edat. La cínica nota del Govern 

Civil oforia, com sompro. lina vorsió deis fets arreglada a les seves convenienciasf 
parlava d'una donuncia d un sereno por sospitcs de robatori, de que dos joves van 
sortir corrent i en no aturar—so a la aenyal d'allo os va disperar a l'airo... i un. 
deis dos jovos va cauro mortalmont forit. El fet óa que el mort era fill d'una cono 
guda familia do Santiago, óosa que el3 ha impedit fer oom els casos deis obrera 
Ruiz Viilalba de Barcelona, d*Amador R*y ROdriguez i Daniel Niebla Garcia d'el Ferrol 
de Poro Patino do Madrid, etc.;.. , o siguil falsifioar totes les proves, inventar-
so les circumstancies dol crim, enterrar els morts gairebó d'amagat, sense doixar—los 
veuro a la familia, amagar el resultat de l'autopsia, omplir d'insults'les activi— 
tata i teabria deis morta. A l'enterrament hi ana oí company del mort, cosa que de— 
moatra que i¿ el moment do l'aasaasinat no estavon fent activitats polítiques i 1* 
autopsia ha demostrat que l'estudiant va robre quatro dispars, no dirigits precisa— 
ment a l'aire i morí a l'acto i no pas poc dosprós a l'Hospital com assegura el go
vem civil. 

y Es tracta scnsillamont que "cuando so llevan armas es orró*noo pensar 
que no van a ser utilizadas", tal com va dir l'amo do govornació i aixo quan i com 
oís vingui do gust»-

— Milors do persones, ostudiants, ciutadans do Santiago, han exprossat la seva indig 
nació per aquest nou assassinat assistint massivament a l'enterrament» La Universi-
tat do Santiago va tancar por por de la reacció deis ostudiants. Nombroses manifes
taciona do protesta contra'un rogim muntat i mantingut per l'assassinat van recorrer 
Santiago, Vigo, Pontevedra, El Ferrol. Ele ostudiants de la Universitat, Col-logis 
Universitaria i centros do sogon ensenyament han reaccionat iminediatament'aturant 
les'activitats, convocant óoncontracions per mitja d'una missa do funeral, actos do 
dol, ote... els áios 5j6,7,8, i 9 (do fot porque no <5s produís una situació'vilocnta, 
mont antirogirr. van suspendre los claasos ais col-legis universitaria do Vigo, La Coru 
na, Escola d'Enginyors do Vigo, Escoles do Turismo de Santiago i La Coruna i oís con_ 
tres d'onscnyament mig).La policia s'ha viat obligada a detenir de momont al subins 
poctor autor do l'assassinat Luis Miguel Quiroga Bonzo i fins i tot el "Consell Me
die Comarcal de Santiago" ha dirigit (10 dos.) un osciit al president del Consell 
Medie provincial en el qual declara la seva solidaritat amb ol pare do l'assassinat, 
motgc de profossió i reclama l'aclarimcnt publie do lea circumstancies en que os va 
produir el crim» 

-2).- La política del govorni 

—Funciona un altre cop la senyal del Index general' dol cost de la vida. Sogons dades 
Oficiáis a l'agost l'índox ha pujat un 0,95 i un 1,09 al setembre, a l'octubro un 
1,08. El nivoll a partir dol qual os considera una puja anormal.ós el 0,5» 

— 6 Dcsombro.- Fins i tot el Fiscal General del Tribunal Suprom , Herrero Tejedor 
s'ha traslladat a Barcelona a fí d'entrevistar—so amb els jutjes cncarregats deis 
sumaria por les exploasiona de gas del carror Rajolers (Ladrilleros) i carror Campj 
la seva visita aobrotot esta relacionada amb l'cxplossió del carrer Santa Amelia 
que va causar 18 morts i no pot ser atribuida a gas i en relació amb la qual s'han 
dictat 2 autos de processament contra onginyers do Catalana do Gas. 
— ' ^ La lluita d'intoressos polítics i económica ontorn d'aquest tragic afer 
fa ponsar quocla visita del Fiscal General en depon l'orientació,que prengui el su— 
mari i el conoixement de tota la veritat per part deis ciutadans, 

