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CULTURAL 

US INTERESSA FORMAR PART D'UN CLUB ON US 

ENVIEM TRIMESTRALMENT INFORMACIO DE PRO-

DUCTES QUE PODEU ADQUIRIR COMODAMENT? 

UNA COLLA DE 
SERVÉIS CULTURALS 

A CASA VOSTRA 

Llibres, discs, cassettes, póstera, 
cerámiques, litografíes, joguines 
l un seguit d'objectes que, entre 
nosaltres, en direm «catalanesques». 

UNK CULTURA 
ENMMUGfl 
PER A TOT 
UN POBLÉ 

Dones no us ho penseu mes i poseu-vos en contacte amb 
nosaltres. Amb una única entrada de 200 ptes. i una quota 
mínima de 140 ptes mensuals a pagar trimestralment. 
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AL BOIM TEMPS, 

BONES FESTES! 

Com les estacions (calor, fred i bonanca...) les activitats 
col.lectives també teñen un cicle i ens convoquen al seu mo-
ment precís. Amb el bon temps (que prou ha costat enguany 
fer fora el fred toca tarda!) arriben les festes i els vei'ns sortim 
al carrer a disfrutar plegats. 

Tots necessitem de la festa, del temps lliure viscut amb 
companyia. Es un dret del que també hem estat privats i, per 
tant, una de tantes reivindicacions que tenim pendente. Avui, 
que intentem recuperar tantes coses, no ens oblidéssim pas 
d'afegir a la Uista la recuperació de les nostres festes. Aqueste 
dos darrers anys ja son molte els pobles que han desenterrat jo-
iosos i divertite les seves festes que els anys de feixisme havien 
ensorrat i prohibit. 

VOLEM LES NOSTRES FESTES! Un punt mes a la llarga 
Uista deis "volem". I no estem pas d'acord amb qué ara ens 
vinguin a suprimir festes, com el dilluns de Pasqua, o st. Joan, 
o st. Esteve. Aquesta vegada les FESTES DEL GUINARDO 
han de servir per exigir totes les nostres festes i no permetre 
que ens en prenguin cap. 

La democracia no és la professó deis cara-tristes. Avui tote 
estem preocúpate pels greus problemes del nostre país: perqué 
encara no hi ha amnistía, perqué encara hi ha exclussions, per
qué encara falta que Catalunya siguí "amnistiada", perqué son 
molte els homes i dones desespérate en recerca d'un lloc de tre-
ball, en la manera com poder arribar a fi de mes... Encara que 
tot aixó és ben veritat, anar a la festa, no vol pas dir desenten-
dre's o marginar-se de les afliccions i tormente del moment. La 
festa no és pas per alienar-nos, per apartar-nos del nostre pre
sent. La festa és una afirmació de personan tat col .lectiva, és un 
refermament del sentit de convivencia, un crisol de solidaritat 
humana; la festa és una arma popular que no té res a veure 
amb els "festivals" organitzate des de dalt; la festa és aportació 
de tote, trencant les barreres entre actor i espectador; la festa 
és la celebrado de la humanitat igualitaria, un anunci d'aquella 
societat per la que treballem i ens capfiquem. 

En fi, les FESTES DEL GUINARDO son una amplia cri
da a la que tote els vei'ns hi estem convidáis i convócate. Per 
aixó el Butlletí de l'Associació s'ha vestit de festa i el tema 
central d'aquest número glosa el passat i el present de les festes 
al barrí. El futur no está en aqüestes pagines; está a les nostres 
mans... 
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un vestit a mida de qui ? 
A menys de dos mesos de les anunciades eleccions el pa

norama- polític del país preocupa profundament els ciutadans 
mes consciente. Els darrers fets succefts al país donen prova, 
per ells mateixos, de qué estem vivint realment moments his-
tóricament importante. 

El PCE deis "mil dimonis" ha sigut legalitzat i la premsa 
ha parlat de qué possiblement molt aviat s obri la primera lo
gia macónica. Per ais homes del franquisme aqueste fets son 
desesperante. Mentre criden "Franco resucita van veient la 
resurrecció deis seus pitjors "enemics". I, per sorna, la legalit-
zació del PCE s'anuncia el dissabte de Resurrecció! Es produei-
xen dimissions en els ministeris, en les secretaries i subsecreta-
ries, en les, "procuradories". 

La reforma és com un feixuc pas de Setmana Santa que, a 
cada petit aven; que es dona, trontollen totes les figures del 
damunt. El senyor Fraga, vestit de Pone Pilat sentencia que la 
reforma s'ha transformat en ruptura; els homes del centre de-
mocrátic corren, com veróniques compassives, a eixugar el ras
tre del sr. Suárez; joves amb el "fascio" i la creu gamada cri
den "Crucifica!!"; en Carrillo fa el paper de Barrabas, sortint a 
la llum pública com a mal menor per ais demócrates "hónrate... 

Pero la prefessó és mes llarga. El tema de les exclussions 
en aqueste moments preocupa i no son pas pocs els rumors que 
diuen que el tema quedará penjat fíns passades les eleccions. El 
panorama és fose: no es veu próxima una amnistía total; no es 
preveu una legalització de tote els partite polítics, de tote els 
sindícate, de totes les associacions i entitate. Aquesta política 
discriminatoria té un objectiu ben ciar: fer un vestit ben ampie 
per la dreta, a base de retallar la banda esquerra. Suárez pot 
ser un bon polític, pero és un péssim sastre. 

El país encara es mou entre massa dogmes polítics, enmig 
de principis inamobibles. Encara hi ha massa prohibicions; el 
14 d'abril és una altra festa proscrita del calendan; les confe
rencies sobre ('autonomía de Catalunya son impedides sistemá-
ticament; la llei anti-libel pot ser la nova mordassa que substi-
tueixi l'article segon de la llei de premsa. Evidentment la lega-
litat vigent, (sovint transformada en tolerancia) no está a ral
eada de la legitimitat democrática: els drete de reunió, d'asso-
ciació i d'expressió amb Uibertat. 

Aquest comentan no vol pas ser un can t al pessimisme, 
ans al contrari. Vol invitar a seguir Uuitant, a tirar endavant de 
cara a un futur que ja "és un poc nostre". Él vestit fa arrugues, 
pero hem aconseguit entrar al provador: encara hi ha exclus
sions i manca de Uibertat, pero hem aconseguit posar el futur a 
discussió de tot el poblé. 

Durant les properes jornades un tema invadirá la nostra 
vida quotídiana: les eleccions. Com a ciutadans haurem de de
cidir la postura a prendre, si votem i a qui votem. I entre mig la 
pluja propagandística que pretendrá atreure la nostra veu cap a 
una Uista electoral: valles, cartes, mítings... Caldrá vencer l'en-
sopiment heredat d'anys d'opressió política i aprendre a treure 
el cap i optar peí cami que cadascú cregui mes corréete, sense 
inhibicions. 

Moltes coses están passant al país. Pero encara en passen 
massa poques en les que tote els ciutadans hi estem implícate. 



ABANS DE 1936 Hl HAVIA FINS I TOT ENVELATS 

50 anys de f estes 
Alguns barris de Barcelona han conservat, fins i tot ais anys 

mes diffcils de posguerra, el costum de celJebrar cada any la Festa 
Major. Unes festes majors adulterades, sense cap contingut cultural, 
oficialistes i controlades peí regidor, pero que tot i així deixaven un 
cert marge a la joia popular. El Guinardó, no. 

Fins que en 1974 l'associació de veins, per un costat, i el grup 
Torxa, vinculat a la parroquia, per I'altre, van Uancar-se a l'organit
zació de les festes de maig i de la Mare de Déu de Montserrat, res-
pectivament, no hi havia hagut al Guinardó cap festa major. Només 
intents parcials, organitzats pels joves, que repassarem a continua-
ció. 

TRES ENVELATS 
Abans del feuusme era una altra cosa. Des de la seva formació 

com a barrí a principis de segle fins a l'aixecament militar de 1936, 
les diverses entitats del Guinardó van teñir com a missió essencial 
l'organització de festes majors ben lluides. Tanmateix, era un barrí 
ben distint del d'ara. No hi havia ni un sol bloc de pisos —el primer 
es va fer en 1950 a Pare Claret-Rambla Volart - i tot eren les típi-
ques casetes de planta baixa amb jardí, la major part utilitzades no
més com a segona residencia els caps de setmana i els estius. 

Poc a poc es va anar formant un nucli de residents de tot l'any 
que van organitzar les seves própies entitats, sobre tot duran 11'etapa 
republicana. I cada any, en arribar la festa de la Mare de Déu 
d'Agost, quan mes animació d'estiuejants hi havia al barrí, cada en-
titat col.laborava en la festa major. El plat fort del programa d'ac-
tes eren els balls. Se' feien al Casal —entitat desapareguda que tin
gué fins fa poc el local social a Verge de Montserrat-Sales i Ferrer—, 
al Mas Guinardó, a l'Ateneu de la Lliga del carrer Renaixement i 
també a les grans torres particulars. D'aquestes darreres era espe-
cialment Ilui'da la que es feia a Can Planes, tocant al camp del Sant 
Martí, on ja hi havia la piscina que mes tard ha estat explotada co-
mercialment, pero que aleshores servia per a donar ambient de luxe 
a les festes intimes. 

