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EDITORIAL
Militants de la llibertat

-• El darrer cap de setmana tenia lloc a Barcelona el I Congrés de
Periodistes Catalans que, com deia Josep Pemau, era des de fa deu
anys una aspiració impossible.

La dominació de la informació ha estat sempre un element clau
per a la pervivència dels règims dictatorials. I els periodistes cata-
lans, majoritàriament, conscients d'aquest fet, han jugat, malgrat
totes les dificultats, un paper essencial en la lluita popular contra el
franquisme. Per això, han esdevingut sempre, en la mida que acon-
seguien vèncer els condicionants del poder, un dels blancs preferits
dels sectors més reaccionaris i del continuisme en general. Tots re-
cordem allò de la "prensa canallesca", dit des del poder i repetit en-
cara avui desdéis búnquers supervivents i, segurament, pensat i no
dit per molts altres que, tot i professar de demòcrates, enyoren les
comoditats de "temps millors". .

Cal recordar el Grup de Periodistes Demòcrates, membres de
l'Assemblea de Catalunya, la seva labor dins l'Escola de Periodisme,
aquelles llistes de periodistes pels quals calia preguntar a les redac-
cions dels diaris quan els militants clandestins hi dúiem alguna ga-
cetilla donant compte de la darrera manifestació, de. la celebració
d'una assemblea de barri...

Amb l'aprovació de les conclusions ¡ la proclamació del Manifest,
els periodistes catalans.deixaven constància que el combat conti-
nua, ara per la consolidació de la democràcia i per la consecució de
l'autonomia de Catalunya, que Ja professió periodística seguirà for-
mant en els renglesdels militants de la llibertat. r\ . .-,, •,."-

INFORME MUNICIPAL

• Batalla campal a la Modelo

Se cel.lébrá el Congrés deis;(A
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L'acte de l'Entesa assenyalà el camí m^mmmtm^mmm

Municipals, Constitució i

i Estatut
El divendres 17 en el Palau

de Congressos del Parc de
Montjuïc, l'Entesa dels Cata-
lans, iniciava una campanya,
que aquest grup de senadors,
catalans anomenava: Per una
Catalunya democràtica, gua-
nyem la Constitució, gua-
nyem l'Estatut. D'aquesta ma-
nera, l'Entesa pretenia recollir
els aspectes comuns dels dife-
rents partits que li fan castat
cara a l'elaboració i presenta-
ció a les Corts de l'Estat, de
l'Estatut de Catalunya.

En aquest mateix acte, s'hi
va incloure també el tercer ele-
ment que els polítics catalans
coincideixen que és necessari
en el camí actual cap a la con-
solidació de la democràcia: la
celebració d'eleccions munici-
pals. En aquest sentit s'adre-
çaren les intervencions del co-
munista López Raimundo i el
socialista Reventós. En el
transcurs de l'acte van interve-
nir també els secretaris gene-
rals de la resta de partits que
secunden l'Entesa: Conver-
gència Democràtica, Esquerra
Republicana, Estat Català, així
com la Federació Catalana del
PSOE. Igualment es van rebre
adhesions de la major part
dels partits situats dins el marc
ideològic dels esmentats o
més a l'esquerra.

Per part de l'Entesa van in-
tervenir Pere Portabella, Josep
Benet i Felip Solé i Sabarfs.

La viabilitat de la
campanya

Fins a cert punt, podríem dir
que les intervencions es van
succeir, una rera l'altra, per a
dir el mateix: que Catalunya és
una nació i ha de ser una na-
ció. De tota manera, entre els
elements diferenciadors i im-
portants que es poden comen-
tar en aquesta campanya cal
destacar la ja normal absència
de la Unió del Centre Demo-
cràtic que és una garantia de
la puresa i el verisme de la ca-
talanitat de la campanya. És
doncs, una campanya d'oposi-
ció a una concepció centralista
de l'Estat. Però és possible
mantenir la unitat entre op-
cions polítiques distintes com
les que conformen l'Entesa? I
encara més complicat, sí, com
es va dir, les eleccions munici-
pals es celebren aviat; serà
possible mantenir d'una part la
campanya unitària a l'Entesa, i
d'altra la competència normal
d'unes eleccions?

E/ mateixos que a la Generalitat, menys^en Sentís.
^ (Foto: Carles X. Prieto).

Evidentment les dificultats
són moltes i, en el cas de les
municipals, caldrà, crec, inter-
rompé la campanya unitària de
l'Entesa i sort hi haurà si des-
prés de les eleccions es pot
remprendre la campanya. I
més tenint es comte la radica-
lització de postures que repre-
sentarà la campanya de les
eleccions municipals.

Però, dificultats apart, la
campanya de l'Entesa conté
elements que la fan absoluta-
ment imprescindible. El més
imprescindible i necessari de
tot és el contacte amb la gent
que l'Entesa pot fer possible i
que els partits polítics poden
trobar dificultats en aconse-
guir. El pluralisme ideològic
que la democràcia representa
fa difícils els plantejaments
unitaris a no ser en qüestions
molt concretes. -

El problema està en saber si
el milió i mig de catalans que
van sortir al carrer l'onze de
setembre, entenien d'igual for-
ma l'Estatut que tothom rei-
vindicava. Sí és aixi, les possi-
bilitats d'èxit de la campanya
"Guanyem la Constitució, gua-
nyem l'Estatut" seran absolu-
tes. .

Informar Catalunya i
Espanya

Però tampoc s'ha de caure
en l'emmirallament del mot
"unitat". Catalunya té un go-
vern d'úiiitat catalana i cal en-
trar i aprofondir el sentit d'a-

quest fet. En aquesta línia és
en la que el Manifest de l'Ente-
sa es defineix refermant la se-
va voluntat d'aconseguir una
Generalitat amb totes les se-
ves institucions i amb plena
capacitat d'autogovern. El Ma-
nifest crida particularment l'a-
tenció sobre la importància de
celebrar eleccions al Parla-
ment de Catalunya així com
conté un segon element, jun-
tament amb la divulgació po-
pular, de cabdal importància:
la informació a la resta de po-
bles de l'Estat de les nostres
conviccions nacionals sense
passar pel cedaç deformador,
de la interpretació governa-
mental. En aquest sentit, l'En-
tesa prepara la primera sortida
a Andalusia pér a contradir
unes afirmacions anticatala-
nistes del ministre Clavero
Arévalo. Probablement la
campanya "Guanyem la Cons-
titució, guanyem l'Estatut" no
sigui una campanya especta-
cular, especialment per la ce-
lebració pel mig de les munici-
pals, però ha d'acomplir els
seus dos objectius bàsics:

—Explicar als catalans, po-
ble per poble, què vol dir que
Catalunya sigui una nació.

—Explicar als espanyols, po-
ble per poble (o fins on sigui
possible), que Catalunya és
una nació.

Que no és feiha^fàcil. I sinó,
al temps.

ROSA MOLINS
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Dimecres, 15 de febrer
—Un altre atemptat contra la

llibertat d'expressió és l'empreso-
nament del director de la revista
"Saida", Miguel Bayón, i de cone-
guts dirigents d'OIC, MC..PTE i
LCR, col·laboradors de la mateixa
revista. El motiu és l'article "Viva
la República", aparegut en aques-
ta revistareis afectats s'han negat
a pagar la fiança que els permetria
la llibertat provisional.

—La burgesia, representada al
Parlament per UCD i AP, ha impo-
sat el seu acord de pesca hispano-
marroquí, malgrat els esforços
dels diputats socialistes del PSOE
i del PSC.

—Han estat detinguts setze ex-
perts en qüestions de fuga de ca-
pitals; són acusats de fugar uns
dotze milions de pessetes; segons
sembla, aquests detinguts estan
estretament vinculats a coneguts
empressaris catalans. . ; ,
Dijous, 16 de febrer •

—Codina, el Conseller de Tre-
ball de la Generalitat, ha manifes-
tat el seu suport als treballadors
de SEAT. Ha afegit també que els
problemes de l'empresa són de-
guts a la gestió deficient pert part
de SEAT, i ha ofert un projecte de
reestructuració de les seves activi-
tats, que paliaría la crisi.

—Joan Cornudella fill ha expli-
cat als mitjans de comunicació
perquè continua pensant que cal
l'aliança estable amb els Socialis-
tes de Catalunya, proposta que va
ser derrotada al si del seu partit, al
Front Nacional de Catalunya. Cal
destacar la seva afirmació que "es
tracta de fer política útil, i d'obli-
dar el testimonialisme tradicio-
nal".

—Joan Pla, director del diari
"Baleares" de la cadena Medios
de Comunicación Social del Esta-
do, ha estat condemnat a quinze
dies de presó domiciliària per "fal-
ta leve de ligera ¡respetuosidad al
Ejército".
Divendres, 17 de febrer

—L'Entesa dels Catalans ha en-
cetat la seva campanya "Per una
Catalunya democràtica: Gua-
nyem la Constitució; Guanyem
l'Estatut" amb un míting al Palau
dels Congressos; l'assitència va
superar àmpliament la que s'espe-
rava. Van parlar-hi els senadors
Pere Portabella, Josep Benet i So-
lé Sabarís, i també Pujol (CDC),
Planxart (EC), López Raimundo (P-
SUC), Triginer (FSC-PSOE) i Re-
ventós {PSC).

—S'ha començat el ler. Congrés
de Periodistes Catalans, amb l'as-
sistència de Reventós i Gutiérrez
Díaz, i del President Tarradellas,
qui va inaugurar oficialment les
jornades.

—A la presó Model hi ha hagut
un altre motí dels presos socials.

—Ramón Rubial, del Partit So-
cialista d'Euskadi, PSE (PSOE), ha
estat escollit President provisional
del Consell General Basc.

Dissabte, 18 de febrer
—L'Entesa dels Catalans ha de-

cidit de donar suport a la Campa-
nya per la Llibertat d'Expressió, i
concretament per là d'Albert Boa-
della, í també de presentar una
ínterpel- ,
lació al govern respecte a l'aplica-
ció del Pacte de la Moncloa.

—El ministre de Cultura, PioCa-
banillas, ha anunciat el futur im-
post pera les televisions en color,
què rondarà les 3.500 pts.
Diumenge, 19 de febrer

- E l Consell General del PSC ha
anunciat la seva voluntat de què el
projecte de règim interior de la
Generalitat de Catalunya ha de ser
aprovat pels Parlamentaris dé
Catalunya.

—S'ha celebrat l'acte de cloen-
da del ier. Congrés del Periodistes
Catalans.

—El Consell Nacional del Movi-
ment de Joves Socialistes de
Catalunya, MJSC, ha decidit de
celebrar el seu Congrés Consti-
tuent els dies 8 i 9 d'Abril, i ha
aprovat la ponència d'unitat socia-
lista amb les Joventuts Socialistes
de Catalunya, JSC (PSOE).
Dilluns; 20 de febrer

—S'ha celebrat la reunió ordi-
nària del Consell Executiu de la
Generalitat, i s'ha informat de les
dificultats del projecte del Regla-

. ment intern.
—Reventós i Triginer, represen-

tants del Socialistes de Catalu-
nya, s'han reunit amb el President
de la Generalitat per parlar què
l'aprovació del Règim intern, que
s'hauria de fer en una reunió de
tots els Parlamentaris de Catalu-
nya.

—L'Organització per a la Unitat
Africana, OUA, ha decidit de do-
nar suport al MPAIAC, a més de
declarar l'arxipèleg com a territori
colonial.
Dimarts, 21 de febrer

—El PSOE ha manifestat que la
decisió de l'OUA de donar suport
al MPAIAC i de demanar la inde-
pendència de les Canàries, ha es-
tat afavorida, sobre tot, per les
prerrogatives que s'ofereixen al
Marroc en l'acord de pesca
Hispano-marroquí. .