— 8 Desmm.- Carrooo Blanco felicita ola 80 anya del dictador amb un "il-luminat" i"mís 
tic discmrs" en quo ressucita un cop mé"s la guerra civil disfregada do Creuada modio 
val contra l'infidel ("en cuanto al calificativo do Cruzada son cruzadas laa luchas 
do defensa de la fe ¿Acaso no os el comunismo un enemigo declarado de Dioa?) i la 
deciasió do Dóu presentada en forma d'ajuda militar alomanya i Italiana quo inclina 
la balanca a favor deis bona. La part mea interessant i política dol discurs óa el 
profund disgust del regim a causa do la política actual de l'esglesia (Assombloa do 
Bisbes i capollans i intenta d'enfocar la guerra civil dea d'un punt de vista mós 
ovangolhicj idea de la separació ontre osglosia i ostat que cadacop ós vista amb mós 
simpatía, opinions oberto» cap ais intoressoa del pobló d'algéiaea jerarquics, con
ducta en general do l'aparo11 ocloaiastic base i cátala, oto ») Carrero, ha rotret a 
l'esglesia els 300.000 milions que dea'dol 1939 l'Estat ha dodicat a construecáó do 
temples, aeminaris, centros de caritat, etc.. Carrero Blanco vol cobrar els servéis 
al cent per cent amb la fidelitat absoluta del poder oclesiastic a-1 regim. 

»—.—̂  A la viata d'aquest discurs es quan os fa moa necossari un treball intens 
dols sectora moa dinámica do l'osglosia do cara a aconsoguir d'aquosta un rebut oxplí 
cit d'aquosta compra descarada do la fidolitat política a un rogim assassí, i a fa
vor d'una actuació d'acord amb els intoressos populars. 
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-3).- Economía catalanas 
- Un editorial de La Vanguardia del 5 ¿e Desembre comenta la "Memoria Económica de 
Cataluña" del 71 publicada per les cambres catalanes de Comerg, industria i navega-
ció. "Les conclusions que es dedueixen de tal estudi-diu el poderos diari barcelo— 
nf- en relació amb l'evolució recent de l'economia catalana i del seu hoMtzó imme— 
diat, donen mes peu a la preocupació* quo a l'optimimisme". Es cert la tasa de crei— 
xement del Producte Industrial Brut no arriba al 3,4 f> i ostá per sota de la mitja 
de tot l'cstat espanyol (3,9̂ )» Es ol pitjor tolano des de 1960 aixb "no fa mes que 
demostrar la perdua de dinamisme de l'economia catalana en els últims temps". La pri 
mera causa d'aquesta situado son les dependencies d*infraestructura sobretot do co 
municacions» A la vista de los xifres destinades durant 1971 "la conclusió obvia es 
que les dotacions destinades a comunioacions son clarament insuficionts per atendré 
les necessitats mes peremtorics". No oblidem quo nomos el Principat absorveix mes 
de la cinquena part del pare estatal dols venidos! ó*s on os concentra la major pro_ 
porció de trafic internacional, Quan os programa qlguna cosa ja es tard s aixc- es 
el que ha passat amb l'autopista Barcolona-Sabadoll -Torrassa (ja programada per la 
Gonoralitat en temps de la República), 
En aquost moment les deficioncios d'infraestructura están iregulant los possibili-
tats de croixemont de l'economia catalana, a curt, a mitja i a llarg plag§ i aixo 
no ja dos del punt de vista de los necossitats populars, sino des del punt de vista 
empresarial i capitalista, ó*s aberrant. El que no ha ates l'Estat ha hagut de ser 
cobort pol sector privat fina el punt que l'any 1970-71 les inversions privados en 
autopistos de peatge han superat el total, invortit pol Ministeri d'Obres Publiques 
a Catalunya per a tota mena do servéis, Referent a l'ordenado dol torritori la menóo 
ria do los cambros de comer? denuncia la dosorganització i la yuxtaposició'simple 
do plans en lloc d'una planificado global, L'entorn portuari de Barcelona, punt clau 
en ol croixemont economic do la zona resta complotamont abandonat. Es prescindoix 
del projecte de convertir el part do Barcelona en ol port clau do l'activitat curo? 
pea en ol litoral mediterrani. El fot es quo la política del regim ofoga i conti
nuara ofogant l'expansió* natural de l'economia catalana, 
— > »—§ Aquesta situacio que,tornera a remarcar—ho, perjudica també oís capitalistes 
catalans os en primer lloc conseqüencia dol centralismo polític, financer, adminis— 
tratiu i do la irracionalitat típica do l'Estat feixista ospanyol. Una administra— 
ció autónoma dols recursos produiria immediatament una major racionalització de les 
inversions al propi país que buscarion lbgicament una major rontabilitat do l'econo
mia catalana. 