Cada entitat muntava també el seu envelat, cosa per a la qual 
rebia ajut económic de l'Ajuntament. Aleshores, pero, ja hi havia 
els seus mes i els seus menys. En la festa major de 1931, un grup de 
socis del Mas Guinardó van fer pública la seva protesta, a través 
d'una de les revistes del barrí, "La Rambla del Guinardó", peí fet 
que el regidor del districte, Manuel Santamarina, "de la subvenció 
de 1.000 pessetes donades per l'Ajuntament per la festa major del 
barrí, només n'ha donat 50 a ¡a Lliga i cap al Mas; ¡a resta se suposa 
que ha anat a parar ¡ntegrament al Casal", i també peí fet "que per 
muntar ¡'envelat del Casal ha utilitzat patrulles municipals, i que 
l'ha instal.lat en un solar de la seva propietat a la Rambla Volart, 
aprofitant per netejar-lo a costa de l'Ajuntament ". 

Bona prova de la magnificencia amb qué s'organitzava la Festa 
Major del barrí n'és que la revista ''Vida Guinardonense", en el seu 
número 3 2 , de juliol de 1928 ja comentes que "en la llegada de la 
Fiesta Mayor se producen gastos cuantiosos" i demanés l'ajut eco
nómic deis socis de l'entitat que editava la revista, la "Sociedad 
Guinardó Instructivo y Recreativo". 

Tot aixó es va acabar amb la guerra civil, tot i que durant 
aquell perfode de tres anys el nostre barrí va teñir mes habitants 
que mai, a conseqüéncia deis bombardeigs que feien fugir la gent 
deis barris baixos de la ciutat cap a les cases que havien quedat bui-
des ais barris alts. 

ELS JOVES FAN RENEIXER EL BARRÍ 
Durant vint anys, tota la vida cultural i recreativa del Guinardó 

va quedar limitada a les danses folklóriques i les representacions 
teatrals que el Cercle Católic organitzava al local de la parroquia. 
L'única festa popular que va poder-se seguir celebrant va ser l'enter-
rament de la sardina, el Dimecres de Cendra. La Font del "Cuento" 
s'omplia de críatures que amb els seus pares i la canya amb ¡'arenga
da a col! anaven a fer-hi la berenada. En fer-se fose, el jovent aprofi-
tava l'avinentesa per a desparéixer enmig deis matorráis i fer honor 
al nom de la font. 

Paral.lelament, la població del Guinardó augmentava d'una ma
nera alJucinant, potser com a cap barrí de Barcelona. Queien cases 
baixes i s'aixecaven pisos. S'omplien els solars. Amb la població 
tradicional desapareguda o esporuguida i l'allau de nouvinguts, la 
recuperació deis costums populars i de les festes majors no es pre
veía fácil. Poc a poc, pero, durant la década deis seixanta, i mentre 
el barrí seguía creixent, van anar-se cohesionant grups de joves que 
no havien visen t la guerra i volien recuperar la joia de viure i l'espe-
rit de barrí. Les dificúltate legáis, no cal dir-ho, eren ingente. 

A partir de 1960, els escoltes van comencar a cel.lebrar la seva 
festa d'Agrupament, amb representacions al teatre i parades i atrac
ción» al solar del darrera. També els joves del Cercle Católic van or
ganitzar alguns actes al carrer —com ara gymkanes-- els diumenges 
peí matf. 

Peí que fa ais escoltes, les festes mes so nades van ser sens dubte 
les de 1964 i 1965, les dues al teatre i ais jardins deis Camils. La 
primera fou organizada peí "Clan" —16-20 anys— i la de 1965 
pels "minyons" i "noies-guies" —12-16 anys— que editaven ales-
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majors al Guinardó 
hores una revista que es deia "L 'Acudit". Els grans feien "Tótem " i 
al Cercle Católic editaven "L 'Atalaya del Guinardó". El rector de la 
parroquia aviat va frenar totes aqüestes activitats, que se li escapa-
ven de les mans. Van morir les tres revistes, el Cercle Católic va ple
gar, i el sector mes progressiu deis escoltes va intentar altres coses 
peí seu compte. Així va néixer el JAG, "Joves A mies del Guinar
dó". 

En 1971 s'organitzava la primera Setmana de Jovent, grácies 
ais esforcos deis joves que havien trobat eixopluc al Mas Guinardó. 
Aquesta setmana de jovent va repetir-se en 1972 —del 30 de se-
tembre al 12 d'octubre— i en 1973 —del 22 al 30 de setembre—. 
Ais programes d'actes hi dominaven els de tipus cultural i formatiu 
i hi mancaven els de carrer. Encara s'era ais anys diffcils peí que fa 
a permisos per actes fora de local tancat. 

LA DEFINITIVA RECUPERACIÓ 
El 2 de juliol de 1973 es constitueix l'Associació de Veins 

Joan Maragall, i la primera activitat pública que va fer va ser la ver
bena de st. Jaume a la Torre Garcini. Era la primera pedra per a la 
definitiva recuperació de les festes del barrí. D'una banda, l'associa
ció va propiciar que els actes culturáis i recreatius no fossin una 
cosa excepcional d 'un cop a l'any, sino una tasca continuada: cine
ma, teatre, jazz, activitats per infants, conferencies, recitáis de can
eó , coráis, excursions... 

Per la Mare de Déu de Montserrat de 1974, el grup Torxa, na
cionalista i católic, que s'havia format feia poc entorn de la parro
quia, organitza una festa major amb activitats de tipus predomi
nan tment folklóric, i pocs dies després comencen també les prime-
res Festes de Maig del Guinardó organítzades per l'Associació de 
Veins. Aquesta duplicitat de festes es repetirá tres anys consecu-
tius, fins que, en el present, s"ha pogut arribar a l'organització 
d'una festa major conjunta on hi participen a mes a mes la quasi to-
talitat d'entitats del barrí. Cal dir que ja a les festes de la Mare de 
Déu de Montserrat de l'any passat hi van colJaborar, amb el grup 
Torxa, les coráis Cu-Cut i Gatzara, el Centre de Cultura Popular i 
l'Associació de Veins. 

Un desig de molts anys ha estat finalment possible. 



Ara fa just un any, en el bu tile tí número 14 dedicat a les fes-
tes de maig de 1976, déiem: "L'Associació está oberta de bat a bat 
a colJaborar per a fer unes festes del Guinardó (al maig o quan si
guí) fruit del treball de totes les entitats i veihs del barri. Les "Fes-
tes de Maig", dones, saluden ja des d'ara aquesta possible "Festa 
Major 1977" ". 

Els bons desitjos ja s'han acomplert i avui ens trobem davant 
d'un ampli programa d'actes en el que les entitats del Guinardó, 
cadascuna segons el seu carácter i les seves possibilitats, han aportat 
el seu treball i coljaboració. Aquest és un important pas endavant. 
La vida associativa al barri és diversa i per a cada interés o iniciativa 
hi ha una entitat per acollir-la (i encara falta potenciar noves for
mes organitzatives). Pero la pluralitat no impedeix el treball con-
junt. Hi ha temes com el Congrés de Cultura Catalana o bé les fes-
tes —i molt d'altres que poden sorgii— que demanen el treball unit 
de tots els que volem el bé del Guinardó. 

L'equip de Bu tile tí hem cregut interessant recollir opinions de 
persones que trebailen a les diverses entitats i grups, de cara a res-
saltar encara mes el treball coordinat que aquest any ha programat 
les festes del Guinardó. Com es dedueix de les respostes, tothom 
está convencut de 1'interés de seguir peí camí emprés. 

1.- Quina opinió et mereixen les festes que s'han preparat conjuntament? 
2.- Quines possibilitats veus de continuar treballant conjuntament en el futur tan en festes com en altres 

terrenys? 

FRANCESC ANTOLI(Grup Tonca): 
l.-Les festes ens mereixen una bona 

opinió ja que les fem conjunta
ment "varíes entitats. Cree que hi 
ha un bon esperit de treball de ca
ra ai barri i aixb pot ajudar a que 
el Guinardó tingui una vida propia. 

2.-Les possibilitats Íes veig totals. 
Pensó que hi ha bona entesa. En
davant! 

JOAN CLIMENT (Associació de Veíns 
Joan Maragall): 

l.-Un éxit com a coordinado. Ara 
ens cal esperar veure els resultats 
de la seva programado un cop ha-
gin passat. 

2.-EI treball realitzat conjuntament 
pot animar a continuar organit-
zant testes plegats. Cree, també, 
que a nivell deis problemes reivin-
dicatius del barri podría funcionar 
aquesta coordinado. 

M. ANGELS DE LAS HERAS (Coral 
Cucut): 

l.-Em sembla molt bé. Si ens esti-
mem Catalunya i el Barri cal con
siderar aqüestes festes com estu-
pendes. 

2.- Treballar conjuntament seria ¡'ide
al i el millor. Ara bé, per propia 
experiencia, ja sé el que costa tirar 
endavant. Es parla molt, tothom 
diu que sí, pero a l'hora de ¡a veri-
tat falta coljaboració. Un fet posi-
tiu és que aquest temps de treball 
conjunt ha permés ¡limar aspreses. 

ANTONI GAUSACHS (Drets Humans): 
l.-Em sembla torca bé que les festes 

es tacin conjuntament. 
2.-De cara a un futur cree que ha de 

continuar. S'ha d'anar cap a una 
ampliado del nombre d'entitats 
que están coordinades, ja que com 
mes amplia sigui, mes coses es po
dran fer. 

JOSEP M. PONS (Cooperativa Estel): 
l . -Es moit necessária una coordina

do, del tot imprescindible de cara 
al barri. Veiem molt bé les festes 
com a possibilitat de que els vei'ns 
del barrí poguem manifestar lliure-
ment la nostra alegría i les nostres 
aspiración» culturáis, després de 
tants anys que no hem pogut fer 
ni aixó. 