QÜÈ PASSARÀ?
PASSARÀ

—Que no trigarem gaire en veu-
re et triomf de les esquerres,! so-
bretot del Partit Socialista francès,
en les legislatives, la campanya
oficial de les quals va començar el
dilluns.

—Que trigarem una mica més
de temps en veure aprovat el Re-
glament intern de la Generalitat
Provisional de Catalunya.

—Que no sabem què passarà,
però ens esperem el pitjor, quant a
la qüestió de l'arxipèlag Canari.

ERNEST BLANCH
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Ajornat, com a mínim, dues setmanes

La Generalitat, encara sense Reglament Intern
Es manté durant aquesta setmana el clima d'inac-

tivitat, o almenys de manca d'elements informatius
nous a la Generalitat. O potser seria millor dir que
allò que és important de la Generalitat és que els te-
mes importants com el Reglament Intern de funcio-
nament de la mateixa estan congelats, com L'Assem-
blea de Parlamentaris.

I ara aquest reglament, que
és el que ha de determinar el
tipus de Generalitat que
Catalunya tindrà, ha estat ajor-
nat definitivament. Després de
les propostes d'en Rahola i de
l'Acadèmia de Jurisprudents
se'n hi ha afegit una tercera,
elaborada pel PSUC que han
fet que el President decidís
ajornar la discussió d'aquest
punt, com a mínim fins d'aquí
a dues setmanes.

Mentre les diverses comis-
sions de traspàs de serveis a la
Generalitat han caigut en l'àm-
bit del silenci, i la Generalitat
segueix en la necessitat de
definir-se solament davant els
problemes actuals sense poder
actuar-hi fermament, el tema
del Reglament, Intern era un
d'aquells que ja . hauria
d'haverrse resolt. La filtració
d'un dels textos usats, que ens
arriba en el moment de tancar
la revista, pot animar aquest
tema. En aquest marc s'han
produït dos atacs violents con-
tra la Generalitat en dos mit-
jans de comunicació catalans.
D'una part, un editorial de "La
Vanguardia" acusava el conse-
ller Codina de prendre, sense
més, en el problema de la -
SEAT, partit pels treballadors,
assumint íntegrament la seva

. proposta i defensant-la com la
millor. El mateix conseller ex-
plicava a la premsa la raó de
l'equivocada editorial, que no .
era altra que la confusió pro-
duïda en entendre que l'infor-
me del conseller era el mateix,.
que el dels treballadors, quan
ell encara no n'ha fet públic
cap. L'altra atac contra la Ge-
neralitat i el poble de Catalu-
nya ha estat la manipulació
d'unes declaracions del Presi-
dent fetes en el "Noticiero".
Posar è primera plana que el
President ha dit que "Catalu-
nya mai serà marxista" quan
en l'entrevista el que diu és
que "No crec que Catalunya

tingui mai.un govern marxista"
és un atemptat al poble català,
i al seu òrgan de govern que,
d'altra banda, ha aprobat un
pressupost de 278 milions per
l!any vinent.

Les municipals la
segona quinzena
de juny

En unes declaracions a l'a-
gència Efe, el diputat socialista
Raimon Obiols, membre de la
Comissió del Congrés encar-
regada de la redacció de l'a-
vantprojecte de llei d'eleccions
municipals donava una bona
notícia: les eleccions podrien
ser a mitjans de juny. Es basa
aquest càlcul en el fet que si el
projecte de llei és acceptat a
finals de març pel Congrés, en,
un termini de noranta dies s'-y
hauran de celebrar les elec-
cions. • ~ . -

S'ha d'esmentar al llarg d'a-
questa setmana, també en
aquest tema, la continuada
reivindicació dels joves cata-
lans del dret de vot als divuit
anys. Sembla ser queia dreta
no vol posar facilitats precisa-
ment perquè ho aconseguei-
xin.

• /

Els Joglars, igual

He de constatar aquí el des-
mentit que l'Arnau Vilardebó,
un dels joglars encausats, ha
fet a unes declaracions que
posaven en boca seva, lá set-
mana passada. En elles es co-
mentava que l'Arnau s'havia
mostrat contrari a l'opinió que
dels partits polítics i la seva in-
tervenció en tot aquest as-
sumpte havia expressat en
Lluís Llach. L'Arnau ens deia,
en desmentir-ho, que ell sus-
criu plenament les paraules
d'en Llach i que si bé creu que

. els partits polítics poden feralr
guna cosa vàlida per a ajudar-

los, no per això deixa de consi-
derar que la seva actuació fins
ara ha estat molt pobra.

D'altra banda, cal dir que
darrerament s'han incrementat
els contactes entre el Comitè
de Solidaritat amb els Joglars i
les Centrals Sindicals i els par-
tits polítics, cara, a cercar for-
mes pràctiques i positives
d'actuació.

De tota manera, aquest di-
jous el sumeri deixava d'obrar
en mans dels advocats i des
d'aquest moment el Consell de
Guerra pot ser convocat en
qualsevol moment.

La seriosa presa de cartes
en l'assumpte.-per part dels
partits polítics d'esquerra és
un element optimista en
aquest affaire.

L'Entesa a la Seu
d'Urgell

. El dia 18 a la Seu d'Urgell,
l'Entesa dels Catalans celebra-
va una nova reunió plenària.
L'Entesa començava així á re-

, partir per tot Catalunya la seva
campanya d'expansió de com
s'ha de defensar l'Estatut de
Catalunya. Igualment, gran
quantitat dels problemes que
els ajuntaments i les antigues
diputacions són incapaços de
resoldre, van ser exposats a
l'Entesa perquè els fés avi-
nents als consellers de la Ge-
neralitat. La campanya dina-
mitzadora iniciada pels sena-

dors catalans sembla que mar-
xa prou bé.

L'Esquerra no marxista
(?) s'uneix

Durant aquesta setmana
s'agrupaven l'Esquerra Repu-
blicana, els escindits del PSC-
R i els d'EDC en un mini-bloc
d'esquerra no marxista. Front
aquest bloc d'esquerra,
diguem-ne tradicional perquè
era més propi dir-ne esquerra
l'any 32 que el 78, els partits"
d'esquerra marxista catalans
PSC i PSUC escollien els seus
Consells de Barcelona, les per-
sones que ocuparan els càr-
recs de direcció d'aquests par-
tits en la important, sempre,
divisió territorial que inclou la
capitaldel Principat.

En la manifestació de cada
cap de setmana delPCE (i) es
va produir un ferit, tot í que els
manifestants havien avisat que
aquest cop no actuarien vio-
lentament. El manifestant ferit,
però, no sembla haver-ho es-
tat d'importància. Això no obs-
tant, no justifica la setmanal
baralla a les Rambles

A tot això, i precisament el
dia que a la Model esclatava
un nou aldarull, que comen-
tem a part, els periodistes ca-
talans celebràvem el nostre
Congrés. El nostre primer Con-
grés.

FRANCESC BAIGES

De les relacions públiques a la manca de gestió
Setmana viatgera del presi-

dent de la Generalitat: el darrer
diumenge a Font Martina, a les
vessants del Montseny; aquest
proper divendres a Girona, visi-
tant la Garrotxa i el Baix Empor-
dà. Setmana amb "storming"
amb els militars, destacant el
menjar camperol amb el capità
general Coloma Gallegos i l'es-
morzar amb el cap naval de la Co-
mandància, el dimarts. Setmana
d'activitat pública, amb la clausu-
ra de les Jornades de Dret Ali-
mentari i de la inauguració del
Conçjrés de Periodistes. .

Contrasta amb l'activitat exte-
rior de la Generalitat i del seu pre-
sident, el fárragos avançar en te-
mes cabdals com el Reglament
Intern de la Generalitat i el tras-
pàs de funcions. La Generalitat
està venent imatge, però li falten .
poders i estructura per poder bai-

xar de la política oficial a la políti-
ca real, a la política dels fets que
és la que entén el ciutadà^

El Consell d'aquesta setmana
és un reflexe del què diem. La tra-
dicional roda de premsa de les
vuit del dilluns donà poc de sí. Els
consellers d'Agricultura i Treball,
Roig i Codina, que per tprn havien
d'ampliar les referències del que
s'havia tractat en la reunió van
tractar de dos temes en els qual
es reflexa l'actual situació de l'òr-
gan autonòmic: la impotència da-
vant el conflicte de SEAT i el re-
tard "sine die" del Reglament In-
tern de la Generalitat. Sobre el
primer punt va havérrhi explicació
a les crítiques de dos matutins
que van confondre un informe
tècnic de SEAT amb un pronun-
ciament. Pronunciament impossi-
ble quan aquesta conselleria de
Treball; com les altres, no disposa

decompetències. Respecte al Re-
glament els comunistes han pre-
sentat un document crític al text
que proposa el president. D'altra
banda, els socialistes deixen ben
clar que el Reglament ha de ser
aprobat pels parlamentaris.
L'esquerra vol, en aquest sentit, -
democratitzar al màxim la vida in-
terna de la Generalitat, evitant tot .
gènere de personalitats.

Difícil marxa de la Generalitat
provisional, fins a cert punt lògica
perquè en ella ens juguem bona
part del futur, futur que comença
en l'Estatut del 79, aquest Estatut
que l'Entesa dels Catalans ens ha
convidat a guanyar en la seva
campanya^ , Campanya d'altra
banda, que preocupa el president
Tarradellas per la incidència que
pot tenir en l'actual moment polí- .
tic i en el retard de traspassos de
serveis que pugui generar, segons

paraules gairebé textuals. El pre-
sident ha volgut sempre donar
aquesta imatge de la Catalunya
sensata i pacífica, que ens sembla
excel·lent, però que no treu la ca-
pacitat dé mobilització d'un poble
quan se sent nació, i alguns volen
negar-li. Mobilitzacions en la línia
de l'Onze de Setembre, del propi
retorn del President... Per cert, ha
estat durant el Congrés de Perio-
distes quan Josep Tarradellas ha
conegut a l'organitzadora de l'o-
peració retorn. Elisa Lumbreras,
organitzadora també del Congrés,
mentre el president prenia una
copa amb els periodistes es va fer
presentar, amb la qual cosa va re-
bre una felicitació retardada però
merescuda.

MÀRIUS CAROL

ELS COMUNISTES són
una cosa, noi, que no hi ha for-
ma d'entendre'ls. No et van i
et diuen l'altra dia a la reunió
del Comitè de Barcelona que
"els seus objectius coincidei-
xen amb els de la Monarquia,
l'Exèrcit i l'Esglèsia", Curiós.
Més que curiós, curiosíssim.
Un, que està acostumat a les
equivocacions d'imprempta,
no donava crèdit als seus ulls
fins que va confirmar-ho en la
lectura de nous diaris. Que sí,
que sí. Que el PSUC coincideix
amb la monarquia, l'exèrcit i
l'Esglèsia. I mira que li dono
voltes i sí, sí: el PSUC coinci-
deix amb la monarquia, l'exèr-
cit i l'Església I No ho entenc.
Perquè una cosa és els Cris-
tians pel Socialisme i una altra
l'Església així en bloc. Que els
objectius dels CPS puguin ser
els del PSUC encara ho po-
drien dir però... l'ESGLESIAj...
Ai I Deu meu|

GREGORI LÓPEZ RAI-
MUNDO, i avui l'hem agafada
amb els comunistes, va cloure
la.seva intervenció el dia del
llançament de la campanya de
l'Entesa amb les següents pa-
raules: Perquè a la única cosa
que no poden renunciar és a la
victòria final.. De renúncies ja
n'han fet ja els comunistes;
que si la dictadura del proleta-
riado, que si el leninisme, que
si la bandera... Ara ja sembla
que s'han posat d'acord sobre
el punt aquest: són capaços de
renunciar a tot menys a la vic-
tòria final.