Vi-).- La lluita dols profossionals8 

- El grup d'Advocats Jovcs do Barcelona ha onviat cartos ais candidats a doga peí 
Col-logi d'Advocats do líadrid demanant quo es raanifostin publicament sobre si estarion 
disposats a renunciar al carree de president dol Consoll General de l'Abogacia -ca— 
rrec quo corrospont al doga do Madrid per real decret— en el cas que fóssin elegits, 

-^ Aquesta campanya a favor de .l'elecció do tots els cárrocs del Consoll Ge
neral, inclós ol do prosidont s'inscriu en la campanya general de democratització* 
dols col-legis professionals i on aquost cas concret en la lluita contra el centra
lismo antidemocratic habitual en els alts carrees dols organismes profossionals, 

- En el mateix sontit s'ha pronunciat el Consell General de l'Abogacia que on la so-
va sessió del dia 2 ha adoptat l'acord de dirigir-so al Ministro de Justiéia a fi 
que dicti disposició per la qual el president dol Consoll General sigui elegible. 
En aquesta sessió" es va ratificar l'acord do defensar ol drot professional dols ad
vocats a rouhir ais scus dospatxos rounions amb els clionts sense autoritzacions 
expresos ni límit do número, 

- Dimocros 13, Assemblea extraordinaria del Col-logi d*Aparolladors sobro "La situa
cio plante jada al Col-logi com a consoqübncia do l'acord del Consoll Superior del 
27 de Novembro", El "Conáejo Superior" continua l1ofensiva general del rGgim contra 
els col-legis profossionals que han mostrat una actuado mes democrática i al ser
vo! deis interossos ciutadans, Així fa uns mesos el propi govern va suspondre los 
oloccions que s'havien de for ais Col-legis • fio Lliconciat3 on Llctres i Cioncies i 
ara el "Consejo Superior" do col-legis d aparolladors intenta invocar un oxpodiont i 
suspondre de los soves funciona la junta actual del Coliegi d'Aparolladors de Cata
lunya, 

..... J} Important intensificar los rolacions entro coliogis px-ofosdonalf? on vistas 
a fer accions defonsives conjuntos. 
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ENSENYAMENT 

- El 6 do descubro nombrosos grups de iaestros i llicenciats de 1*ensenyament privat 
os van presentar a Sindicats por tal do celebrar l'asscmbloa fixada per aquest dia 
por discutir los roivindicacions del convoni, Davant dol local hi havia tres cotxos 

da policiai els gossos guardians del sindicat van interceptar l'entrada. Des del matí 
so feabia que en contra del quo s'havia dit en l'anterior reunió a sindicats (29 Nov») 
aquest matoix dia havia esta* firmat ol conveni a esquena dols interessats i sonso 
comptar amb les sovos roivindicacions, Impedits d'cntrar al local uns 200 ensenyants 
van desfilar en- manifestado* per la Via Layotana, Jaume I, Carror Forran fins a Pía 
do la Boquoria ais crits do "monys policios i mós oseólos" "conveni no", "mestros i 
llicenciats units" "Llci d'Educació NO",., no hi haguó" dotencions. 