2.-Ganes de treballar no en falten. 
En ¡a mesura que poguem assumir 
¡es tasques ens sembla molt bé. 

MONTSERRAT PANOSA (Centre de 
Cultura Popular Montserrat): 

l .-Es necessari fer una Festa Major, 
que ei poblé sápiga viure junt. Cal 
guanyar tot alió que ens han pres: 
feia temps que no disfrutávem 
junts. S'havia creat un individua-
lisme i fomentat el recel mu tu. Es 
bo que cada barrí prengui el seu 
carácter propi. 

2.-Treballar conjuntament és ¡a ma
nera com ha de funcionar el barri. 
Fins i tot cadascú trebaliará amb 
mes profunditat el seu terreny 
propi. 

ENRIC ASES (CoUegi Nacional Francesc 
de Goya): 

l . -Es un encert. El Guinardó com a 
barri recupera el seu protagonisme 
en ¡a celebrado de les própies fes-
tes. 

2.-S'ha de man teñir i ampliar a tots 
els que treballen peí Guinardó, en 
definitiva a tots els que treballen 
per una Barcelona millor. 

GREGORI MANSO (Comunitat Cristiana 
de sta. Isabel): 

l.-D'entrada cal considerar-ho un fet 
positiu. Ara bé, nosaltres no hi 
hem participat massa, dones no 
sabem com fer-ho. Una parroquia 
és una entitat una mica "estra-
nya" o diferent de les altres enti
tats. 

2.-Encara no hi ha massa conscién-
cia i falta constancia: uns díes som 
molts i uns altres pocs. Potser fal
ta una opció decidida al treball 
conjunt. Personalment considero 
que una associació de vei'ns pot 
ser un ¡loe de coordinado de mol-
tes entitats, ja que molts son 
membres d'algún grup i al mateix 
temps socis de l'Associació. 

MONTSERRAT FARRE (Agrupament 
Escolta): 

l.-Em sembla molt bé. Cree que 
s'haurien d'haver fet així feia 
temps. 

2.-Ceec que seria molt interessant 
que aquesta coordinado pugui fer 
moltes altres coses. 

DIUMENGE, DIA24 

0 1 0 H. CERCAVILLA 
amb almorzar da ger-
manor al Pare del Gui
nardó (Font del Canta). 

# 1 2 h. — INAUGURACIO EX-
POSICIO DE FILATE
LIA I FOTOGRAFÍAS 
1'EiCola Varga da Mont
serrat (balxot asolada 
da MontMrrat). 
SARDANES a l'espla-
nada da i'esgiésia. 

117 h. Maratón da CINEMA, 
al teatro, c/Tetagraf> 69 

DIMARTS, DÍA 26 

>22 h. RECITAL RAIMON al 
elnama MarataM (P- Mi
man , 13) 

DIMECRES, OÍA 27 
diada Mare de Oéu de Montserrat 

# 2 1 h. CONCERT ORFEO 
GRACIENC i CORAL 
CU-CUT, a la parroquia 
M. da D. da Montserrat. 

OIVENDRES, DÍA 29 

0 2 1 , 3 0 MOSTRA DE CINEMA 
INOEPENDENT CÁ
TALA, a l'Auoclaeló 
da Velns (La Blsbal 40) 

DISSABTE, DÍA 30 

0 1 1 h. SARDANES. COBLA 
VERNEOA, a la Placa 
dal Non da la Rutila 
(Pulf I Alfonso) 

9 2 2 h. TEATRE.."Pregunta! I 
respostes «obra la «Ida I 
la mort da F. Layrst". 
Grup da Teatro "La 
Roda". INEM Sant Jo-
sep da Calastanc (c/ sí. 
Qulntf, 3S); 

DIUMENGE, OÍA 1 

0 1 0 h. CONCURS ESCOLAR 
DE PINTURA, al C.N. 
Francisco do Goya (c/ 
Garrlga I Roca s/n) 

0 1 7 h. FESTA INFANTIL. 
TITELLES GARIGAL-
Dl. Amb «ocolaUda. 
Teatro c/ Toteara', t». 

OIVENDRES, DÍA 6 

0 2 2 h. "EL GUINARDÓ OC 
FA SO ANYS I EL 
D'ARA". Conforencle-
eol.loo.ul do J.M. Huer
ta* Clavaría I i. Pebre. 
A l'Auoclaeló de Velht 

DISSSABTE, DÍA 7 

0 1 0 h. TERCER CROSS ES
COLAR DEL G U I 
NARDÓ, al Pare del 
Guinardó (SortMa C.N. 
Francisco da Goya) 

DIUMENGE, OÍA 8 

0 1 1 h. GRAN PIRA. Jóos, pa
radas, entratenlmants... 
fmi a KM sat do la tarda. 

7 h. CONCERT 
BANDA MUNICIPAL 

(Font dal "Cuanto") c 

http://eol.loo.ul
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EL DBTRICTE V 

TAMBE PUBLICÁIS: 

1. El Clot, el Poblé Nou, la Sagrara, Sants, 
la Bordeta, Hostafrancs. 

2. Gracia,Vallcarca, els Penitents, la Salut, Horta, 
el Ginardó, Santa Eulalia de Vilapiscina, 
Sant Andreu de Palomar. 

3. Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, el Putxet, 
Sarria, Pedralbes, Vallvidrera. 

4 Can Baró,el Carmel,el Coll,el Poblé Sec, 
MontjuTc i els seus barris 
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ELS JUBILATS S'ORGANITZEN! 
Els jubilats de Barcelona no pagaran, d'ara en endavant, en cap 

mena de transport públic. L'any passat van aconseguir no pagar la 
taxa municipal d'escombraries; per l'any vinent seis ha dit que els 
eximirán de la deis vigilante noctums. Aqüestes reivindicacions, tot 
i ser urgente i importante, no son les úniques d'aquesta secció del 
moviment chitada, que d un any enea asta adquirint categoría de 
primordial. 

Els membres de la "tercera edat", com a ells mateixos els agra
da de dir-se, están aplegats en la Coordinadora de Vocalies de Jubi
lats i Pensionistes de Barcelona i comarca, organisme dependent de 
la Federació d'Associacions de Veins. Diversos son els seus docu
mente en els que expressen les seves peticions i, sobretot les seves 
matisacions a la política municipal o govemamental que amb ells es 
segueix. Actualment, i a mes a mes de les ja esmentades, les peti
cions mes precises i que millor caracteritzen la seva tasca son: 

PENSIONS: - 12.000 ptes./mes per tote els majors de 65 anys, ha-
gin cotitzat o no a la Seguretat Social. 

- Rebuig total de l'augment del 10 per cent aprovat 
peí govern, per considerar que beneficia les pensions 
mes altes i es totalment insuficient en les de 3.000 
ptes., les mes nombrases. 

- La mateixa base salarial per a inválids permanente o 
totals. Actualitzar les mes baixes. Que un tant per 
cent de l'impost sobre el rendiment del treball per
sonal (IRTP) serveixi per a nivellar diferencies. Que 
totes les dones mes grans de 65 anys que no han co
titzat a la SS per dedicarse a treballs "específicos de 
la mujer" i les que han treballat en coniecció, mun-
tatge, treballs domes tics, etc. sense estar assegura-
des, se'ls reconegui el seu dret a una pensió digna. 
Que a partir d'aquesta nivellació de pensions, els 
augmente siguin lineáis. 

SANITAT: - Organi tzació sanitaria pública i gratui'ta per a tothom. 
- Control democrátic per part de la població. 
- Planificado i descentralització sanitaria. La sanitat a 

les comarques, pobles i barris. 
- Assisténcia geriatrica en els centres sanitaris de bar

ris, pobles i comarques. 

EL JUBILAT NO VOL "FER POLÍTICA" 

Com es pot deduir peí seu nom, la Coordinadora aplega les 
vocalies de les respectives associacions de barris, a la seva vegada in-
closes a la Federació. Els jubilats, a mes a más, han tingut cura 
d'importante detalls, com ara la creació d'un carnet propi, que és el 
que ara els servirá per a beneficiar-se del transport gratuit. 

La Coordinadora, pero, aplega també els denomínate grups in-
dependents que son aquells que no volen dependre de les associa
cions de veins. per considerar que aqüestes "fan política". Aquesta 
és una de les grans preocupacions de tote els jubilats i pensionistes, 
que recorden la guerra del 36 i que son, a mes a mes, consicente de 
pertányer a un sector social marginat. molt aprofitable en una cam 
panya electoral. Aixó no és obstacle, no obstant. perqué a l'hora de 
la veritat els jubilats les cantin clares, tant si aixó és política" com 
si no: en una carta al ministeri de Treball, passat el referéndum es 
diu que mentre Sánchez Terán "visita dues cases de jubilats, cosa 
no freqüent dies abans del referéndum i calculant que el cens de 
jubilats és de 4 milions, deis quals el vot SI a la reforma ha estat 
joritari, denunciem la importancia que se'ns dona, per part de l'Es-
tat, en un moment en qué el nostre vot serveix per afermar la seva 
posició, i la manca total d'atenció a les nostres reivindicacions". 