Però una nova sombra se
cerneix sobre el futur dels co-
munistes, perquè un cop s'ha
començat mai se sap quan i
com s'acabarà. Sera capaços
de renunciar a la victòria final?
^conformaran amb l'empat?.
Es decidirà per penalties? Es-
tem angoixats per assistir el
següent episodi de "Hoy re-
nuncio más que ayer pero me-
nos que mañana".

EN BENET, i deixem els
comunistes que ja està bé, es-
tava fent la seva històrica in-
tervenció en l'esmentat acte
de l'Entesa quan va i s'aixeca
un tipus (perquè no se li pot dir
d'altra forma, i afegiria, per a
ser més explícit, que em va
semblar un tipus de molt cui-
dadus) i diu: Escolta Benet,
(així per les bones, Benet, ni
senador, ni senyor, ni res: Be-
net) que ja fa molts anys que
estem acostumats a suar; ho
dic perquè hi ha gent a fora
que no la deixen entrar perquè
diuen que està plè i podria
posar-se ni que sigui entre ca-
dira i cadira i així ho veurem
tots. La gent plorava de joia i
germanor per la bellesa d'a-
quest acte quan van entrar els
tres o quatre despistats que
havien arribat tard i que, a so-
bre, no els deixaven entrar. /

La persona de la brillant in-
terpel·lació, narra la història,
es va passar la resta, de Tacte
passejant-se entre les rengle-
res de seients i posant-se en-
tre cadira i cadira. Realment, a
la sortida, feia un pinta ex-
traordinàriament suorosa.
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¿a Model, un malson que encara dura (Fotos Tomi)

Arnb la gent mirant-s'ho des del carrer

campal a
La gent s'ho mirava des del carrer Entença i els altres

carrers veïns. Dins la Model, des de primeres hores del
divendres, s'havia iniciat un nou aldarull. Primer crits,
després foc, després fum i a la fi trets. El que hom veia
des def carrer era gent enfilada als terrats; d'una part,
presos que llançaven crits de llibertat, d'altra policies
antidisturbis, a la vista de tothom, disparant bales de
goma i els guàrdies civils aliens al que succeïa a l'inte-
rior de la Model. Els crits, detonacions, incidents es van
mantenir fins a les tres de la tarda. Després, a les set va
tornar a haver-hi incidents, aquest cop més ràpidament
controlats per la policia.

El fet de l'existència d'aldarulls
a la Model s'havia convertit en
habitual en els darrers temps, per
bé que semblava que, última-
ment, tendien a disminuir. Però la
situació s'ha agreujat novament. I
una de les raons més importants
és la situació de la presó de Bar-
celona, situació que explicava un
informe presentat pel senador Fe-
lip Solé Sabarís a la premsa el
proppassat dimarts, tres dies
abans del darrer motí.

Un informe que
ho explica tot

L'informe, elaborat amb motiu
de les repetides visites de l'es-
mentat senador a la Model, serà
enviat al ministre de Justícia,
s'entregarà als funcionaris i tam-
bé s'intentarà fer arribar als diver-
sos sectors de presos. Les seves
dades són prou clares i n'esmen-
taré les més importants:

TEMPERATURA.- Els de-
tinguts no gaudeixen de protecció
contra el fred o la calor degut a
l'arquitectura interior de la presó.
Només hi ha estufes, de reduïda
potència, en alguns despatxos.

MENJADORS.- La inexis-
tència, de menjadors obliga els
presos a menjar en les cel·les prò-

v . pies, utilitzant sovint com a taula
la tassa del wàter.

ALIMENTACIÓ.- 'Ets cui-
ners estan mancats de cap mena
de qualificació professional. Els

- menjars arriben freds a Is cel·les i
en condicions de degustació insa-
tisfactòriès. -.

HIGIENE.- Leç condicions
higièniques són pèssimes per:
— la poca ventilació de les cel-
les. , \
— l'elevat grau d'humitat.
— la manca de neteja de mata-
lassos i mantes en passar d'un re-
clús a un altre.

v — la fumigació només cada tres
o quatre mesos.
— la insuficiència del sistema an-

tiraticida.
— l'abundància de ratolins i parà-
sits a l'edifici. H
— l'acumulació excessiva de pre-
sos en una cel·la i la presència del
wàter en aquesta (La presó està
pensada per a unes 600 persones
i n'hi ha més de 900).
— l'obligatorietat d'haver de
menjar a les cel·les.

TREBALL.- Els treballs a les
cel·les són de baixa qualitat, es-
sent el promig de remuneració de
8 a 10.000 pessetes al mes. Els'
detinguts tenen la convicció que
són explotats, de no poder acce-
dir a cap tipus de formació pro-
fessional. Són molt pocs els pre-
sos que tenen Seguretat Social.

SANITAT.- Les instal·la-
cions sanitàries són precàries. La
infermeria està formada per les
següents unitats: 8 celdes pels
presos comuns, 4 per a malalts
tuberculosos i 4 per a observació
psiquiàtrica. L'equip sanitari està
format per tres metges i dos prac-
ticants. Pels que treballen en els
tallers hi ha un metge de la Segu-
retat Social. Des de fa tres me-
sos, els casos que es presenten"
amb complicacions greus, són
traslladats a l'Hospital Clínic. Els
nombrosos cassos d'afeccions a
les dents són tractats al Clínic, a
raó de quatre per dia com a mà-
xim, donat que aquest Hospital
no té un servei propi d'aquest
tractament. Els aparells de Rajos
X són tan vells i defectuosos que
un metge va haver de presentar
una reclamació per afeccions en
la pell provocades pels rajos.

En resum, no existeixen mit-
jans, ni locals, ni una organització
suficient per a poder atendre les
necessitats mèdiques dels presos.

ASSISTÈNCIA '
PSIQUIÀTRICA.- Des de fa
tres mesos, existeix un equip psi-
quiàtric que sols elabora fitxes
psiquiàtriques i tracta, en deter-
minats casos, als reclusos. La.res-
ta de presos està sense control

psiquiàtric. Aquest fet és molt
greu perquè dels presos actuals,
un 50 % són psicòpates i un tant
per cent molt elevat de la resta
tenen un nivell mental molt baix.

Problemàtica actual
de la Model

Després de fer aqueáta exposi-
ció de ja lamentable^situació de la
presó, Tinforme/segueix fent un
repàs a la situació actual de la
mateixa. Segons aquest, l'actual
fase aguda de la presó, no té com
a origen una manipulació dels
presos per part de la COPEL, ni
una reacció desesperada i reivin-
dicativa dels mateixos davant l'in-
dult concedit als presos polítics,
sinó una presa de consciència de
la dignitat humana que subsisteix
en cada reclús, dels orígens
socio-econòmics d'una gran part
dels seus fets delictius, i una con-
cepció molt assumida de la mar-
ginació social de la vida á la presó
i a la sortida de la mateixa. Da-
vant aquesta conscienciació la
sola alternativa presentada per a
contestar ha estat la repressió. En
aquest context s'entén la creació,
per part de la COPEL de la con-
signa "Llibertat o mort" que s'ha
d'emmarcar en el context d'una
rebel·lió sense esperança. La Di-
recció de la Model, en l'època del
director Zalacaín, va,actuar sola-
ment amb la repressió i usà no
solament els mitjans de repressió
reglamentaris sinó també els
extra-reglamentaris, corrf la utilit-
zació de les forces antidisturbis i,
per últim, greus fets, impossibles
de verificar moltes vegades, però
testificáis, d'agreujament de la si-
tuació de les cel·les de càsti,, pa-
llisses, insults, actitud provocado-
ra i cruel de certs funcionaris, etc.

La intervenció d'alguns sena-
dors de l'Entesa dels Catalans va
palesar que el diàleg amb els pre-
sos era possible. Fou la manca
d'aquest possible diàleg per part
de la Direcció la que produí el
motí de començments de la tar-
dor, que va cloure amb la destruc-
ció de part de la presó i el trasllat
de presos. Després de la dimissió
d'en Zalacaín, i amb el nou direc-
tor accidental, la Model va evolu-
cionar dins un marc menys re-
pressiu en el qual es va posar de
manifest la incapacitat de la ma-
joria dels funcionaris, no prepa-
rats a una pràctica no coercitiva.

x A ix í ens situem en el moment
actual en el qual:

— Els funcionaris es poden di-
vidir en dos grups: els que poden

Model
mantenir una actitud dialogant i
els que adopten actituds provoca-
dores i violentes envers ells.

— Un 95 % de la població pe-
nitenciària pertany a la comunitat
castellanoparlant. En el 5 % res-
tant hi ha un elevat percentatge
de fills d'emigrants.

— Els presos es divideixen en
tres grups: a) el dominat per la
COPEL, b) el grup anomenat
ANTI-COPEL, format pels enxu-
fats, els delators i els presos amb
destí a la presó que mantenien,
en la situació repressiva, una cer-
ta situació dè privilegi que ara
veuen perillar. Estan plenament
manipulats per un grup de funcio-
naris, c) certa organització de t i -
pus màfia que aprofita la situació
carcel·lària per a continuar els
seus vincles delictius, relacionats
amb la droga i amb la introducció
a la presó de mercancies prohibi-
des.

Dins aquest marc; el canvi de
director havia permès un clima de
diàleg que s'estróncà amb l'entra-
da del nou director Amadeo Flor.
Des del seu retorn s'han accen-
tuant les mesures repressives i en
conseqüència ha desaparegut la
possibilitat d'anar establint una
convivència acceptable. El trasllat
de presos, acusats de pertànyer a
la COPEL, no arregla res, i pot re-
sultar una mesura contraproduent
ja que aquests eren capaços, eh
ocasions, d'òrientar responsable-
ment en un moment d'aguditza-
ció del malestar.

Un divendres gris

En efecte, així s'ha demostrat.
El trasllat a la presó del Dueso
dels 60 membres més destacats
de la COPEL de la Model, no ha
arreglat res. És més, s'ha creat el
problema en dos llocs al mateix
temps. D'una part en el Dueso, on
les condicions de vida dels presos
semblen ser infrahumanes i d'al-
tra el problema es manté a Barce-
lona, on el divendres esclatava
novament la tensió. Per què va
esclatar? La raó aquesta vegada
ha estat en la negativa dels pre-
sos a ésser escorcollats. Però la
veritable raó està en l'informe
contundent què he resumit. Infor-
me ampliable a la major part, sinó
totes, de les presons espanyoles.
Les solucions o propostes de so-
lucions també les inclou aquest
informe, i no passen pas per acti-
tuds testimonials i contrapro-
duents com les de presentar una.
proposta d'indult al Senat que se
sap segur que ha de perdre, amb

el consegüent desanimament
dels presos.

És evident que cal una ràpida
reforma de la vida material a les
presons, de la filosofia del siste-
ma penitenciari, del Reglament
de Presons; una reconversió de la
mentalitat del cos de funcionaris;
la creació de serveis especialit-
zats de rehabilitació i d'una assis-
tència postcarcellària. I a nivell
jurídic, la reforma del Codi Penal
amb l'aplicació immediata dels
canvis de lleis més urgents.

Si no es fa així i si no s'esta-
bleix un diàleg obert amb els pre-
sos haurem de seguir presenciant
situacions com la del divendres
passat a la Model. Feia falta molt
estómac per aguantar-ho.

— Un home tallant-se l'estó-
mac amb una gilette davant un
públic estupefacte.

— Una dona histèrica, plorant
i rabiant perquè el seu fill l'han
condemnat a sis anys de presó
per intentar agredir un policia.

— Una gitana, "Churumbel"
en mà, parlant del carrer estant
amb el seu marit i demanant-li
que abandoni la lluita.

— Presos tirant al carrer plats i.
altres utensilis mentre insulten
als policies i contesten amb escu-
pinades a les bales de goma d'a-
quests.