— — 4 Acció enmarcada en el procos do lluita laboral deis ensenyants» Els profes_ 
sionals dG 1*ensenyament han de denunciar ol convoni i concretar la seva acció en la 
discussió i imposició a travos do la lluita per mitja del comité de entro, de la pía 
taforma reivindicativa propia, 

- Sogons informa ofidalmont el Ministeri d'Eaucació hi havia a l'Estat espanyol una 
població* do 4.923,803 nons entro 6 i 13 anys, 4.506,862 teñen, sogons ol Ministeri 
plaga escolar'i 416,941 no on tónon (10$) (aquesta xifra ha ostat desmentida por al— 
tres infirmes, com el POESSA quo assonyala una xifra do 849.628), Barcelona i el seu 
cntorn ha ostat la zona amb major augment demegrafio infantil i on s'ha ooncentrat 
mós la tasa de doscolarització. 

—5«— "EL V Congreso Nacional do Pedagogía" ha afirmat quo "en el professorat es cons
tata 1*existencia do porcentatges molt elevats do provisionalitat en l'exercici dol 
troball a tots nivolls. Com ?uo aquesta situado impodeix a molts 3a seva plena col-la 
horadó i dedicado al progressiu perfeccionament de l'educado os dositja una mes 
gran accolaració de tot tipus do concursos i oposicions por tal d1integrar sis eos-
sos doconts croats per la Lloi General d'Educació", 
Amb aquosts termos tan sumamont prudonts exposava el congres la preocupado per.-la 
falta total d'estabilitat en el treball entro profossionals de 1*ensenyament. La con 
vooatoria d'oposicions -solució propugnada on la rosolucuo final- és falsa i demagó
gicas actualmcnt hi ha convocats a oposició" uns 700 llocs de treball —xifra que no 
representa ni un 10^ deis llocs necossaris, actualment ocupats en regim d'intorinat-
go i així i tot la convocatoria está on suspens dogut, sembla, a dificultats econo— 
miquos, dones, ho hi ha provistos pressupostos por tots aquosts llocs de treball fi-
xos (un profossor fix cobra mes quw un interí i no sc!l pot dosplagar del lloc tan 
facilment). 

- Enquesta entro alumnos i'profossors deis Estudis Universitaris do Girona, Actual
mcnt hi ha provist, nomos, ol primor ciclo d'Ensenyament Univorsitari i practicamont 
no hi ha cap possibilitat quo s'hi extongui el segon i torcer cicle. La rao es quo 
el Col-legi Univorsitari do Girona oboeix ais critoris do planificado selectiva i os_ 
tratificadora. Esta'be* sogons la política educativa del govorn que la juventut de §i¡i 
roña tregui, si pot, títols de graduado mitja pero no quo tingui acces ais'títols 
do graduado* superior, Aixo esta prcvist quo ho puguin for nomos uns quants, els pocs 
quo es puguin pagar els estudis en una altra ciutat. Així d'una manera natural, pol 
procedimont de l'omissió, de la no—existencia s'acomplcix ol procos áclectiu i ostra 
tificadtbr. 

' BARRIS \ . , 

-SECTOR II.— El Pobló Nous La Comissáó d'Urbanismo ha puntuaiitzat públicamcnt que el 
"Pía do la Ribera" no Ha estat denegat, e tota manera pero, el Pía ha quedat pendent 
i ha rebut objecciona jurídiques. Sembla"ara que l'Ajuntament estaria disposat a re
dactar un nou pía en el termini en tres mesos. 
•• — ••") Caldra augmentar lapressió popular perqué les transformacions no es puguin 

realitzar d'esquena a la població. 