«Mito floristería á*& 
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L'ACTIVA VOCALIA DEL GUINARDO 

La vocalia de la nostra associació consta ja de 60 socis, essent 
una de les mes nombroses i, també, una de les mes actives. No está 
de mes recordar que la tarja postal que mostra uns quants jubílate 
vora el Pare de les Aigües constitueix Tactual campanya del nostre 
barrí per tornar a demanar a l'alcalde el tan necessari espai verd de 
la placa Alfons X. 

Els jubilats del Guinardó van comencar el passat mes de marc, 
amb una assemblea de 300 persones i una posterior manifestado 
des deis Mínims a la placa del Nen de la Rutila, on en aquell mo
ment es presentava el Congrés de Cultura Catalana per ais nens en 
el nostre barri. A partir d'aleshores es reuneixen cada dijous, de 6 a 
8 del vespre a l'Associacio. 6-7 persones formen la vocalia perma-
nent, una de les quals acut a les juntes de l'associació i al tres dues 
representen la vocalia a la Coordinadora. 

En aqüestes festes de Maig, els jubilats i pensionistes del nostre 
barri hi serán també presente, amb una exposició de la Tercera Edat 
en el Pare del Guinardó. 

MERCE 



TELÉFONS, 
unluxeo 
un servei públic 
MES DE CINC ANYS D'ESPERA 

Darrerament la Telefónica ha sigut noticia per diversos motius. 
L'augment de tarifes posat en funcionament a partir de l'onze de 
marc (augment que, en el seu conjunt, pot ser quasi d'un 20 per 
cent, segons Mundo Diario de 12-111-77); les reclamacions d'abo-
nats davant d'unes factures inesperadament altes, sense explicació; 
les cues de veihs alármate per haver-los tallat la linia al mes petit 
retrás de pagament —coacció, segons ana extesa opinió, per forcar 
la domiciliació banciria deis rebuts—; l'estat deplorable de moltes 
cabines publiques; la supressió deis locutoris de la central de st.Pau, 
el que dificulta les conferencies interurbanes... 

Tots aquests problemes —deis quals la premsa n*ha donat noti
cia sovint (la revista MUNDO hi dedicava unes pagines en el núme
ro de la primera setmana de mar? amb el títol: 'Telefónica, el abu
so de un monopolio"), al Guinardó queden agreujats peí retrás alar-
mant en la instal.lació de teléfons particulars. Hi ha veihs que fa 
mes de cinc anys que teñen presentada la sol .licitud de telefon!, 
cinc llargs anys d'anar darrera una cabina —sovint espatllada—, de 
demanar favors ais veihs, d'incomunicació. 

Mentre "El Ecuador está mes cerca",, com diu la publicitat de 
la Telefónica, el veí de l'altre extrem del barri ens queda molt 
Uuny. Mentre la Companyia Telefónica Henea campanyes per atreu-
re els estalvis deis ciutadans —compre Telefónicas!— el servei pres-
tat deixa molt que desitjar. Per aixó ens pregunten) quines son les 
previsions per a l'immediat futur deis teléfons al barri. 

• * v- , 
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A FI D'ANY, NOVES LINIES AL BARRÍ 
En aquests moments a la zona de st. Pau (que agafa el Guinar

dó, ampliat per sota fins al carrer Mallorca), hi ha unes 9.000 sol-
licituds pendents de teléfons. Sol.licituds que van constantment en 
augment donat l'enorme i desmesurat creixement que estem patint 
aquests darrers anys. La Telefónica tenia previst una ampliado de 

la central de st. Pau peí 1975, i no es veurá realitzada fins el darrer 
trimestre d'aquest any, amb 12.000 noves línies. Una ampliado, 
per tant, que molt aviat ja quedará coberta i, seguint el mateix sis
tema, comentará molt aviat la llarga espera. 

Aquesta demanda desatesa permet tot tipus de picaresca i mes 
d'una vegada es produeix el trist joc de l'"enxufisme" i fins i tot 
trampes (es un rumor públic la "compra" d'un telefon amb una bo-
na propina). També és corrent obtenir telefon per "raons" de fi in
dustrial o professionals, el que suposa un augment de les quotes. 

s 

DISTRIBUCIO DE CABINES TELEFONIQUES AL BARR 

• - cabines urbanes 

A • cabines interurbanes 

nQDD 
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I mentre un important nucli de vei'ns esperen, la Companyia 
no descuida pas d'incitar els seus abónate la instaliació de supleto-
ris o l'adopció d'aparells mes modems —i mes cars—. 

Certament que els treballs d'ampliació d'una central son molt 
costosos. Segons fonts de la mateixa Comapnyia els costos aproxí
mate d'una ampliació de 10.000 línies puja uns 450 milions de pes-
setes (equips; canalització, xarxa i equips d'abonat), mes el cost de 
la repercussio sobre altares centráis. Ara bé, cal teñir en compte que 
la quota d'instal .lacio del teléfon actualment és de 10.500 pessetes 
(un canvi de titular entre no familiars val el mateix preu) i que la 
quota de trasllat exterior puja a 8.500 pessetes. Unes xifres prou 
altes com per veure que la companyia juga sobre segur. Realment és 
mes rendable per la companyia atendré a posteriori les demandes 
que no pas construir instaüacions amb previsió de futur i que no 
son amortitzables a curt terme. 

DE CABINA EN CABINA 
El teléfon és un serve i públic car. D'aquí la necessitat d'ins tal

lar cabines publiques que facilitin l'accés a la seva utilització, i 
permeti, a qualsevol lloc on et trobis, fer-ne ús. Pero aquí entrem 
en el capítol de la péssima conservado en qué es troben sovint les 
cabines publiques. 

Certament que aquest és un capítol no imputable únicament a 
la companyia, ja que també és una demos trac io del grau de civisme 
de la col.lectivitat. Segons la Telefónica, mensualment un 25 per 
cent de les cabines sofreixen desperfectes no imputables al seu ús 
normal; durant l'any passat, per exemple, foren sostrets quasi 
4.000 microteléfons deis aparells instal.late en les 2.465 cabines 
existente a la provincia de Barcelona. 

En aquest sentit cal fer una crida a la conservado deis servéis 
col.lectius. Pero cal observar que si bé, com diu la companyia, diá-
riament son revisades totes les cabines, sovint només ho son per 
treure els cartells no "oficiáis" que slii enganxen, i no per arreglar 
Taparell, que resta dies i dies sense funcionar. 

A nivell informatiu publiquem un plánell del barrí amb la si
tuado de les cabines. Com es pot observar, les cabines interurbanes 
son poques i están situades ais extrems del barrí. En aquest sentit, 
suggeriríem que a cada cabina hi hagués un planell del barrí amb la 
situació de la resta de cabines, tant urbanes com interurbanes, per a 
facilitar la seva localització. 

Diguem també que está en marxa un plá nacional de conversió 
de les cabines urbanes en interurbanes, que possiblement quedi 
completat dins del próxim any. 

COM TRANSFORMAR UN MONOPOLI EN SERVEI? 

Fa pocs dies els diaris publicaven un anunci de pagina sencera 
amb el títol "La Telefónica y la situación bursátil". Es tracta d'un 
resum d'un fulletó que la Companyia ha distribu ñ entre els seus ac-
cionistes, de cara a tranquilitzar-los davant la inestabilitat de la Bor-
sa. La Companyia és conscient que té entre mans un servei públic i 
intenta compaginar els criteris de rendabilitat económica amb els 
interessos socials. Una tasca ben difícil —gairebé impossible—, amb 
la que es troben tote aquells servéis públics contractats per l'Admi-
nistració amb un monopoli privat. 

En aquesta discussió s hi afegeix el fet que des de gener de 
1976 l'Estat pot incautar-se i, per tant, nacionalitzar el servei tele-
fónic, d'acord amb les bases del contráete establert el 1946. La 
telefónica raona la conveniencia de la no nacionalitzacio per factors 
purament economics: la nacionalitzacio és la resposta, diuen, o bé a 
la incapacitat privada de fer front a una gestió d'un servei, o bé, a 
l'inreves, per evitar uns beneficis desmesúrate que no poden caure 
en altares mans que no siguin la comunitat. Pero en el cas d'un servei 
públic cal teñir en considerado altares aspectes, com, per exemple, 
assegurar un servei eficac amb uns preus polítics adequats a la ca-
pacitat mitjana del país. Es a dir, que per damunt de tot ha de 
comptar la rendabilitat social. 

El tema de la nacionalitzacio, certament, és mes complexe, i 
únicament pot teñir sentit en un context democrátic de control de 
la gestió publica, que pugui assegurar la qualitat i els preus d'un 
servei. No és exagerat concloure, que avui poder teñir teléfon tam
bé és un problema polític. 

Els problemes que hem descrit en aquest treball —per altara 
banda ben coneguts per tots— no poden quedar arxivats entre els 
temes a resoldre 'aquell dia que la democracia vindrá". Ja ara cal 
actuar, individual o coUectivament, per posar-los sobre la taula i 
exigir la solució deis déficits mes flagrante. Volem que s'acabi per 
sempre aquesta llarga espera d'anys i anys per un simple teléfon, 
que s'informi no sois els accionistes sino principalment els abónate 
de tot el que els afecta, volem un servei mes acurat i próxim ais in
teressos de la col.lectivitat. 

Almenys hem d'utilitzar l'elemental recurs de la protesta i de 
la insistencia. Cal recorrer sense dilacions a les oficines comerciáis 
de la Companyia (en el nostare cas a la central de st. Pau, avda. Pare 
Claret n. 250 o per teléfon al 357 41 50) a demanar explicacions, a 
fer valdré els nostares drets de consumidors, i denunciar qualsevol 
problema amb qué ens trobem. 