— Un carrer, l'Entença, amb
dues voreres. En una, tota una
renglera de policies armats; en
l'altra, els familiars de les perso-
nes que estan dins la presó, de la
qual surten crits, foc, fum i se
senten trets.

— Un xicot de divuit anys —"El
cerebro de la Mina" li diuen— que
surt de la presó explicant la por
que han passat, els plors dels me-
nys valents, ensenyant la sang
coagulada en el seu cap i dient
que l'havien empresonat per ha-
ver robat un cotxe i que ell en ro-
baria un altre per tornar a casa.

Totes aquestes són situacions
que passen' a Barcelona l'any
1978, encara que sembli impos-
sible. I són situacions que reque-
reixsn solucions; solució que no
és la repressió, solució que si és
el seguit de condicions que es-
mentàvem i solució que passà per
l'immediat diàleg amb els presos.

Un informe tant clar i cruel
com el del senador Solé Sabarís i
una situació tant trista com la del
divendres a Barcelona han de ser
la pedra de toc definitiva a un
dels càncers del franquisme que
més es resisteix a morir.

FRANCESC BAIGES
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•UCD als pescadors canaris
L'HORA POLÍTICA

u-vos
a una
altra cosa

El 15 de febrer del 1978 el govern de la Unió de
Centre Democràtic acabà de consumar una nova pu-
nyalada als interessos dels treballadors i del país.
Malgrat el vent de proa, va aconseguir que el discutit
"Acord de Cooperació de Pesca Marítima" amb el
Marroc passés la ratlla de l'Equador que li significa-
va ser aprovat al ple del Congrés de Diputats.

No van servir de res elsdis-
cursos brillants d'en Manolo
Marín, diputat del PSOE per
Ciudad Real, o d'én Felip Lor-
da, dels Socialistes de Catalu-
nya. El partit del govern, amb
la força'que dóna «I número
d'escons, va imposar els seus
criteris.

/ . ,-"" 'v "
L'acord tripartit, punt de
partida

L'abandó de la darrera colò-
nia espanyola (Per molt que
l'OUA digui de les Canàries) ha
quedat senyalat amb dues ca-
racterístiques: la vergonya i la
pressa. La vergonya que signi-
ficava no respectar els com-!
promisos establerts amb un
poble, la vergonya que signifi-
cava la venda d'un poble, la
vergonya que significava que
mils i mils de paraules i discur-
sos es quedessin al buit, i la
pressa que es va manifestar en
el famós acord "Tripartit de
Madrid" . entre el . Marroc,

Espanya i Mauritània.
Un acord sempre té unes

partides i unes contrapartides.
Si de banda espanyola la parti-
da era l'abandó del Sahara, de
la banda del Marroc era un
acord sobre la pesca que per-
metia en certes condicions,
que les embarcacions espa-
nyoles poguessin continuar
feinejant als pescalls on ho ha-
vien estat fent els darrers 150
anys.

*L'acord tripartit de. Madrid,
firmat el 14 de novembre del
í 975, tenia uns annexos que
no foren fets públics fins al cap
de força temps, en els quals es
reconeixia el dret que 800 em-
barcacions espanyoles po-
guessin pescar durant vint a-*
nys a les aigües saharahuis, i
que només a partir del sisè a-
nys s'hagués de pagar un cà-
non establert entre totes tres
nacions. L'acord hispano-mar-
roquí d'ara sobre pesca té
unes connotacions molt dife-
rents.

CADA MATI LLEGIU

diari
en català

DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

Un diari independent i objectiu, al
servei dejs Països Catalans.

. :. s Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI '

Unes embarcacions que haurien d'estar amarrades molt de temps
(Foto Carles Esteban) -

La lenta pero segura
penetració marroquí

El Marroc, després de l'ocu-
pació militar del Sahara, ha
realitzat una política de pro-
gressiva penetració a l'arxipè-
lag canari, que pot arribar al
seu zenit amb la ratificació de
l'acord sobre pesca.

Aquest acord, en un dels
seus apartats, preveu el pas
d'unes 150 embarcacions
espanyoles a bandera mar-
roquí, en el context de creació,
d'empreses mixtes. D'üna ban-
da això afavorirà els grans ar-
madors espanyols (Pescanova,
per exemple), i d'altra banda el
fet que pescadors espanyols
treballin en aigües deolarades
zona de guerra amb bandera
d'un dels països bel·ligerants
serà causa, certament, de múl-
tiples desgràcies i accidents.

A la UCD no l'hi
importa -

Tot això, però, al govern de
la UCD no li importa. De la'
mateixa manera que no li im-
porta que sigui el poble espa-
nyol, amb un crèdit de 3.000
milions de pessetes, qui finan- N

eia indústries de transformació
vora els bancs de pesca (al
Marroc), que portaran a la ruï-
na a un nombre elevat d'em-
preses canàries i espanyoles
que no podran fer front a la
competència marroquí.

I tampoc no li importa al
govern de la UCD, partit lligat
per cert à Jes grans famílies de
la indústria pescadora espa-
nyola, que la quota de pesca
de sardina, 80.000 tones, no
sigui suficient per a proveir la
indústria -canària, cosa que
provocarà que molts treballa-
dors es trobin sense feina.
. I al senyor Suárez i al seu ,

'- govern i al seu partit tampoc
no els preocupa gens que à les
societats mixtes.la mà d'obra
espanyola hi sigui substituïda
progressivament per mà d'o-'
bra marroquí, molt més barata,
cosa que deixarà sense feina

Í ; un gran nombre de pescadors
canaris.

I finalment; tampoc els im-
porta als senyors de la Unió de

r Centre Democràtic que amb
una signatura s'esborri tota
una flota de pesca que, actual-
ment, és un dels pocs recursos
de la cada vegada més pobra i

. descapitalitzada economia ca-
nària. Mentre els grans arma-

; ders hi surtint guanyant, tot el
demés no importa.

Mauritania no existeix,
el Sahara tampoc

Si això no fos prou, el text
de l'acord parla d'"aigües sota
jurisdicció marroquí", quan al
text de l'acord tripartit parlava
explícitament '.'d'aigües del
Sahara". I encara a un capítol
s'hi regula la pesca del pop, la
sèpia, el cefalòpode i el cala-
mar, que tots es troben a les
aigües de la zona "ocupada"
per Mauriènia. Però, evident-,
ment, per al Marroc i per a~.
Espanya, Mauritània no exis-
teix. I tampoc no existeix el
Sahara ni el poble saharaui
quan es fan tractes amb un
país al qual només li ha estat
"cedida l'administració, no la .
sobirania" . segons el Ministre
d'Afers Exteriors, ' Marcelino
Oreja, la utilització dels seus
recursos naturals.

Historia d'un règim,
responsabilitat
d'un partit

"Estem cansats de tantes
referències a errors del passat
D'errors n'hi va haver, n'hi ha i
n'hi haurà. Hem de construir
sobre el que és vàlid i deixar
de practicar el vell esport na-
cional de despreci de, tot allò
anterior". El diputat de la UCD
Víctor Moro esborraba així
amb un cop de geni tota la res-
ponsabilitat dels homes del
seu partit i,d'ell mateix en tota
la llarga història que ha portat
a aquest trist desenllaç.

Els hereus del franquisme
estan tips que hom els retregui
els errors del passat, però han
oblidat que la sola manera
d'evitar-ho no és tirant-hi ter-
ra a sobre ni persistint a fer-
los, que encara és pitjor, i és el
cas d'ara, sinó que hagués es-
tat molt més correcte mirar
d'afrontar-los d'una manera
coherent i amb esperit de so-
luoió, però en això no hi ente-
nen gaire els senyors de la
UCD. Entenen en altres coses,
en beneficis d'armadors, en el
despreci olímpic envers els in-
teressos dels treballadors i en^
vers els drets legítims del po-
ble saharaui, i la llista podria
ser massa llarga.

Els que no volen sentir par-
lar del genocidi del poble sa-
haraui, el 15 de febrer del
1978 en van cometre un altre,
el de la flota de pesca canària.
I continuar despreciant les Ca-
nàries en la conjuntura actual
no pot portar a res de bo.

F.NAVARRO

EL GALLINER

La tàctica
de

UCD

, La tàctica que ha adoptat el
partit del president Suárez les
darreres setmanes ens porta a
la conclusió que la UCD ante-
posa, sense dissimular-ho
gens, les seves finalitats de
partit a la consolidació de la
democràcia.

El "UCD en marxa" que s'-
ha anunciat tant i tant a la te-
levisió no és res més que un
intent dels homes d'en Suárez
de buscar aixopluc en algunes
capes populars que, tot i que
el 15 de juny els donaren su-
port, per manca d'informació,
ja han quedat decepcionades
del tot per la política del go-
vern.

Veient com perdia la popu-
laritat, en Suárez no ha tingut
cap inconvenient a retardar
sense cap data fixa les elec-
cions municipals, i ha preferit
que el poder local es mantin-
gui a mans de les antigues es-
tructures del "Movimiento"
que no pas cedir-lo a les forces
democràtiques que, previsible-
ment, desbarataran la dreta en
els comicis.

Per contra, el partit del Go-
vern sembla disposat a ante-
posar a les municipals el refe-
rèndum de la Constitució. Un
cop aquesta s'hagués aprovat,
convocaria noves eleccions le-
gislatives intentant rendabilit-
zar el nou text legal com a èxit
del seu partit, quan en realitat
l'hauran aconseguit totes les
forces parlamentàries que han
col·laborat a elaborar-la i totes
les que des de fora del Parla-
ment han criticat constructiva-
ment l'actual procés constitu-
cional. ,

Però les perspectives de la
UCD encara arriben més llu-
ny. La poca importància que el
Ministeri del Treball ha donat á
les eleccions sindicals que s'a-
caben de celebrar, i la insistèn-
cia amb què han subratllat
qualsevol triomf aïllat dels
candidats que no militen a cap
central de classe, són un indici
ben clar per deduir què la UCD
des d'ara defensarà una opera-
ció d'importància destinada a
donar forma a un sindicalisme
groc a tot l'Estat.

Creiem que ja és hora de
preguntar-nos si els interessos
d'un partit, i més si es tracta
del partit que governa, es po-
den anteposar d'una manera
tant evident als interessos del
país i per tan als de la consoli-
dació de la democràcia. I cal
condemnar-ho perquè és pre-
cisament això que està fent la
UCD,"segurament perquè els
resultats de les enquestes que
regularment encarrega li con-
firmen cada vegada que les
masses de votants han arribat
a la conclusió que aquesta se-
va política no els interessa.

PERE-ORIOL COSTA
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L'HORA POLÍTICA
Un tema espinos: les Autonomies

i la Constitució-i III
Acabarem aquest se-

rial sobre els trets més
importants de la Consti-
tució i la posició dels So-
cialistes de Catalunya
amb el tema més espinós
i potser més important:
les Autonomies. -

La falta d'espai no ens
ha permès de reproduir o
comentar tots els articles
del text constitucional
que es refereixen a les
qüestions autonòmiques,
i per tant hem preferit re-

produir íntegrament l'ar-
ticle 138 i l'esmena cor-
responent dels Socialis-
tes de Catalunya.

Aquest article és el
que es refereix a les com-
petències de l'Estat i dels
organismes autonòmics.
Mentre el projecte del
text constitucional se
centra en donar una llar-
ga llista de les competèn-
cies que responen exclu-
sivament a l'Estat, l'es-
mena dels Socialistes de

Catalunya, es basa en
tres llistes: la de les com-
petències de l'Estat, la de
les dels organismes auto-
nòmics, i les que s'han de
compartir entre els orga-
nismes, autonòmics i l'Es-
tat.

La posició dels Socia-
listes de Catalunya està
arrelada a la història au-
tonòmica de Catalunya.
Aquesta postura-fou la
que defensà l'Esquerra
Republicana de Catalu-

nya el 1932, és la que fou
aprovada al Congrés de
Cultura Catalana (àmbit
d'institucions) i és la que
nosaltres considerem
més positiva.