- Quioxes entre els veins del fragment de la Diagonal compres entre els carrees del 
Treball i Selvade Mar per 1*acumulado d'una enormo massa de sorra al davant mateix 
de les casos on una zona qualifioada de residencia urhaha intensiva. Cap de les quei— 
xos a los "autoritats" (regidor, Govornador Civil) no ha donat rosultat. Un nou cas 
d'abús publie dirocto i descarat. 

- Zona d'Horta.- L*escola Grazi&lla deis barris d'Horta/El Carmel hafet publica la 
seva protesta per los irregularitats de que ha sigut objecte per part de l1empresa 
"TABASA" que construoix el túnel de la Rovira i el matoix Ajuntamont. Es traota d'un 
cas quo s'ha fet oorrent de modificado deis plans poques setmanes desprós d'haver 
adquirit l'odifici. Els oferoixen indonvn£tsvT.ció, peo*l'escola oxigeix unes installa 
cions i no haver de deixar sonso centre escolar ais infants. 

- SECTOR IV.- Sants8 Els veins de'l Carrer Joan Güoll s'han rcunit recontmont i s'han 
ratificat en les sovos oxig&ncios: garantios per part de 1*Ajuntamont quo on el cas 
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dc no poder tornar a los sevos oases desprós de los obres, tindrait2una nova casa al 
"barri i en condicions economiques semblants. L'Ajuntament no s'ha pronunciat respec
to aquest punt» (la consecució deis vei'ns aconseguidos amb les SOTOS accions do pro
testa ós el conpromís pres per l'Ajuntament de pagar una pensió de 200 pts diaries per 
persona i indemnització deis danys causats a les casos). 

- SECTOR V.- L'Hospitalets S'instruirá sumari de la querella criminal presentada per 
56 propietaris deis soterranis del Bollvitge contra l'empresa inmobiliaria "Ciudad 
Condal S.A;" por suposat dolióte d'estafa per valor de 10 milions do pts. 
- Tambbó;.;248 vexns dols blics "ciudad Condal! al barri de Sant Josep han dirigida la 
mateixa immobiliaria un escrit de protesta por les condicions pessimes d habitabili-
tat deis pisos fins el punt que posen en perdll la mateixa seguretat personal. 

- GENERAL BARRISi L'"0bra Sindical del Hogar"» Els veíns del "Grup Trinitat" de la Tri 
nitat Nova %a han presentat la demanda contra l'O.S.H. per no complir detorminats re-
quisits legáis (V, FIOPS anteriors), especialment rofercnts a dofoctes en el contrac-
te i en la conservado i urbanització. 
Els vei'ns del polfgon "25 de sotembre" de Rubí han deixat també" do pagar els lloguers 
S'afegeixen així al movimont general que ha tingut lloc a gran nombro de grups do 
l'O.S.H, on protesta per los pbssimcs condicions d'habitabilitat que han de suportar. 
Per la so va banda com a consequencia do la mobilització realitzada el "Gabinete 'do 
Información de la Organización Sindical" ha fot pública una nota on comunica quea 
1.- Ja s'arroglen les cobertos deis grups "Sant Cosme" del Prát,"Bl Pomar" do Barco-
lona, i "Cinco Rosas" do Sant Boi. 
2.- S'han encarregat els projectes do reparació general dols grups "Trinitat" i "A-
rrabona", 
3.— Igualmont os ponsa fer amb la resta do grups do la -Provincia" 
4.- Es fan gestions per domanar la col-laboració d'organismes competents. 
5.- Es tramita la qú'estió dols contractos. Veurem que representen a la practica a-

quostos pataulosi 
~J£ Cal no cedir en la mobilització fins que no es vogin roalitats. 