Com ja hem dit altares vegades, les pagines del butlletí resten 
obertes a les vostres opinions i queixes tant sobre els telefons com 
sobre altares servéis públics que anirem analitzant en próximes re
vistes. 



QUE ÉS EL CONGRÉS 
DE LA JOVDSÍTUT CATALANA? 

Peí juny de l'any passat, la Taula Co
ordinadora d 'Entitats i Moviments Juve
nus de Catalunya (T.C.E.MJ.C.) va nan
ear la iniciativa que tota els joves catalán* 
marxessin cap a un Congré* de la Joven-
t u t Catalana. 

Aquella primera crida ens marca el 
per qué d'aquesta proposta, transcenden
tal peí futuí del moviment juvenil a Cata-

Peí juny de l'any passat, la Taula Co
ordinadora d'Entitats i Movimenta Juve
nil* de Catalunya (T.C.E.MJ.C.) va nan
ear la iniciativa que tota els jovea catalana 
marxessin cap a un Congrés de la Joven-
tut Catalana. 

Aquella primera crida ens marca el 
per que d'aqueata proposta, transcenden
tal peí futur del moviment juvenil a Cata
lunya: 

"PERQUÉ les nostres necessitats son 
completament ignorades al treball, 
l'estudi, la familia ¡ arreu on as des-
envolupa la nostra vida com a ciuta-
dans i com a jovas. 

PERQUÉ margináis de la vida col-
lectiva i sansa cap presencia en ais ór-
gans de gastió, aquests obliden els 
nostres drets. 

PERQUÉ les difieultats par, a fer 
sentir la nostra veu s'agreujen per la 
manca de I libertáis que patim amb la 
resta del poblé cátala. 
I PERQUÉ tot aixó hem de solucio
nar-no nosaltres, fem una crida a tot 
el jovent da Catalunya a trobar-nos i 
a participar en aquest CONGRES." 

Aqueet Congréa ha eetat definit com 
un Congréa de Coordinaciode tot alió 
(persones, grups, moviments o entitats) 

3ue té quelcom a veure amb la joventut, 
"unió entre tota da jovea catalana, de 

reflexió entom de 1'amplia problemática 
del jovent en els diferents sectors i també 
d'acció en el camí de consecució de les 
reivindicación* sectorial* o global* mes ur
gen ts ai i f com en el p roces d'elaborar un 
programa d'aquest* probleme* i entre tota 
aportar-hi les nostres soluciona. Ha de aer 
un Congré* u ni tari de tot* el* jove* cata
lán* albora que variat en lea forme* per tal 
de reapondre al* diferente centres d'inte-
rés i adapatar-ee a le* possibílitats de cada 
11 oc; descentralitxat. de tal manera que 
cada nucli promotor ala barris, poblé* o 
comarques Vimpulsi peí camí que cregui 
mes convenient, i demócrata: en el seu 
funcionament intem i en els seus objec-
tius. 

Com esta estructurar el CJC? 

Avui al CJC existeiz: 
SECRETARIAT: La aeva tasca fonamen-

t al és asaegurar el deaen-
volupament general del CJC i de represen-
tar-lo davant la societat catalana. El* seus 
membres es distribueixen le* feines de 
Promoció, Propaganda, Finances, Secreta
ria. Arxiu, Butiletí, Premia, etc... 
EQTJIPS DE TREBALL: Crup* obert* a 

tothom que hi 
vulgui participar, que teñen com a tasca 
aprofundir en l'estudi d'un determinat te
ma, aizf com fer tot tiput d'activitaU de 
cara a fer-lo públie: Jove i la fe. Jove i Ur-
banisme, Treball, 8exe, etc... Están coor-
dinats amb dos representan ts al Secretarí-
at i han d'elaborar un* doaeiers que aeran 
recollits en la Carta de la Joventut Catala
na. 
PERMANENT DEL CONGRES: Aaaem-

blea del 
Congrés oberta a totes les entitats adheri-

de* que decideiz el* treta mestres que en
marquen la manta del Congré*. 
GRUPS PROMOTORS: Son la base del 

CJC, aplegant a 
cada barrí, poblé o comarca tot*elsiove* 
i entitats que voten impulsar-I o. Teñen 
una importancia capdal, no tan sois per
qué sense ella el CJC seria una diacussió 
de vanguarda, sino perqué son els encarre-
gat* d 'elaborar alternatives en el aeu ám-
bit territorial. Es coordinen a través de le* 
Coordinadores Comarcal* de Grups Pro
motor* que facilita una visió mes amplia, 
ai i í com un intercanvi d'ezperiéncie*. 
Darrerament s na format una coordinado
ra de l'Area Metropolitana. 

El Congres en manca! 

Immediatament deapré* de sortir la 
crida, comentaren a ploure adhesión* de 
tota (a geografía catalana. Una de le* pri
merea va ser la de la Vocalia de Joves del 
Guinardó, que va 11 anear una pegatina 
amb un slogan que després sería adoptat 
com a seu peí propi Congrés "El jove cá
tala també vol participar". 

Aquest procéa va fer possible que el 
24 d'octubre es fe* en un local del nostre 
barri la I a Trobada Permanent del Con
grés amb la presencia de 118 delegación* 
de tot Catalunya, on es varen aprovar le* 
línies mestres del Congré* així com l'elec-
ció d'un Secretariat Técnic. Aquest va ser 
el punt de partida d'un procéa de coordi-
nació de centre* juvenüs a tot* el* racons 
de Catalunya que va originar l'aparíció 
del* diferents nuclis promotors que son la 
baae del Congréa. El 9 de.Gener de 1977 
ea feia la 2 a Permanent del Congrés que 
preñía com a acord Ornamental el d'anar 
cap a 1'eUboració de "LA CARTA DE LA 
JOVENTUT CATALANA" on e* defini-
ríen quine* son les necessitats, les reivin
dicación* i le* altemative* a tot* el* nivel)* 
que té la joventut catalana, a nivel! global, 
com a culminado d'un procé* d'elabora-
ció d'aqueata carta en els diferente mares 
territorial* de cada barrí, poblé o comar
ca, que hauríen fet el* nuclis territorial* 
aixf com les aportación* especifique* que 
el* grups de treball fesain a nivel! general. 

& 

escola de barri 
pe ls n e n s de l barr i 

E.G.B. I.» etapa 
E.G.B. 2.« etapa 

Parvulari 
Maternal 

B.U.P. (en preparado) 

matrícula oberta8 : ' -' -H-i—H 
Pge. Alt del Turo, 13 i 22 (Guinardd) 
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CONGRES 
LA JOVENTUT 
CATALANA 

Adhesiu 
ideatper 
la Voca-
lia de Jo 
ves de 
l'Asso-
ciació. 

El carnet 
del Con-
grés amb 
un dlsseny 
d'en Tapies 

També es va acordar, en aquella per-
manen t la convocatoria peí 27 de marc 
d'una Jornada d'Api ees Comarcáis de la 
Joventut, on els grups promotors presen-
tessin les propostes de Cartea que perme-
tessin avancar el proces. 

Un cop elaborat, a partir de totes les 
caites territorials i deis dossiers deis dife-
rents grups de treball, un projecte de Car
ta de la Joventut, aquest sería presentat 
en un Aplec Nacional que obríria el pas a 
unes posteriors Jomades Catalanes de la 
Joventut on per part de tots els partici-
pants en el Congrés sTiaurá d'aprovar 
aquest projecte de Carta. 

El 31 de gener es feia la 3 a perma-
nent que ratifica els acords de la 2 a , al 
mateix temps que prenia mides per agilit-
zar el procés. 

Per últim, el 3 d'aquest mes d'abril es 
va celebrar la 4 a Permanent on es varen 
prendre com acords fonamentals, impul
sar la celebració d'una 2 a Jornada Comar
cal d'Aplecs, el 24 d'abril, prenent com 
un déla eixos fonamentals la campan y a 
per la m a joña d'edat i el dret de vot ais 
18 anys. Per altra banda es reconegué a la 
"Comissió 18 anys" com una comissió del 
CJC, recolcant així el míting central que 
es celebrara a Barcelona el proper día 24 
d 'Abril. 

Es va informar també de l'edició deis 
carnets de Congressista del CJC així com 
de la cessió per part del batlle Socias del 
Pare de la Ciutadella per a celebrar un 
gran festival-happening el proper 14 de 
Maig. Cal destacar per la seva importancia 
el reconeixement fet peí Congrés de Cultu
ra Catalana del CJC. També es varen rati
ficar el document inicial de la Taula Coor
dinadora i Tactual Secretariat. 

El Congrés al barrí 

Com portar el CJC al barrí és una 

Süestió que la vocalia de joves es planteja 
es de que l'estiu passat va editar la pega-

tina. Malgrat ser una de les primerea en 
plantejar-se aquesta tasca, no es pot dir 
que hagi avancat gaire. El mateix funcio-
nament a ráfegues de la propia vocalia, 
amb entrades i sortides massives deis seus 
membres i amb una continua discussió 
interna en la recerca de la seva propia 
identitat i d'un camf d'apropament ais 
joves del barrí, ha provocat que al costat 
de momenta molt interessants com la dar-
rera Setmana de la Joventut hi hagi fases, 
com Tactual, de total parilisi. La qüestió 
del Congrés, com tantes altres, ha restat 
fins ara murta. Un factor sens dubte funa-
mental ha estat la no existencia de cen
tres juvenil» estables, com és fácil trubar a 
d'altres barría, amb Texcepció d'alguns 
grups d'escoltes dependents en major o 
menor grau de Tesglésia o d'algun nucli de 
joves que es troben de tant en tant sense 
uns objectius propia com a tal nucli. 