També hem preferit
reproduir tots dos docu-
ments sense afegir ni co-
mentaris ni valoracions
nostres, perquè llurs prò-
pies diferències ens sem-
blen suficients perquè
cada lector es faci un ju-
dici de valor sense, que

calgui que nosaltres hi
afegim res. -. -- '•

Esperem qué aquests
tres capítols que ara aca-
bem, hagin servit per a
fer més comprensibles
les ~ lleis que regiran
aquest país els anys vi-
nents, i alhora serveixin
d'avenç d'un estudi més
profund que esperem que
estarem en condicions
d'oferir pròximament...

" " . . . . F.N.

Article 138
Als efectes del que s'ha previst a l'article precedent, s'entén que són de l'exclusiva competència de l'Es-

tat les matèries següents: . . . , .
1 .—La regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici

dels drets i el compliment dels deures constitucionals. .
2.—Nacionalitat; immigració, emigració; estrangeria i dret d'asil. -
3.—Relacions internacionals; repreentació diplomàtica, consular i, en general, a l'exterior; la celebració

de tractats i fiscalització de l'acompliment de les, obligacions internacionals derivades'd'aquestes.
4.—Defensa i Forces Armades.
5.—Les Lleis penals; extradició; legislació penitenciària, sense perjudici de les especifiques institucions

de reinserció social dels respectius Territoris Autònoms. , "
6.—Determinació de les fonts del Dret; aplicació i eficàcia de les normes jurídiques i règim supletori del

Dret privat.
7.—Relacions jurídico-civils relatives a la forma del matrimoni; ordenació dels Registres i hipoteques;

bases de les obligacions contractuals i la regulació dels estatuts personal, real i formal per a coordinar l'a-
plicació i resoldre éls conflictes entre les diverses legislacions civils d'Espanya.

8—Lleis processals, sense perjudici de les necessàries especialitats.que, en aquest ordre, derivin de les
particularitats del Dret substantiu del Territori Autònom. , ' ' . .

9.—Relacions jurídico-mercantils, referents a l'estatut del comerciant i societats mercantils; procedi-
ments concursáis; normes bàsiques, garanties comunes i eficàcia dels tftols valors; principis generals de la
contractació mercantil; dret marítim. • •: \ v

10.—Circulació de mercaderies i capitals; garanties per al proveïment del mercat interior.
11.—Règim de duanes i aranzelari; comerç exterior.
12.—Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases generals de l'ordenació del crèdit i la banca.
13.—Pesos i mesures; determinació de l'obra oficial.
14.—Coordinació i planificació general de l'activitat econòmica i industrial.
15.—Hisenda general i deute de l'Estat. . .
16.—Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial. - . .

. 17.—Relacions jurídico-laborals: formes i modalitats de la contractació; drets i obligacions dels subjec-
tes que hi intervenen i altres aspectes relatius a l'eficàcia de les relacions laborals a tot el territori de l'Estat.

18.—Sanitat exterior; programació i coordinació general deia sanitat i legislació sobre productes farma-
cèutics. . , - •..-.• . _ : • . •

19.—Legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, sense perjudici que n'executin els ser-
veis els Territoris Autònoms. ' ' -s • . ' • ' • • • ' : , ' ;

20.—Les bases* del règim jurídic de les Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcio-
naris, per tal de garantir als administrats un.tracte comú amb elles; el procediment administratiu comú,
sense perjudicar les especialitats derivades de l'organització pròpia dels Territoris Autònoms; legislació so-
bre expropiació forçosa,-'legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives i el sistema de
responsabilitat de totes les Administracions públiques. " '

21.—Pesca a mar. : , "
22.—Marina Mercant i abanderament de naus; il·luminació de costes i senyals marítims; ports d'interès

general; aeroports; trànsit i transport aeri; abanderament i matriculació d'aeronaus.
23.—Ferrocarrils i transports terrestres que passin per més d'una regió o Territori Autònom; règim gene-

ral de comunicacions; matriculació de vehicles amb motor; línies aèries; correus i telecomunicacions; ca-
bles submarins i ràdiocomunicació. , •;*•-..'•'

24.—Aprofitaments hidràulics i instal·lacions elèctriques, quan les aigües passin per fora del Territori Au-
tònom o llur aprofitament afecti un altre Territori o el trasport de l'energia surti de l'àmbit jurisdiccional.

25.—Obres públiques d'interès general per a l'Estat o la realització de les quals afecti més d'un Territori
Autònom. ... „

26.—Recursos miners i energètics. •'
27.—Normes bàsiques del règim de premsa, ràdio i televisió, i, en general, dels altres mitjans de comuni-

cació social, sense perjudici de les facultats que per a desenvolupar-los i executar-los corresponguin als
Territoris Autònoms. . . - • . - • -

28.—L'Administració de Justícia. L'Estat fixarà les bases que permetin d'harmonitzar l'exercici de la fun-
ció judicial a tot l'Estat, d'acord amb el principi d'unitat del poder judicial i dels diferente cossos professió-
nals que el formen, sense perjudici de la intervenció dels Territoris Autònoms per a administrar-la.

29.—Ordre públic, sense perjudici de la possibilitat de crear policies territorials que coadjuvin a sostenir
l'ordre públic en la forma que ho estableixin els Estatuts. , v

, 30.—Requisits d'expedició i homologació de títols i convalidació dels estudis acadèmics i professionals.
31.—Règim de la producció, comerç, possessió i ús d'armes i explosius. _ -
32.—Estadística per a objectius estatals. ' ~ - • .

" Article 138 ' - . • ' " ' ' • - - • — ' • . . - - • . •
Les competències dels òrgans de l'Estat es distribueixen entre els centrals i els dels Territoris Autònoms

de la manera que ho estableixen els números següents:
I.—És competència de les Corts Generals la legislació exclusiva i del Governi de l'Administració Central

l'execució directa de les matèries següents: - -
a) Representació diplomàtica i consular i "relacions exteriors, sense perjudici del que disposa l'article

139. " • , . - ' . ' -
b) Defensa i Forces Armades. • - ' • . ' . " . " - • ' . ' •
c) Nacionalitat, extradició, immigració, circulació internacional, documentació nacional d'identitat i pas-

saports, condició jurídica de l'estranger i dret d'asil.
d) Lleis penals. • • _ -
e) Relacions jurídico-civils referents a la forma del matrimoni; bases de les obligacions contractuals i la

regulació dels estatuts personal, real i formal pera coordinar l'aplicació i resoldre èls confictes entre les di-
verses legislacions civils d'Espanya. • - .' . . . . . . . / , . -

f) Normes processals, excepte el que disposa l'apartat III, c). •" ' • ' ' , -"*'
g) Relacions jurídíco-mercantíls referents a l'estatut del comerciant, i societats mercantils, fallides i sus-

pensions de pagaments, títols-valors. Dret marítim aeri; principis generals de la contractació mercantil i rè-
gim subsidiari en aquesta matèria. . , r . . ., , ' , . ' _ " .

h) Circulació de mercaderies i capitals i garanties per al proveïment del mercat interior.- '•'"-
' i) Aranzel, duanes i comerç i sanitat exteriors - . . - - - - -. -• • >-• - - • -.<-..,, ••

j) Monedes, divises, canvi i convertibilitat, pesos i mesures i règim horari.. -
k) Règim jurídic de la propieta intel·lectual i industrial.*' ' ' - " . " ' • " ; " " - . : s

I) Marina mercant, pesca a mar, zona marítimo-terrestre, plataforma continental i navegació i espai aeri;
abanderament de naus, il·luminació de costes i 6enyals marítims, abanderament i matriculació d'aeronaus i
matriculació de vehicles de motor. • . , . -

m) Producció i comerç d'armes i material bèl·lic. . •
n) Energia nuclear. • , v •• < - . - —r— • . . • .
ñ) Estatut jurídic dels funcionaris de l'Administració central de l'Estat i dels Ens institucionals depenents

d'aquesta. ' ' ' . - , . — • • • ,
0) Règim jurídic del sector públic depenent de l'Administració central. . - -"-'••_ >l '
p) Estadística per a objectius estatals generals. - _ . t, , . . . . <.,
q).Règim de registres civils, mercantils i administratius. • ' ' . ' ,
r) Correus i Telecomunicacions.. " ' . " • *' . ' • . . ' - . - ' • • -
s) Protecció del patrimoni cultural espanyol contra l'exportació.
Les Corts, mitjançant.Llei, podran transferir als òrgans dels Territoris Autònoms la gestionéis serveis per

- a l'execució de les matèries a què es refereix él present número. . -
II - La competència compartida entre els òrgans centrals i els dels Territoris Autònoms s'organitza de la

manera, següent: . , , .
1 - És competència de les Corts Generals la legislació exclusiva, i de l'administració Central, dels Ter-

ritoris Autònoms, o de tots dos —segons ho determini la Llei— l'execució de les matèries següents:
a) Planificació i coordinació econòmica i política territorial,

b) Pressupostos generals de l'Estat. " - • ' . . ' - , . . , - - ; "
c) Drets i llibertats públiques com a desenvolupament del que estableix la Constitució.
d) Sistema financer i del mercat de capital. \ " ~
e) Organització de l'adminitració de justícia, sense perjudici del que s'estableix a l'apartat III, b).
f) Mines. - • , , . .

. g) Aigües d'interès general i de curs compartit per més d'un Territori Autònom.•- -•"
. h) Xarxes generals de transport i obres públiques d'interès general.

1) Ordre públic. - ., . . • -
j) Expropiació.

. k) Museus, biblioteques, arxius, acadèmies i patrimoni artístic i monumental dependent de l'Administra-
ció central. • . , .. „„ , , - , ' • •'•'..• « • . ' -

I) Defensa de ls consum ido rs . ' ' • ' ' " ."' * "
m) Invest igac ió . ' ' . • ' . " , ' • r, • /-,

' n) Legis lació indus t r ia l . •- " ' - -ï- . * : . , • .
2 - Cor respon a les Cor ts la legis lació exc lus iva i a ls ò rgans de ls Ter r i to r is A u t ò n o m s l 'execució de les

matèr ies següen ts : ' ' • . - - . /
a) Segure ta t Soc ia l . ' > . • < • - - , • .
b) Legis lac ió labora l . . • "- • ', ' , '•'-'-•:'' -—.'• • - í . -
c j T r à n s i t ¡ ' c i r c u l a c i ó p e r c a r r e t e r a . . • ' ' ' . ' "
d) Estatut de publicitat. " - - • .• ' . . • '

., e) Col·legis professionals. , • - -• . ,
• 3 - Correspon als òrgans dels Territoris Autònoms el desenvolupament legislatiu i l'execució, dins del
marc de la legislació aprovada per les Corts, de les matèries.següents: ,

aY Educació. ' . • . • . - - : ' " . . . " • • "
b) Política agrícola ¡ ramadera.. , . • x • , . . • - .