- Gas natural; Un docret del'Ministeri d1Industria publicat al BOE del 7 de Desembre. 
modifica els articlos 20,21,22 i 92 del roglamont de servoi públic. 
les normes exigeixon el compliment de la llei por part deis instal-ladors i la realit-
zació d1 instal-lacions nomos per espocialistes quo demos^rin oís seus conoixcmnnts 
ttcnics, 

— * — } Sis tracta únicamont do "paraules" por tal do desorientar, i que dificil-
ment podón arribar a una roalització* practica mentre no hi hagi un real control dc>-
mocratic dols servéis» 

- Pío Municipal.-6-XII-72. En Porciolos declara quo "los oxplosions no son de com
petencia municipal" intontant do defugir unos rosponsabilitats quo com a autoritat 
municipal li portoquon. La maniobra entra dintre 0l joc de compotoncies a que ja ens 
tenon acostumats les "autoritats" i quo no hom do'pormetro'ls. 
Tambó s'hi tracta el tema del salari deis hombors, tema que es deixa por a un "futur 
immediat"! 
Refcrcnt al problema do les oxpropiaoions l'alcalde diguónquo calia fer un estudi sob
rios i profund por vouro on os podia trasHadar la gont un cop expropiada Ü! )• 
En resum, tot'un compendi do subtorfugis i dicisions contrarios ais interossos popu-
lars. Aixb sí, mirant pols sous nogocis en Porcioles ha sol-licitat per a Barcelona 
l'"honor" á'ósser la sou do l'Exposició Internacional de 1978-80 !!!. 

- Garrafs L'Ajuntament de Gava ha autoritzat la construcció d'una carretera por al 
trasllat d'oscombrarios do Barcelona a l'abocador del Garraf. El Ministorm d'lnfor-
mació i Turismo ga declarat quo no hi veia incompatibilitats amb la construcció fu
tura d'un'polígon esportiu. L'Ajuntament de Gava rep a canvi la pavimentació de la 
carretera, una ostaoió deppradora d'ai'gues per a Gava i dret a l'ús de l'abocador do 
Garraf, etc.. Un bon oxomplo de solidaritat ciutadana i do civismo!!. 
L'Ajuntament do Bogues tambe ha estat "comprat" a canvi de subministramont gratuit 
d'ai'guos durant 20 anys, 
Tots els estudis realitzats por l'Associació Catalana d'Espeleologia, totes les obser 
vacions de les diverses ontitats i personalitats ciontífiques ja veiem com son escol
tados per les nostres "autoritats',' Les docisions os prenon d'acord nomos amb una se
rio de rogateigs I intercanvis de "benoficis" d'acord amb oís criteris capitalistes 
gós doscarats. 

- Preus8 Es proveu l'olovació del preu de la llum a partir del Maig del 73. La mesu
ra es vol justificar com a rosultat de los "ampliacions". Amb aquestos mesures 1 Es
tat ens acaba de demostfar si calia do quin costat esta, i que actúa com un gran om-
prosari capitalista. Cal" quo denuncien aqüestes aotuacions que no es produeixen ni 
tan sois eh altres pai'sos capitalistes on els assalnriats compfcen amb mitjaná demo— 
cratics d'organització. 
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— Médí'oina" (Hosp.. de St, Pau)—• El Novembre del 1971 y davant de l'inici de la propio 
mática deis menjadors, el Eectorat promet por l'inici del 2on trimestre un menjador per 
la Facultat. 
Actualmcnt, aquest menjador encara no existeix. Fins ara s'intentava paliar el proble
ma mitjancant 1*entrega indiscriminada de 50 tiquets de menjador amb els quals es po
día diñar por 25 pts. A inicis del present curs, s'augmenta el número de tiquets fins 
a 75» Cal dir que hi han 1.200 alumnos. El 1 de Dosembre, per docisió" de l'hospital 
s'anularon els tiquets i s arriva a prohibir el pas al'menjador ais estudiants, Enfron# 
d'aixo, es plantejá una assembloa de Facultat el dia 4f a la qual es decidí anar tots .-¡ 
els alumnos ais menjadors pagant sois 25 pts i exigir uns monjadors universitaris. Ai 
xo2es va fer i el dia 5 es rcalirza una sentada (600 estudiants) davant del deganat, 
font sortir al Doga i ostablint-so un diáleg que acaba amb l'exigencia d'una sol-lució. 
Es consogueix el restablimont deis dinars a 25 pts per tots els estudiants do la Fa
cultat, pero sembla ósser que por part de les autoritats acadomiquos no os vol portar 
ondavant un menjador universitari adoquat , alegant que l'Hospital do St. Pau no es 
terreny universiatri. 