Donada aquesta situació, la vocalia 
es planteja aconaeguir una coordinació de 
tots els sectors de joves que puguin estar 
interessats en el CJC. Ja ho ha intentat al
guna vegada, sense mansa éxit. Peto avui 
es Túnica possibilitat ja que no sembla 
maesa factible que la vocalia sola pugui 
fer-se carree d'aquesta tasca a no aer que 
el nombre déla aeus membres augmentes 
considerablement. 

Una cosa pero está clara. La vocalia 
tancada a les quatre parets de TAssociació 
no impulsará el Congrés de la Joventut al 
barrí. Les experíéncies ens demostren que 
els actes massius han possibilitat revitalit-
zar la vocalia i per altra banda avui al bar
rí hi ha duea qüestions clares per a reivin
dicar, deixant de banda altres com biblio-
teques, etc.: son el Centre Social i els 
terrenys de la Delegació Nacional de la 
Joventut al barrí, terrenys en els quals 
avui hi ha un albergue juvenil i una pisci-
na-negoci. El camí és difícil, pero no n"hi 
ha d'altre. 

Qué en diuen els del Secretariat? 

Perqué ens aclares alguna punta ens 
hem pocat en contacte amb en Pere Ciu
dad, aoci de TAssociació i encarregat de 
les relaciona amb la premaa del Secreta
riat del Congrés de la Joventut Catalana. 

BUTLLETí - Quin ágniflcat té avui, el 
Congrés de la Joventut? 

PERE CIUDAD - Par mi la importancia 
del CJC ve donada pal 

moment polític en qué apareix. Un mo-
mant pohtic de transido entre una forma 
d'Estat dictatorial que ha durat 40 anys i 
una democricia que cada dia anem ampli-
ant. Aixo comporta un canví general en 
els plantejaments del moviment juvenil, 
com el comporta en la lluita de tot el po
blé; el canvi de passar de la lluita per la 
conquesta de la democracia política, llui
ta d'oposició al franqulsme, a la lluita per 
conquerir els drets juvenils que ens man
quen a nivell polític, social, económic, 
cultural, «te., donant en cada moment 
unes alternatives clares i concretes ais pro-
blemes mes urgents. lluita d'ofensiva. En
cara que, evidentment, continuí la lluita 
per ampliar el marc de democracia restrin
gida que avui tenim. 

Él CJC és avui un moviment que ha 
plantejar-se quina és la problemática del 
jovent i quines son les soluclons que hi 
aporta: com entenem els joves la gestió 
ciutadana... com «conseguirán els batxi-
llers la gestió democrática ais centres d'es-
tudi... quines son les soludons que els jo
ves treballadors donen a la seva problemá
tica concreta...; en definitiva qué II plan-
tejarem els joves al Govern de la Generali-
tat. Encara que paralJelament siguí un 
moviment de lluita per les rehrindicacions 
más urgents com pot ser avui la qOestió 
de la majoria d'edat i el dret de vot ais 18 
anys. 

Es ¡mportant entendre que el carác
ter viu del CJC ve donat per la seva plena 
descentralitzacló que suposa gran quanti-
tat de processos de lluita dlferents en els 
que ¡ntervenen milers de joves en un marc 
un ¡tari. 

BUTLLETí - Avui estem vivint al país 
un procés de clarificació po

lítica a tota ela nhreUa i també un procés 
d'organització déla diferente sectors de 
cara a poder exercir la democracia amb el 
máxim profit: quina transcendencia pot 
teñir el CJC peí futur del Moviment Juve
nil a Catalunya? 

PERE • Bé, d'entrada vull precisar que el 
que será el Congrés ho ha de 

decidir el propi CJC, és a dir. els joves que 
el formem i que peí seu carácter obert en 
principi és ímpossible saber com acabará 
al Congrés. De totes maneras, en aquest 
sentit a Túltima Permanent quan es va ra
tificar el document on la TCEMJC definía 
qué era el CJC ja es va apuntar que el CJC 
no havia d'acabar amb les Jomades Cata
lanes de la Joventut, que el CJC era mes 
que una Carta de la Joventut i que per 
tant el CJC d'alguna manera havia de per-
viure.de buscar la seva propia continu itat. 

PersonaJment pensó que en principi 
el CJC recollirá totes les rehrindicacions 
que en els terrenys polític, social i econó
mic té avui la joventut en un programa 
unitari. Pero també crac en aquest sentit 
que el CJC ha de donar pas, recollint tota 
Texperiéncia I tot el treball unitari 
d'aquests darrers anys, a algún tipus d'or-
ganisme que aplegui també d'una manera 
unitaria les diferents organitzacions (poli-
tiques, moviments cristlans, d'escoltes, 
etc.) I moviments de joves i que haurá for 
cosament d'assumir el programa elaborat 
peí CJC així com la dinámica de lluita 
deis nuclis de cada barrí, poblé o comarca 
i com a tasca fonamental impulsar la 
lluita per aquest programa. 

BUTLLETí - Per acabar, qué ha estat el 
mes deatacat de Túltima 

Permanent del Congrés? 

PERE - Crac que la darrera Permanent 
ha sigut molt ¡mportant perqué 

ha suposat una consolidado del CJC; con
solidado a dos nivells: a nivell de presen
cia pública amb el reconeixement per part 
del Congrés de Cultura Catalana I las reu-
nions amb el Delegat Provincial de la Jo
ventut i amb el batlle Socias Humbert. I 
també a nivell de mobilització per la base, 
amb un cada cop mes gran arrelament del 
CJC entre la Joventut. Val la pana citar 
els casos del "Mes de la Joventut" de Sant 
Andreu o la Setmana de la Joventut de 
Sant Gervasi, entre molts d'altres. 

Per altre costat, és també ¡mportant 
que la Permanent a l'assumir la campanya 
per la majoria d'edat i el dret de vot ais 
18 anys i Mancar la 2* Jornada d'Aplecs el 
24 d'abril seguelx donant al CJC el carác
ter de moviment d'acció possibilltant així 
que a través de campanyes concretes es 
vinculin molts mes joves al CJC. 

TONI PIGRAU 

http://viure.de


Calaix de sastre... 
E l B\RC DELGUINARDÓ EN PERILL! 

Es un fet evident que el nostre barri está mancat d'espais 
verds d'ús públic. La quasi inexistencia d'espais ajardinats i la 
poca cuta que reben els existents és la norma. L'edificació deis 
solars fins fa poc ocupats per petites torres amb jardí agreuja 
encara mes el problema. 

El barri no ha restat insensible al problema. La sol.licitud 
d'apertura al públic del Pare de les Aigües arrenca de Uuny i 
Tactual campanya de recollida de signatures és una prova evi
dent de Pinterés per a recuperar espais verds. 

Pero simultániament a aqüestes lluites reivindicatives 
l'Ajuntament ha anat hipotecant el patrimoni natural deis ciu-
tadans. I d'aquest fet el Pare del Guinardó no n'ha estat pas un 
cas aillat. La manca de planificado, l'oportunisme, el privile
giar abans els interessos privats que els col.lectius o tots 
aquests elements alhora han comportat i comporten el perill de 
veure redui'da la zona verda del pare del Guinardó. Aquest 
pare, propietat de l'Ajuntament des de 1910 i ajardinat segons 
projecte d'en Pere Falques, ha sofert un deteriorament progres-
siu com a conseqüéncia de la manca d'atenció per part de Par
ques y Jardines. Aquest procés, actualment pot veure's agreu-
jat de dur-se a terme el projecte recollit en el Plano General 
(zonificación) elaborat peí Servicio Municipal de Parques y Jar
dines de Barcelona, amb data de juliol de 1974. Com durant 
els quaranta anys de franquisme, aquest projecte s'ha efectuat 
prescindint de les opinions i necessitats deis vei'ns, i, m'atrevi-
ria a dir, amagant-lo al veihat, que de sobte ha observat unes 
obres que no sap on porten. 

L'esmentat Plá preveu la construcció de petites zones de-
dicades a jocs, i d'una biblioteca infantil. També es pretén la 
construcció de diversos vials i accessos al tráfec rodat, per l'in-
terior del Pare —ja que un deis interessos és enllacar-lo amb el 
Pare Güell— així com una serie d'aparcaments a Pinterior. Pe
ro a mes a mes, i aquest és un aspecte de diferent significació, 
hom ha previst l'edificació d'un bar i d'un super-restaurant de 
luxe a la cota mes alta de la muntanya, destínate a ésser expló
tate per la iniciativa privada. 

No hi ha dubte que aquest projecte té molts aspectes ne-
gatius: la desaparició d'una important superficie de zona ver-
da, Tincrement de perill de destrucció del pare com a conse
qüéncia deis efectes de la circulació automobilística, l'incre
ment de les possibilitate d'incendi, la pérdua del silenci i la 
tranquillitat, el frau que suposa destinar a la iniciativa privada 
un espai d'ús coUectiu, etc. 

Aquesta és una possibilitat, pero no Túnica possibilitat. 
Hom pensa que poteer seria mes desitjable invertir el pres-
supost disponible a cuidar el pare evitant la seva degradació i 
millorar-lo amb noves especies vegetáis. Per qué no tracar una 
serie de rutes per caminar-hi amb suficient zones de repos? Es 
preferible donar prioritat ais automóbils per sobre de les perso
nes que teñen necessitat de caminar i reposar en un paratge na
tural allunyat deis sorolls i pol .lució ciutadana? 