. c) Política sanitària i d'higienè.
d) Ordenació del Territori i règim del sòl. •. , ' ' , U -
e) Mitjans de comunicació social. ' : ~.- • . ,
f) Estatut jurídic del funcionari de l'administració dels Territoris Autònoms i dels Ens institucionals que

depenen d'aquests. • . . " ' ,
g) Serveis públics que garanteixin nivells de vida i d'equipament social adequats.-' ' . • /-
| l l - Es competència del òrgans dels Territoris Autònoms la legislació exclusiva i l'execució de les matè-

ries següents: . ~ • -
- a) Règim jurídic dels seus òrgans d'autogovern. " - • • • • ^ - ..-• • / •

b) Règim jurídic dels òrgans judicials propis. ' " ' . ' " • - . ' " . . '
c) Normes processals per als procediments davant dels seus òrgans judicials propis. -
d) Ordenació i règim jurídic de l'Administració Local. . ' • • , • . •
e) Pressupostos dels Territoris Autònoms. • • '

' " f) Relacions jurídico-civils en matèria de família, successions, drets reals, obligacions i contractes, d'a-
cord amb el que. disposa l'apartat I, e). ..

g) Règim jurídic de la contractació mercantil, d'acord amb et que disposa l'apartat I, g). __ ' *
h) Règim jurídic del sector públic dependent dels Territoris Autònoms. - .

i) Policia territorial,municipal i rural. , ... • "
j) Estadística amb objectius propis. - - .. - " " - • • ' . , - . t •
k) Règim jurídic de la fe pública.
I) Cultura, investigació, museus, biblioteques, arxius, acadèmies i patrimoni artístic i monumental del

Territori Autònom: . . - . , . - , . . - . - * -.
m) Turisme, esports, oci i espectacle. '•'• . , - ' „ • : . • ' \ •

• n) Transports i obres públiques del seu àmbit. - " ' - ' ' ^ ' ' \.
ñ) Ordenació i defensa del medi ambient i dels recursos naturals, muntanyes, boscos, parcs, caça i pesca

de riu. . N ' , " . ^ - . t
o) Aigües, d'acord amb el que disposa l'apartat II, 1-g). '
p) Fires i mercats. - , . ' ' - _ ' .
q) Artesania. . . ,-.. " . ' • ! . . .
r) Cooperatives no financeres. ' , . • . ' ' / '" -.
s) Urbanisme i habitacles. '.' : • . " - - . - ""
A iniciativa d'almenys tres Assemblees de Territoris Autònoms les Corts Generals podran ampliar amb

altres de noves les matèries enumerades al paràgraf anterior, mitjançant llei orgànica.
4 - Les matèries que no estan expressament assignades ni a la competència dels òrgans centrals ni a la

dels Territoris Autònoms s'atribuiran d'acord amb el que disposa l'apartat 11-1. '.
5 - En les matèries que siguin competència exclusiva dels Territoris Autònoms són aplicables subsidià-

riament les normes emanades dels òrgans centrals de l'Estat. ' - ~ - .
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•Dimissions a rAjuntament de Sitges
L'HORA CIUTADANA

riera
Vicenç Ibànez, Jaume Serra i Josep Solé, alcalde i

tinents d'alcalde respectivament de l'Ajuntament de
Sitges han dimitit perquè les aigües fecals provinents
de Vilafranca del Penedès, que baixen per la riera del
mateix nom, han arribat novament al mar.

La història de la riera de Vi-
lafranca ve de llarg i ja des de
fa molts anys es venien denun-
ciant les males olors que des-
prenia en el seu curs paral·lel a
la carretera que uneix Vilafran-
ca amb Sitges i Vilanova. Les
aigües del claveguerat de Vila-
franca del Penedès i altres nu-
clis veïns s'han anat abocant
des de sempre al jaç sec d'a-
questa riera, sense cap tipus,
de depuració. Fins ara fa un a-

_ ny aquestes denúncies no tin-
gueren . massa conseqüència.
La resta- d'aigües fecals d'a-
quella zona de l'Alt Penedès
van a parar, per altres rieres, al
Pantà de Foix; aquestes, junta-
ment, amb les que aboquen les
fàbriques que s'han anat ins-
tal·lant a la zona, sense cap t i -
pus de control, han convertit el
que era una reserva important
d'aigua en una immensa fosa
sèptica; la vida piscícola del
Pantà de Foix és avui del tot

destruïda. I pel seu cantó les
aigües que van a la Riera de
Vilafranca, van començar a
"notar-se" d'una manera es-
pecial ara fa aproximadament
un any.

A l'abril del 77, l'aigua p o -
table de Vilanova es va conta-,
minar; les filtracions de la riera
havien arribat als pous de Ca-,
nyelles, des d'on se subminis-
tra més del 50 % de l'aigua de
Vilanova. Per altra banda, les
aigües negres, per primera ve- •
gada, arribaven a la platja de
Sitges posant en perill tota la
indústria turística, principal
font d'ingressos de la vila, cara
a 1a*temporada estiuenca. Per
evitar això, l'Ajuntament de
Sitges, d'una forma unilateral,
construí un mur de formigó per
deturar l'accés de les aigües
fecals a la platja. .

Tot això aixecà un gran re-
bombori entre els municipis
afectats, amb intervenció del

governador civil, la Confedera-
ción Hidrográfica del Pirineo
Oriental i el.MOPi denúncies a
l'Ajuntament de Vilafranca. Es
van cercar solucions definiti-
ves amb caràcter d'Urgència,
entre les quals la més impor-
tant era la instal·lació d'una
estació depuradora a Vilafran-
ca i un emisari submarí a Sit-
ges, així com una potabilitza-
dora a la sortida dels. pous
d'aigua de Canyelles, per evi-
tar noves contaminacions.

Sobre /es pedres de la platja sitjetana, fes aigües negres
de Vilafranca arriben al mar.

El mur enderrocat, la riera seca, la merda ben encañonada va per
sota. Fotos: Jordi Serra .

AL PEU DEL CARRER

Nou raons per a unes
eleccions municipals

immediates
1 — Contínuament, dia reru

dia, es van seguint jels disba-
rats i van augmentant els efec-
tes nocius del desgovern mu- ,
nicipal actual: es destrueix en.
qüestió - d'hores l'estació d'I-
gualada, s'aproven:, a Espar-
raguera urbanitzacions autèn-
ticament il·legals, es nega crè-
dit a tres mesos a l'ajuntament
de Sant Boi, dimiteixen regi-
dors á Rubí, fan les maletes els
de Sabadell i creix la insegura-,
tat ciutadana mentre la policia
municipal no pot actuar amb el
suport i.l'orientació d'una cor-
poració democràtica.

2 — Tot això posa en perill^
aquesta democràcia que està
naixent, i a Catalunya es priva
de base, a nivell local, l'auto-
govern provisional, que hem
aconseguit., ; ;

3 — És de suïcides encarar
sis o vuit mesos més de crisi
econòmica i social amb un
personal polític que és, en més
del 90%, hereu de l'antic rè-
gim, i no té la confiança popu-
lar.

. 4 — Les Comissions de
Control i Informació han tocat
sostre en molts casos. Llur tas- .
ca informativa, la virtualitat
controladora de la seva mera
existència, s'estan convertint
en no-res. Els alcaldes de l'an-
tic règim els han trobat el tru-
quet en. la gran majoria dels
casos. En d'altres, la desunió
dels partits les fa ineficaces.

v~'5 — L'Estat està sacrificant
/els Ajuntaments en la distribu-
ció de les càrregues de la crisi
econòmica. Els pressupostos
locals aquest any creixeran

menys que el cost de la vida.
La crispació que això produirà i
ja està produït al nivell del car-
rer té un objectiu clar per part
del partit governant: anar a les
municipals tard i malament, és
a dir, plantejant als ciutadans

' l'alternativa de la dreta ("llei i
ordre") o el caos. És l'única es-
tratègia que se li ha acudit a la
grollera dreta espanyola per tal
d'evitar que la reforma acabi,
essent un autèntic canvi. Tam-
bé cal considerar que els dar-
rers mesos d'aquest any podrà
produir-se una millora relativa
de la situació econòmica. -,

6 — Només uns Ajunta-
ments que ja siguin democrà-
tics tindran prou força moral i
podran obtenir per als nostres
barris, pobles i ciutats els re-

.. cursos necessaris per a pal·liar
' ejs efectes de la crisi econòmi-
ca i social: serveis per als pa-
rats, per als joves que busquen
feina, per als homes i dones
d'edat madura, per a les famí-
lies amb problemes d'escola ò
beques per a llurs fills, per als
pensionistes que cobren misé-,
ries; en una paraula, per al

; flanc més feble de la societat,
que sempre és el més afectat
per la crisi de l'economia capi-
talista. I només aquests Ajun-
taments s'encararan a aquests
problemes amb honradesa i
eficàcia, encara que els recur-
sos siguin escassos.

7 —. Els defectes de la llei
.electoral de la UCD —i en té

força— no poden ser pretext
per a retardar les eleccions. La
llei electoral no és la llei muni-
cipal. La llei municipal catala-

na ens la farem aquí quan tin-
guem Parlament. No és lícit
pretendre que el sistema d'e-
lecció d'alcaldes (tan dolent,
almenys, com qualsevol altre,
amb una llei municipal dolenta
com la 1955-1975) configura-
rà uns Ajuntaments definitius.
Els partits que critiquen la llei
fins a l'extrem d'ajornar la ur-
gència de les eleccions estan
començant ja, de fet, llur

. campanya electoral, però ho
estan fent a favor del partit go-

. vernant, que no fa més /que
beneficiar-se; del retard dels
comicis. •

8 — Encara que es preten-
gui el contrari, no hi ha pas in-
compatibilitat entre eleccions
municipals i Constitució. Són
temes diferents i són condi-
cions necessàries, totes dues,
per a afirmar la democràcia i
l'autonomia. En darrer terme,
si es vol estalviar temps i/o di-
ner, i assegurar un tant per
cent d'abstencions baix, es po-

-, den fer totes dues eleccions a
. la vegada.

9 — No hi ha cap traspàs de
serveis més ràpid i efectiu per
a la nostra Generalitat, manca-
da de recursos tècnics i econò-
mics, que el que comportaria
la renovació democràtica dels
Ajuntaments i Diputacions de
Catalunya. Els pressupostos
totals de les Corporacions lo -

' cals catalanes superen els
50.000 milions de pessetes,

. avui en poder dels administra-
dors de l'antic règim, demà al

1 servei de la democràcia i l'au-
tonomia. '
PASQUAL MARAGALL

Amenacen i dimiteixen
L'estiu va passar sense que

les clavegueres vilafranquines
arribessin a la platja de Sitges;
tot i amb això l'Ajuntament va
estar a punt de tancar-les pel
perill d'infecció que suposava
ja... pròpia contaminació provi-
nent de la mateixa vila. Co-
mençaren les obres de canalit-
zació de la riera i el mur es va
enderrocar.' A Canyelles s'ins-
tal·là la potabilitzadora. Grà-
cies a que les pluges no foren
abundants, el cabal de la riera
no continuà endavant. El ple
de l'Ajuntament de Sitges va
acordar que dimitiria tot si les
promeses fetes no es complien
i les aigües de Vilafranca ar-
ribaven al mar. Avui, discreta-
ment, per la canalització cons-
truïda, les clavegueres vila-
franquines arriben al mar. Les
platges tornen a ser en perill.
De tots els membres de TAjun-
tament de Sitges, seguint l'a-
cord que havien pres en ple,
només en pleguen tres.
~ L'alcalde de Sitges feia qua-

tre mesos que havia abando-
nat l'alcaldia, de forma tempo-
ral, al·legant motius de salut;
ara abans dé tornar, ha dimitit
juntament amb el seus dos t i -
nents d'alcalde. Els tres repre-
sentaven l'ala més vprogres-
sista" de l'Ajuntament sitgetà.
Els altres s'hi han quedat.
Aquestes dimissions i les
agressives cartes dirigides al
ministre d'Obres Públiques
Garrigues Walker, poden res-
pondre a una mida de força

davant dels responsables d'a-
quest vell problema o simple-
ment —i no es descarta la
possibilitat— com un cop pre-"
electoral cara a les municipals,
malgrat que Vicenç Ibànez diu
que no s'hi presentarà.