— Escola de Comeré 8 Un dols problomes en que os troba l'ostudiant de Peritatgo Mercan— 
til do l'Escola de Comer? ó*s el de la revalida de Peritatgo que se li oxigeix per po
der aconseguir l'accós a la carrera d'Estudis Emprosarials, única sortida actual peí 
citat estudiant. Cal teñir en compte que els estudiants que surten de la promovió de 
COU entren directament a Emprosariqls sonso noóossiiat de la Revalida ni prova d'in— 
gres, i recordar que por l'accós deis estudiants de Peritatgo a l'antiga carrera do 
Profossorat Mercantil os fcia senso necessitat de prova selectiva do cap mena. 
L'altrc problema que cal teñir en compto os la no impartició de les onsonyances d'Em
prosarials per la nit, recordant unos paraulcs textuals d'en Pcroz Pardo (Director do 
l'Escola de Comorg) en que va dir "No podéis confiar en que se impartan las enseñan
zas do Empresariales en turno do noche", os precís recordar que en l'actualitat exis* 
tcix una promedió" do tercer do Peritatgo en torn do nit i que no sap ol futur que li 
espora peí proper curs. 
La posició quo s'ha pros cntorn a la situació fou la d'organitzar varies assombleos on 
es demana la col-laboració d'on Pérez Pardo, el quql es noga. a assistir a cap d'o-llos 
a informar, al-logant motius do salut. 
L'última iniciativa portada a tormo fou la missiva tramossa a Póroz Pardo en la qual 
se li demana una resposta per a despres do los vacanecs do Badal, sobre els problemos 
citats. 

^ Un altre cop un oxemple ciar do la posició del rogim en implantar la seloc-
tivitat a qualsevol preu aixi com adhuw una ,ensenyan§a do tipus eminentrnent classista. 

— Filosofia i Lletrcs (Pedralbcs) tarda i nits Al comoncar ol curŝ na-.-vam trobar 
amb les optativos tancados, els "barracons" sonse construir i una manca d'organitzacio 
per part deis estudiants. Els "nuclis do comités" formats por la gent mes vanguardista 
van preparar la 1a assemblea on os va elaborar uns punts per a dur al doga, demanan 
l'obertura de los assignatures optativos. La resposta donada a la premsa de la ciutat 
dcia que la junta do govern do la facultat era incompatont davant del problema. 
La sotmana sogüent cstava anunciada una vaga deis P.ET.lT."que va motivar"la tancada de 
la facultat. Organitzadeson grups les classes van dur durant aquest periodo, una campa_ 
nya d'informado al districto i autonomes. 
Quant ol problema sortia do l'ambit universitari do cara a la població, el dega va o— 
brir la facultat donantlcs optatives ais cursos dol matx. 
El torn de tarda i nit, va continuar la lluita per" classes fins acabar en una assem
bloa (4 do. Dseembre) on es van aprobar oís punts des 
— Boicot ais ex&mens 
— Extensió do la lluita al districte i població 
— Atur actiu. 
Durant aquest nou periodo d'atur, es van dur a termo discussions a nivell de classe, 
os va fer una tribuna lliure sobro la roprossió i una niva assomblra on s'acorda, fer 
una concentració a la Central, que donb lloc mós tard a una manifestació d'unes 300 
persones— i tirados do fulls por barris. 
L'úitim acto d'aquest trimestre ha estat la irrupció deis estudiants do tarda i nit a 
la junta de govern de la facultat per domanar una postura del doga de cara a los opta
tivos, s'aconscguí os fixós una data (9 de gencr) per l'obortura d'aquestos , o bó no 
obriria la facultat. 
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