Donat que el projecte de l'Ajuntament és discutible cal 
discutir-Io. No hem de permetre la destrucció o degradació de 
1'espai verd mes extens que hi ha al barri. Hem d'imposar a 
l'Ajuntament el nostre criteri com a vei'ns, endegant si és ne-
cessari una campanya de defensa del patrimoni natural de la 
ciutat juntament amb els al tres barris aféctate. De no anticipar
nos a l'acció municipal sois ens restará la possibilitat de protes
tar pels fets consúmate. I d'aixó mol ts ja n'estem massa cánsate. 

CARTA DEMANANT A L ALCALDE *EL PARC DE LES AIGÜES* 

Els vei'ns del barrí del Guinardó firmants d'aquest e s c r i t , so l . l i c i t en ) l 'obertura im 
mediata del Pare de les Aigues, bé per acord amb la Societat d'Aigües, bé per t r i m i T 
d'expropíació forzosa, i en aquest sent i t maní resten e l següent: 

1 . - Aquest pare es troba q u a l i f i c a t com a zona verda des de l'any 1.953, asa dir des 
de fa 2*t anys. 

2 . - Aquest pare va ser o f e r t en garantía a l barr í peí Sr. Porcioles, alcalde alesho-
res, com a'compensacid'per la pérdua, per raons especulat íves, de la zonadel Hts_ 
paño Francés. 

3 . - L 'of ic ina de premsa de I ' a lca lde Masó va manifestar que ser ia per ais vei'ns. 

•J,- L'Ajuntament actual disposa deis mitjans legáis per a expropiar d'un cop aquest 
pare i posar- lo al servei del barr i i de la c i u t a t . 

Davant les raons que addueíx la Societat d'Aigües, a l . l egan t ta impossibi1itat de ce 
d i r t o , manifestemel següent: 

a . - Quatsevol i n s t a ) . l a c i o técnica pot ser t rasl ladada o protegida a f i de fer fac
t i b l e l 'obertura i ús públic del Pare. 

b.- Quan I 'expropiació fou deguda a les necessitats derivades deis accessos al Túnel 
de la Rubira no hi va haver cap problema per a r e a l i t z a r les modificaclons con
ven i en t s . 

c - ta Societat d'Aigües. en converses a n t e r i o r s , no ha manifestat mai la ímpossíbí-
l i t a t de t r a s l l a t o, en ú l t im terme, de protecció. 

d . - Ens sembla absurd que la Societat d'Aigües argumentí que té ubicat a l l á un ma-
gatzem i n d u s t r i a l , quan és una zona de pare que es deter iora amb aquest ús, re
presen tan t greus pérdues per a la c i u t a t . 

e . - La Societat d'Aigües no disposa de cap dret per a preveure en aquesta zona I'am
p l i a d o de les seves insta I . l a c i o n s , a no ser que es contravingui la leg is la c i ó 
vigent. 

f . - La Societat d'Aigües ha manifestat e l seu desíg de col . laborar amb els vei'ns i,en 
canvi , es nega a obr i r e l pare per a un ús t r a n s í t o r i . 

g . - La Societat d'Aigües ha considerat la conveniencia de protecció armada de les se 
ves insta ! . lac ions com a resposta a l 'exigéncia pací f ica del veTnat. 

Per to t aixo entenem que: 

1 . - Les ins ta l . l ac ions existents son tras I ladables a les zones na k (d ' ¡ns ta l . l ac ¡o ís 
urbanes) a aquest f¡ destinades en el Pía Comarcal. 
En qualsevol cas son protegibles a I ' i n t e r i o r del mateix pare. 

2 . - La Societat d'Aigües, monopoli p r iva t d'un servei púb l ic , te 1'obligaciÓ moral i 
social de posar aquest pare a disposició de la c i u t a t . 

3 . - En qualsevol cas l'Ajuntament disposa deis mecanismes legáis suf ic íents per a ex 
propiar aquest pare segons la leg is lac ió v igent , sen t ín t -s 'h ¡ obl ígat si preten 
respondre ais interessos deis vei'ns. 

Barcelona, 3 de marc de 1-977 

SO&AS HUMffltTf . 
wmsimcoBtirji 

El Pare de les Aigües continua cen-
trant l'activitat reivindicativa del barri. 
Després de la festa celebrada davant del 
Pare el 20 de febrer (que ja comentávem 
en el butlletí anterior) s'ha promogut una 
recollida de signatures per una carta di
rigida al batlle Socias amb tote els argu
mente que justifiquen la urgent obertura 
del Pare. En aquesta carta es diu ben clá
rame nt que Tajuntament actual disposa 
deis mitjans legáis necessaris per expropi
ar d'un cop aquest Pare, si no hi ha cap al-
tra manera d arribar a un acord amb la 
Societat d'Aigües. 

El matf del diumenge 17 d'abril s'ins
tal Já una taula davant del Pare per con-
cloure la campanya de recollida de signa-
tures. Durant els dies de mar; i abru el 
veihat ha respost a la campanya, recollint-
se mes de 6.900 signatures. A Thora de re
dactar aqüestes ratlles sTiaurá fet Tentre-
Sa de la carta al batlle. El 19 d'abril a 2/4 

e 8 estaven cítate els vei'ns a la placa de 
«t. Jaume per forjar amb la seva presencia 
coljectiva el valor de 1'escrit que presen
ta va. 

reprodúcelo de l i portal editada par las-
(oclacló da vei'ns, da cara a Impulur la 
campanya a favor de Cobertura del Pare 
de les Aigues. • 



Calaíx de sastre... 

Prop d'unes dues-centes persones es reuniren el día 19, a dos quarts de vuít del vespre davant de l'Ajuntament per Iliurar a 
l'Alcalde el plec de signatures sol.licitant Cobertura immediata del Pare de les Aigües. Com que a aquella hora el sr. Socias 
no era present a l'Ajuntament , va rebre la Comisió el sr. Figueruelo, deiegat d Afers Socials. Després de romandre una 
bona estona a la plaga st. Jaume amb pancartes i cridant ''Socias Humbert, volem el Pare obert!", es va anar en manifesta
do peí carrer Ferran i Rambles fins a la plaga de Catalunya. La fotografía recull un moment de la concentració. 

LA CANCO ENFADOSA DEL "PROHIBIT" 

El Secretariat del Congres de Cultura Catalana del Gui-
nardó tenia previstes dues conferencies pels dies 14 í 21 d'abril. 
A la primera, sobre EL FET NACIONAL DE CATALUNYA, 
hi havia de parlar en Josep Andreu i Abelló; la segona era a car
ree d'Eduard Bonet i el tema versava sobre LA GENERALI-
TAT QUE VOLEM. Aqueste actes estaven pensats des d'un 
príncipi dins de la campan va per les institucions que el Congrés 
promou sota 1'eslogan *'...I ESTATUT D'AUTONOMIA" i com 
un recolzament a l'ámplia mobilització que s'está produiht a 
favor de la reinstaurado de la generalitat i el retorn del seu pre-
sident,honorable Tarradellas. 

Tot aixo era aixf fins <jue un Seat gris, a la vigilia, va por
tar la noticia de la prohibicio. A la comisaria del barrí, amb bo-
nes paraules, varen notificar que el govern civil no autoritzava 
l'acte. Possiblement peí dia (caldrá borrar del calendan el 14 
d'abril?), possiblement peí tema (hi ha legalitzacions que no 
arriben!). I mentre es prohibien els actes sobre la Generalitat, 
el F.C. Barcelona en assemblea de compromissaris feia una cri
da a favor de l'Estatut d'Autonomia. I quan el Barga, que és 
"mes que un club", s'apunta a la Mista deis autonomistes vol 
dir que al carrer hi ha plantejada una opció que no podran fre
nar moltes prohibicions. 

Al llarg de les pagines deis nostres butlletins hi trobareu 
sovint la queixa justificada contra successives prohibicions 
d 'actes amb les que sovint hem estat obsequíate. Recitáis, con
ferencies, festivals al carrer... dibuixen amb les seves prohibi
cions el cami enravessat peí que avanca la democracia 

ACTIVITATS 
DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR MONTSERRAT 

Abril: dia 14.- S.XIX: Región al isme i la divisió en províncies. 
Romanticisme i nacionalisme. 

dia 21.- S. XX: Mancomunitat de Catalunya. La Repú
blica. L'Estatut d'Autonomia. 

per Marcel Gabarros, professor d'história 
dia 28.- Coneguem el nostre país 

Es passaran diapositives. Fórum. 

Maig : dia 5.- L'Església i les opcions polítiques deis cristians 
per mossén Josep M. Galvany 
dia 12.- Església i divorci 
per Manel Simó 
dia 26.- Actualitat — Eleccions? 

Juny : dia 2.- Aspectos inédits d'un moment de transició 
Cine-fórum 

dia 16.- Convivencia fináis de curs 

Notes: Durant les xerrades hi ha servei de guardería. Hi ha també al cen
tre un servei d'informació sobre Planing Familiar. 
Per mes informació, dirigíu-vos al centre al c. Telégrafs, 7 1 . 
Totes les xerrades es celebren a partir de les 4 de la tarda. 

NOTA: 

Ifl NOM I COGNOMS Edat . 

O D0MICILI Telé! 

(fl PROFESSIO ACTIVITATS PREFERIDES . 