Les promeses de
sempre

A rel d'aquestes dimissions
i amb el problema de la riera
de fons, el governador civil es
va reunir amb l'alcalde acci-
dental de Sitges, el de Vilano-
va i membres de la Confedera-
ció Hidrogràfica i altres orga-
nismes vinculats a la qüestió.
D'aquesta reunió sortiren els
acords de sempre, de prendre
les "drásticas medidas" de
sempre, i els organismes res-
ponsables feren les promeses
de sempre: En un plac de quin-
ze dies es taparà la canalitza-
ció que fa arribar les aigües
brutes al mar, es construirà de
nou el mur a la riera, s'adecen-
taran unes basses de decanta-
ció i aireació a Vilafranca, es
posarà en funcionament l'esta-
ció impulsora i Temisari sub-
marí a Sitges, l'Ajuntament de
Vilafranca clorará les aigües
residuals, s'iniciarà d'una ver
gada la depuradora... Vaja, les
mateixes promeses que fa tant
de temps havien de complir-
se. .. ,

Pel seu cantó, el PSC de
Sitges, juntament amb el t i-
nent d'alcalde dimitit Jaume
Serra, s'entrevistaren amb el
conseller d'Obres Públiques de
la Generalitat Narcís Serra, el
qual els digué que faria funcio-
nar el seu "poder moral" que li
dóna el càrrec per gestionar la
urgència de la depuradora i el
compliment de les promeses
fetes.

De moment, un any des-
prés, torna a arribar a la platja
de Sitges la merda de Vilafran-
ca, sense que ningú l'hagi de-
turat.

XAVIER CAPDEVILA

LLIBRE BLANC
"Informe sobre
l'Ajuntament de

Barcelona"
Disponible als locals del PSC.Rambla de
Catalunya, 92, pral. Tel. 21-5 20,28.
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Què pot passar a les municipals?
Resultats a Catalunya del 15-J
LsrüCD no té força a casa nostra

"Escombrar la UCD" vol dir fona-
mentalment fer coalicions d'entesa
municipal a aquelles poblacions peti-
tes, ori UCD va treure bons resultats.
Els socialistes estan disposats a fer-
ho. ;

Referent als municipis grans (més
de 5.000 habitants ornés de 2.000
vots vàlids) UCD només en va gua-
nyar 20, sobretot a Tarragona i la
Regió de l'Ebre. A Girona en van
guanyar un i a Lleida dos. A Barcelo-
na no en van guanyar cap.

Aplicant el projecte de llei muni-
cipal del govern als resultats del 15
de juny, suposant que es repetissin
en les eleccions municipals, tindríem
que, en quant a nombre d'alcaldes el
sistema d'aquesta llei (elecció directa
de l'alcalde en el primer membre de

la llista guanyadora) no canviaria gai-
re en comparació amb un sistema
dleJficció indirecta pels regidors
elegitsT""

La Uuu, en èf-primer cas, només
tindria 20 alcaldes a poblacions
grans, sobre un total de 164 munici-
pis, a Catalunya de més de 5.000 ha-
bitants, i encara 7 ó 8 d'aquests, els
tindria igualment aplicant el sistema
d'elecció indirecta, donat el seu

i aventatge de vots el 15 de juny en
aquests municipis.

A continuació assenyalem els mu-
nicipis de més de 5.000 habitants
on va guanyar UCD a les circumscrip-
cions de Girona, Lleida i Tarragona.
Com ja hem dit, a Barcelona la UCD
sols va guanyar en algun municipi
d'inferiors dimensions.

GIRONA LLEIDA TARRAGONA

Puigcerdà La Seu d'Urgell Tarragona
Cervera Cambrils

St. Carles R.
. La Sénia

Riudoms
, Mora

Roquetes - - ' •'
L 'Esp luga ,. * . . •'.

Mont-Roig . ,
.. Ascó T , _ -\ , - ' '

-^ ; ' Gandesa • v •
(1): Municipis on els vots de UCD són superios a la suma dels vots de Socia-

listes de Catalunya, PSUC i Pacte.

TARRAGONA (1)

Tortosa
• Alcanar

L'Ametlla .
El Morell
Sta. Bàrbara
Batea

- En aquest quadre assenyalem els
municipis de més de 20.000 habi-
tants de la jurisdicció de Barcelona
on, d'acord amb els resultats del

A: Els Socialistes de Catalunya te-
nen la majoria absoluta de vots, en-
cara que se sumin els aconseguits pel
PSUC i el Pacte.

B: Els Socialistes de Catalunya te-
nen un nombre de vots, aproximada-
menuigual a la sumà dels del PSUC
i el Pacte.

C: Els Socialistes de Catalunya te-
nen la majoria de vots, inferior però
a la suma dels del PSUC i els del
Pacte.

D: El PSUC té la majoria de vots.
E: El Pacte té la majoria dels vots.

• • : - : ; ' - • • • ; • ' . A

L'Hospitalet
•Sta. Coloma .
Cornellà
El Prat del LI.
Vilanova i la G.
Esplugues
S. Adrià del B.
Viladecans '
Cerdanyola
Ripollet
Vilafranca del P.
Castelldefels

B

'6ubí
Gavà
Igualada
Sant Cugat V.

C

Barcelona
Badalona
Mataró
Sant Boi
Granollers
St. Feliu LI.'

D \ E

Sabadell Manresa
Terrassa Vic
S. Joan Despí
Montcada
Mollet

N.° D'ALCALDES DE CADA COALICIÓ SI
EL PROJECTE DE LLEI DE UCD.

Jurisdicció

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

Nombre de _ . _
Municipis e

307 85
220 45
229 12
176 43

Total CATALUNYA 932 185
(les inexactituts es deuen als empats)

ES REPETEIX EL

PSUC

18
5
5

14

42

Pacte

147
105

s 94
34

. 380

15-J I

UCD

30
56

103
69

258

S'APLICA

Altres

22
3

13
13

51

N.° D'ALCALDES SEGONS
CONDICIONS

+ de 2.000 vots
(o + de 5.000 h.)
- de 2.000 vots

CATALUNYA EN %

Total de municipis
+ de 2.000 vots
- d e 2.000 vots

LA XIFRA DE
f

80
105

20,1
48,8^
15,9

POBLACIÓ EN

16
26

4,6
9.7
3,4

44
336

41,2
26,8*
44,2

IGUALS

20
238

27,9
12,2
31,2

4
-47

5,7
2,4
6,4

' Municipi

Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona .

. Artés
Badalona
Balsareny
Barcelona
Berga
Caldes de M.

, Calella j .
Canet de Mar
Canovelles
Capellades -~
Cardona
Castellar V. ;
Castelldefels
Centelles
Cornellà
Esparreguera
Esplugues
Franqueses V.
La Garriga
Gavà -~
Gelida
Gironella
Granollers
L'Hospitalet
Igualada
La Llagosta
Malgrat

. Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masnou

m Mataró
Molins de Rei
Mollet
Montcada i R.
Mongat
Montmeló
Montornès del V.
Navarcles
Navàs
Olesa de M.
Pallejà
Parets del V.
Piera
Pineda
El Prat
Premià de M.
Puig-Reig
Ripollet
La Roca del V.
Roda de Ter
Rubí
Sabadell
Sallent
S. Adrià B.

. - S. Andreu B.
. S.Boi LI.

S. Celoni
S. Cugat V.
Sant Feliu LI.
Sant Ginès V.
S. Joan Despí
S. Joan Torr.
S. Just Desv.
S. Pere Premià
S. Pere Ribes
S. Quirze del V.
S. Sadurní A.
Sta. Coloma G.,
Sta. Margarida M.
Sta. Maria B.
Sta. Maria Pal.
Sta. Perpètua M.
S. Vicenç Cast
S. Vicenç Horts
Cerdanyola
Sitges
Súria
Taradell
Terrassa
Tona
Tordera '

' Torelló
Vic
Viladecans

. Vilanova Camí
Vilanova Geltrú
Vilafranca Pen.
Vilassar de Mar.

Llista dels resultats
15-J als municipis de

electorals del
més de 2 .000 /

votants (aproximadament igual /a
més de 5.000 habitants) a les quatre
jurisdiccions de Catalunya. En negre
la coalició

Vots

' 5.402
2.541
2.861
2.238

102.166
,2.100

7.332
'5.434
5.073
4.302
5.458
2.611
2.930
5.624
9.393

* 3.028
• 47.244
. 5.431

17.731
3.846
4.241

15.701
2.026
3.561
2.115

141.322
16.754

; 5.822
5.810

- 6.994
38.123

7.803
2.021
6.716

' 49.365
9.665

14.529
11.579

. 3.182
3.505
3.894
2.289
2.867
7.175
2.539
3.869
2.421
5.831

26.693
8.917
2.684

11.569
2.744
2.681

18.590
97.441

5.159
17.059
4.826

31.025
5.986

12.777
17.080
2.948

11.908
3.799
5.537
2.386

. 4.102
2.197
4.655

69.452
3.483
8.557
2.103
6.193
4.388
8.775

17.369
6.635
3.791
2.140

74.960
2.623
3.775
5.792

3 6.309
18.628
3.581

23.237
11.938
3.983

guanyadora a cada lloc.

BARCELONA

PSUC

612
.- 'x- 217

396
,. 137

30.675
368

1.117
488
4 6 1 ,
285

.. . 893
144
509

1.513
2.771

197
15.579

872
4.808 '

430
433

4.656
: 236

- 5 3 4
1.979

35.565.
1.299
1.380 .
1.290 '
1.136
6.003
1.636

677
902

11.002
2.707
4.634
4.008

600
850 '

1.539
724
"168

1.415
753
618
119

1.138
~ 7.384

1.075
567

3.741
282
617

5.047
31.343

1.375
5.713
1.178

10.019
, 285

2.321
. 5.205

555
4.736

958
477

. 318
. 875

707
538

21.041
426

2.972
102

f 1.447 -
631

3.534
4.647

420
505
115

22.091
282
535
670

1.651
4.850"

558
4.352

714
438

PACTÉ

. 1.488
715
956
875

"10.950
369

2.028
1.572
1.096
1.640

640
751
378

2.211
703 -

1.069
2.177

. 579
1.641 " '

851 .
1.442
1.551

247
1.422
6.566
7.539 .
3.958

508 .
2.143
1.352 .

10.700
1.269

452 •
1.607

12.491 ,
1.877
2.135
1.172

459
420
493
713
647

1.510
299
599
531

1.933
1.956
2.164
1.625

808
1.000

840
1.889

13.963
868 ".
775 >
250

3.091
1.574
2.067

- 2.238
1.004
1.010
.880

1.082
702
238
516

1.167 .
2.571

t93
801
714

1.122
627
560

1.586
782
867
856 .