JQ DATA PROPOSTA SOCI QUE PROPOSA 

DATA D'ALTA 

les quotes demano que el siguin liquidares per: 

Signatura 

semes tres 

anys 

¡j 2! Banc o Caixa 

3¿ 
< TÍ DomiCÍ li 

3 
2 • Senyors, 

5 ¿Q Els prego que atenguin amb carree al neu compte corrent o llibreta 
_ tn 
2 2 nfi ' •*•• r e b u t s 3"* e l* presentí per cobrar 
tñ < l'Associació de Velns "Joan Haragall", a non de 

:£J • 
w . 
> a 
a> 
° rir.at 
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TITULA» DEL COHPTl 

L'equip de Butlietf lamenta el péssim 
funcionament del servei de Correos que fa 
que els exemplars de la nostra publicació 
arribin ais socis —si és que arriben— amb 
un gran retard, (en alguns casos fins de 
quinze dies després de ser dipositate a 
Correos). L'esforc que posem en treure el 
Bu tile tf amb temes de recent actualitat al 
barrí es veu ensorrat per aquest mal servei 
del repartiment. Des d'aquestes pagines 
aixequem la nostra protesta, que Is la 
protesta de tot un barrí massa desates. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DE L'ASSOCIACIO 

El dilluns, dia 28 de marc es va cele
brar Passemblea ordinaria de 1 Associació, 
donant-se lectura a l'acta anterior i pas-
sant a la seva corresponent aprovació, i 
presentant l'estat de comptes de 1976 i el 
pressupost per a 1977. En la discussió va 
sorgir el tema de l'augment de quotes deis 
socis, pero donat que no constava explfci-
tament en l'ordre del dia es va acordar 
que fos un punt a tractar en la próxima 
assemblea. Cal destacar la pobre assistén-
cia de socis, motivada possiblement peí 
retard amb- qué foren rebudes les convo-
catóries i, també, peí carácter una mica de 
trámit amb qué es presentava l'assemblea 
per part de la junta. Tant el llibre d'actes 
com l'estat de comptes está a disposició 
de tote els socis que el vulguin revisar al 
local de 1'associació. 

1 3 



Calaix de sastre 
EDUCACIO SANITARIA 

Els dies 13 , 15, 20, 22 i 27 d'abril, a partir de les 8 del 
vespre han tingut lloc les sessions del Curset d'Educació Sani
taria organitzats coniuntament per l'Hospital de st. Pau i la Vo-
calia de Sanitat de 1 Associació de Veíns. Els temes, d'evident 
interés popular (el dret a la salut, medecina preventiva, acci-
dents infantils, higiene-alimentació-contaminació, alcohol-ta-
bac-drogues) varen ser tractats per metges de l'Hospital de st. 
Pau. 

A l'hora de redactar aqüestes ratlles no podem donar els 
resultats del curset ni el grau d'assisténcia. Pero ja d'entrada 
creiem que és un tema que cada dia interessará mes. La sanitat 
és un dret que tenim i que cal exigir; la salut no és pas sola-
ment un mal-de-cap de cadascú, sino una amplia problemática 
coljectiva que demana respostes coljectives. 

En aquest sentit avanca la Coordinadora de Vocalies de 
Sanitat arreu de Barcelona de cara a sensibUitzar els ciutadans. 
En una primera campan y a que han llene at es reclama la greu 
necessitat de dotar els barris de Barcelona de centres d'urgén-
cies, donada la situado de cal.lapsament i allunyament en qué 
es troben els pocs que existeixen actualment. Aquí reproduim 
un adhesiu de la campanya. 

a on vas 
en cas d urgencia ? 

• 

COORDINADORA DE VOCALIES DE SANITAT mu 
• mm—m—mmmm 

PRESENTACIO DE LA UNIÓ DE PAGESOS: 
PREUS JUSTOS AL CAMP 
PREUS JUSTOS A LA CIUTAT 

El passat divendres 15 d'abril a les 10 de la nit es va cele
brar a l'institut Sant Josep de Calassanc la presentació de la 
Unió de Pagesos organitzada per les AA.VV. del Guinardó, 
Clot-Camp de 1'Arpa i Sagrada Familia. 

Davant unes 60 persones (molt poques degut a l'escassa 
propaganda de l'acte) varen parlar en Toni Llimona, l'Alfred 
Ferret i en Lluís Pallares, que exposaren l'origen de la constitu-
ció de la Unió —segons ells plasmado d'una realitat que hauria 
dTiaver sortit a la Uum molt abans—, la situació crítica del 
camp avui, i la problemática deis preus deis productes del 
carap. 

Varen denunciar el poder.dels grans monopolis agrfcoles, 
com els deis pinsos o els de la Uet, que son els que en realitat 
marquen els preus i regulen la quantitat. Així mateix van de
nunciar la manca de planiflcació de la producció, manca que 
origina situacions com la Heneada massiva de fruits del camp, o 
l'augment sobtat de productes com el café, degut a un abandó 
absolut d'investigació entom de la térra. 

També varen explicar la doble funció que haurien de ga
rantir els sindicats pagesos: la de gestió de les reivindicacions 
concretes i la de planiflcació i distribució de la producció. Per 
últim varen expresan la seva voluntat de superar el distancia-
ment entre la gent del camp i la de la ciutat, única forma de 
trobar solucions a tots aquests problemes. L'acte va acabar 
amb un animat col.loqui. 

"LA POESÍA AL CARRER"; 
— r •• 

CELDONIFONOLL iCOLXECTIUDECULTURAPOPULAR 

Ha sortit recentment a la venda "La poesía al carrer", un 
Hibre editat peí "CoLlectiu de Cultura Popular", que reculi els 
poemes que formen el repertori d'en Celdoni Fonoil. 

El Inore, amb un próleg de Miquel Desclot, conté 44 poe
mes de 19 poetes catalans i un d'en Víctor Jara, a mes a mes 
d'unes notes bio-bibliográfiques déla mateixos autors. 

El fet que en parlem, respon a dos motius: l'un és que en 
Celdoni Fonoil és ve i' del Guinardó i en mol tes ocasions ha col-
laborat i ha participat en les activitats i campanyes de l'Asso-
ciació i l'altre, que amb aquest Hibre es dona a conéixer el 
'"CoLlectiu de Cnultura Popular", grup que no es defineix ide-
ológ 

"CoLlectiu de Cultura Popular", grup que no es defineix ¡de-
ológicament i que s'auto-anoména "de treball i difussió de la 
cultura al servei del poblé". 

Aquest colJectiu, pensa centrar la seva tasca en els temes 
que per diverses raons no poden interessar a la "gran industria 
editorial", tant peí seu carácter no comercial, com peí contin-
gut ideológic deslligat d'aquest comer?. 

Pretén, per tant, donar veu a tota els grups, individus o 
corrents que es puguin sentir margináis o sense mitjans de co-
municacio al seu abast. 

Com a llibres en preparado anuncien: "Contes del Col .lee -
tiu de nens de Berlín'1, "Ecología, contaminado i especulado a 
les comarques del Ter", "Dossier Roca", "El feminisme i la 
República" i "LIP, experiéncies". 

Creiem, dones, que el Uibre és interessant tant per la ma
nera com ha estat editat —al marge de qualsevol comercialitza-
ció— com perqué amb ell es posa a 1'abast de tothom els poe
mes mes significatius d'un gran nombre deis nostres millors 
poetes. 

Ah, el seu preu és de 150 pessetes i es pot trobar a "todos 
los establecimientos del ramo".. 

GRUP DE DISCUSSIO FEMINISTA DEL GUINARDÓ 
( 3 0 [AMOIDAM TT- 13 ••-; si A 

La Vocalia de dones de l'Associació de Vei'ns ha progra-
mat una serie de debats sobre temes feministes. La vocalia es 
troba tots els dimecres de 4 a 6 de la tarda. Es oberta a tot
hom. 

ABRIL: dimecres 20: Qué entenem per feminisme? 
MAIG: dimecres 4 : La dona, eix fonamental on gira la 

institució familiar. 
dimecres 18: De qui son els filis? Propietari 

l'home.jesponsable la dona. 
JUNY : dimecres 1 : Els partits polítics i la Uuita femi-

.... nista. . . - ' • ; . . -
dimecres 15: El vot femení. La seva importan

cia cara a les eleccions. dfi 
aO al sidos ~:ij'¡£ Ú'J niiüiáwm ss « ín^m i .Q nadires 
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í BÍmonoiuA'b tíi:j£i«3'l sb tavtñ s sb 
ELS PARTITS POLÍTICS •'• «• 8 Bín»qs's ,"dnfo nu 3up -som" 
JA OBREN LOCALS AL GUINARDÓ"M •"" - 'JP J^b 

El passat dia 2 d'abril el barrí va celebrar la novetat (nove-
tat des de després de la guerra cap aquí, és dar) de la inaugura-
ció d'un local de partit. La secció del Guinardó del PSUC va 
fer presentació pública de la seva seu, situada a Rbla. de la 
Muntanya, 78-80, baixos. 

La normalització de la vida política (encara distant de la 
normalitat democrática) es comenca a notar i ja és quasi cos-
tum sortir al carrer i trobar-te una parada d'algun partit venent 
les seves publicacions i insfgnies. En definitiva, els grups polí
tics son un enriquiment importantíssim de la vida associativa 
dins del barrí i hauran de jugar un paper notable en el futur en 
el marc de les confrontacions electorals. 

Canna 
LIBRERÍA/PAPELERÍA 

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

Artículos para regalos. 

Av. Virgen de Montserrat, 183 bis 
Barcelona (13) 
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