13.249
623

1.485
2.253
5.318
1.360

/ 232,
2.837
2.766
1.554 ,

• • /

-

SdeC

1.213
482
568
618

37.506
688

865
1.195
• 435
1.053
2.683

896
* 774

769
3.198

717
19.700
2.112
6.542
1.445

886
5.412

584
456

6.795
64.532
4.835
2.682

606
2.396
10.512
1.984

-421
1.891

12.658
^2.024
4.045
3.834
1.471
1.531
1.259

585
580

2.229
770

1.524
730
685

10.466
3.558

284
4.610

665
285

6.691
25.016
1.196
6.330
2.133

11.550
2.298
4.042
5.204

701
4.307
1.328

633
890

1.608
408

1.478
31.874
1.750
2.608

722
1.883
. 1.447 •
2.483
6.670
2.332
1.424
.149

19.548
, 428

500
1.364
2.385
6.635
1.958
8.646
4.191

846

UCD

- 658
- 144

341
304

10.996
162

•
613

1.113
949
501
716
220
651
623

1.519
" 2 2 1

5.771
728

3.014
443
501

2.182
340
385

2.830
: 18.797
" 2.478

! 644
"-''• 690

772
5.779
1.217

. 2 4 7
1:188
6.547
1.041-
1.716
1.729

289
318

. 669
185
223
765
288
373 *
352
970

3.766
' 1.025

329
1.857

360 \
271

1.873
11.155

872
2.732

530
• 3.562

508
1.761
2.497

253
1.204

303-
1.016

254
460
255
346

7.334
497

1.173
147
940
719
807

2.555
1.181

425
v- 196

-9.683,
239
424 .
446

:• 2.081 ,
2.007

351 .
• . 3.220 ' •

1.882
551

Municipi

Blanes
S. Feliu G.
Figueres
Girona
Olot
Palafrugell
Banyoles
La Bisbal
Lloret Mar
Palamós
Ripoll
Anglès " -'
Arbúcies
Calonge
Campdevànol
Cassà Selva
L'Escala
Llagostera
Puigcerdà "' ^
Roses
St. Hilari- "
St. Joan Abade..
Sta. Coloma F. ..
Torroella

Municipi

Valls
Tarragona
Reus
Tortosa
Amposta -
El Vendrell
Vilaseca.
Cambrils
St. Carles Ràpita
Alcanar
La Sénia
Ulldecona
Calafell
L'Arboç
Torredembarra
Montblanc
Riudoms
Flix .
Mora d'Ebre
Ametlla Mar
El Perelló
Roquetes
Alcover
Constantí
El Morell
Selva Camp
Vandellòs
Espluga Fra.
Sta. Coloma
Falset
Montroig
Ascó
Mora Nova . .
Riba-roja
Tivissa • .
Sta. Barbara
Batea- \
Gandesa '

. Municipi

Lleida .
Balaguer • .
Tàrrega
Seu Urgell
Mollerussa ( •
Cervera
Tremp
Alcarràs
Solsona
Borges Blanques
Almacelles /
Agramunt
Bellpuig . \

Vots ,

10.428
8.214

15.755
43.511
15.026
7.920
6.564
4.205
4.414
6.412
6.955
2.749
2.330
2.306
2.259
3.691

. 1.992
2.474
3.190
3.669
2.149
2.612
3.457
3.127

«

Vots ,

9.772
49.391
29.048
25.436
11.771

5.018
6.147
4.624
5.283

. 3.767
2.421
2.987
2.365
2.035
2.601
2.844
2.145
2.898
2.093
2.019
2.088
3.231
1.716
1.613
1.080
1.750
1.583
1.675
1.454
1.270

'1.567
1.112
1.629
1.077
1.031
1.965
1.291
1.552

Vots

52.772
6.651
5.869
5.056
3.948
3.395
3.224
2.150
3.019

,' 2.893
2.806
2.338
2.029

GIRONA

PSUC

2.988
1.203
1.614

' 6.365
654

1.024
406
730
334
612
538"
406

. 85
200
263
296
230
236
271
207

• - - 62
60

217
424

PACTE.

2.945
1.762-
4.178

10.057
4.865
1.956
1.608
1.802

- 1.331
2.150
1.203

962
524
677
301

1.213
511
429
582
971
791
613
772
780

TARRAGONA

PSUC

1.401
10.443
6.069
3.614
1.674

400
1.191

546
1.206

619
808

84.
./ ~- 298
; -• 351'

• 369
-.:•" : 722

..20V
.-"•" . 600 ,

224
349
314
378

I» 318
546
106
390
228
201

53.
72

. 335
224
229
245
208

•i 105
" 124

206

LLEIDA

PSUC

" 9.105
* 1.377'

197
452
543.

. 209
215
229

72
174
516
113
61

PACTE

2.235
5.630
5.002
2.029

708
950

1.282
636
771
203

83
, . J60;
"; -.'\496V
:• " . 3 3 3 ;

- - 573
?. " -465/
\ ••'" 296^

421
- -400

- -196.
203

-V. 243
456
228

- .147
241
243
207,
227
300
158
112
207

99
120
167

95
321

-

- -

PACTE

8.592
1.397
1.430
1.376

882
737

1.429
219

1.132
1.114

; 908
577
672

SdeC
1.305
3.095
3.296

10.870
4.699
2.235
1.962
1.168
: 911
1.445
2.732 ~.

983
556
456 '
966
508
488
618
468

1.122
456
884

1.082
683

SdeC

3.006
12.433
7.462
5.143 '
5.978
2.242
1.672

917
841
657
345

1.277 .
716 '.
764 "

' 686
". " 411
r 515

-, 717
383 -:

• \ 168
':. ••:• 351

- 787
282
281 .
119

. 229
, 523

. . 363
, 290

401
179
207
315
316
132
287"

. 45
199

Sdé-C .

10.717
NI .523
\338

615
73*3

^ 47 &\
.195 \
711
189
361
494
345
140

UCD

1.318
1.153
3:162
7.714
1.884
1.571
1.094

497
1.008
1.037

917
219
466
419
191
813
367
590

1.015
767
382
318
494
568

UCD

' ï.1.76
12.980
5.461 .

11.001
2.830

896
1.097
1.633
1.825
1.542

971
r 1.211

;. 479.
303
505
480

~ "- 536
- 596 .

. 570
1.088

365
1.219

297
251
485

• 264
416
515

' 305
190
548
363
312
246
145

1.117
849
495

UCD

12.671
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XAVIER CAPDEVILA

El PSC
unidad socialista
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Él darrer Congrés del PSC -R- ha decidit, reco-
llint els acords del Congrés de l'Any passat en la
mateixa direcció, de dirigir-se sense ambigüetats ni
reserves- mentals envers la unitat socialista, tot
aprovant una ponència d'estructura i contingut
semblants a les aprovades pels congressos respes-
tíus del PSC ^c- i de la Federació Catalana del
PSOE, en un gest decidit i de gran transcendència.

La unitat socialista l'hem suspirat tots plegats
molts cops. Àdhuc quan discrepàvem" de manera
vehement entre militants d'un partit i d'un altre,
l'angoixa de la unitat no deixava de continuar pre-
sent. Per això, de manera significativa, quan Joan
Reventós aparegué a la sala del Congrés de Sants,
els nostres militants cridaren dempeus Unitat So-
cialista! Unitat Socialista! El corrent de. la unitat,
certament, sembla irreversible, Lmés que mai él so-
cialisme esdevé el vent de l'esperança.

El camí de la unitat ha tingut alts i baixos. Alguns
companys que ara parlen molt d'unitat i que àdhuc
volen insinuar que estan disposats a passar-se al
PSOE, no fa gaire criticaven agrament als socialis-
tes del PSC-c-i del PSOE, i algú em deia que la di-
ferència entre uns i altres era que ells eren socialis-
tes catalans i nosaltres catalans socialistes. De cop
i volta i sense raons ideològiques o polítiques prou
racionalitzades han canviat d'opinió. Els misteris en
aquest món són infinits, segons sembla; Però,,al
capdavall, el que interessa és la unitat.

Però per què aquesta unitat? per fer què? Molts
amics nacionalistes se m'escandalitzen que vul-
guem "anar amb el PSOE. Altres ens acusen de re-
nunciar als nostres principis i quasi ens titllen de
traïdors. Val a dir que alguns són militants d'altres
partits i es comprèn llur nerviosisme. Voldrien
repartir-sè el tortell entre ells i els comunistes i un
partit socialista fort a Catalunya els destorba. No,
caí gastar.massa saliva en aquests cassos. En d'al--:
tres ocasions hi ha, sens dubte, una inquietud-na- -
cionalista sincera i real leal aleshores aclarir les

I raohs d'uña actitud. --\ 7 ' .
I Per començar cal afirmar que .tant el Congrés de

la Federació Catalana del PSOE, com el del PSC.-c-
, com el nostre, hem aprovat unes ponències que
configuren un Partit Socialista de Catalunya sobirà i
no sucursal del Partit Socialista Obrer Espanyol. Hi
ha, però, assenyalen alguns amics, "l'articulació
amb el PSOE..." Aquí novament hem de remarcar
que l'articulació significa que tots els socialistes de
l'estat decidirem en òrgans comuns l'estratègia co-
muna dels socialistes pel que fa a la lluita dels tre-*
balladors al si de l'estat Espanyol. I que no se'ns
posi el model del PSUC, com a exemple de "trampa
sucursalista", perquè a diferència dels comunistes
catalans, els futurs delegats al congrés dels socia-
listes de l'estat serán nomenats directament pel
partit de Catalunya. L'.

. La unitat socialista comporta, d'aquesta manera,
la integració de la Federació Catalana del PSOE, i
dels altres partits socialistes catalans en un gran i
únic PSC, i implica neutralitzar tot perill neolerrou-
xista per part d'un partit com el PSOE que, d'anar
sol, podria veure's temptat de canalitzar al vot dels
immigrants enfrontant-lo ei vot català. D'aquesta
manera s'evita la separació de Catalunya en dues
comunitats. La unitat socialista esdevé així un ins-
trument excel·lent al servei de la integració dels im^
migrants i de la fusió col·lectiva de tots els* qui
viuen i treballen a Catalunya. La coordinació amb
els altres socialistes de l'Estat ha de permetre, per
una altra banda, fer comprendre les nostres posi-
cions nacionals als altres pobles d'Espanya i supe-
rar així malentesos crònics. En definitiva, cal no
oblidar que la reivindicació mínima de l'estatut de
1932 avui és assumida plenament pel PSOE.

Ee que passa és que en els crítics de la unitat so-
cialista hi ha un oblit substancial: i és que ésser so-
cialista exigeix anar amb socialistes, perquè el so-
ciallisme és una via de transformació social de Ca-
talunya i, per tant, un instrument al servei de les
classes populars, un instrument que, perquè sigui
vàlid, ha d'integrar tots els socialistes i no admet
disgregacions. Alguns, nacionalistes dretans ver-

I gonyants probablement ens voldrien nacionalistes

com ells, però no gaire socialistes. Nacionalisme i
socialisme són dues realitats indestriables i que no
volem supeditar l'una a l'altra, sinó afirmar-les alho-
ra. Hem d'assenyalar, a més a més, que la nostra
afirmació nacional no és la d'un catalanisme xenò-
fob o tancat; com a socialistes som també interna-
cionalistes i ens sentim solidaris dels jornalers an-
dalusos, dels miners asturians, dels treballadors eu-
ropeus i dels grups oprimits del Tercer Món. La na-
ció per a nosaltres no és un ent absolut, sinó una
mediació que serveix a l'home per a obrir-nos al
món. La solidaritat és una exigència del socialisme
per la qual hem d'estar disposats a pagar més im-
postos, per exemple, o restringir el nivell de vida de
la societat occidental per a afavorir el desenrotlla-
ment del Tercer Món. De la mateixa manera la soli-
daritat real entre el pobles d'Espanya és un fet as-
sumit per tot socialista. A un nacionalista "enragé"
potser li serà indiferent el que passi a la Perkins a
Albacete o a Extremadura, dissortadament potser
també li serà indiferent el que passi als Mangraners
o al Clot de les Granotes, però per a mi, nacionalis-
ta i socialista a l'ensems, no. •

Pero hi ha més. Crec sincerament que els nacio-
nalistes catalans desquerrá hem d'estar en el PSC,
fruit de la unitat socialista, perquè els nacionalistes
hem d'estar en partits de dreta, centre i esquerra
catalanes, eh lloc de fer partits sense ideologia, úni-
cament de contingut catalanista, encara que proba-
blement en aquests moments, tinguí també utilitat
l'existència d'un partit nacionalista centrista, per un
costat,-i la d'un partit nacionalista d'esquerrà —
l'Esquerra de Catalunya, _p_er exemple—, perTaltre,
amb una funció d'estímul catalanista. Totes les reli-
gions, al-capdavall, necessiten els seus puritans.

Però sigui com sigui el camí de la unitat socialis-
ta és positiu. El Partit Socialista de Catalunya que
en resulti serà un partit nacional català, que. englo-
barà nacionalistes i no nacionalistes; catalans d'ori-
gen i d'adopció, i, a la fi, persones que seguiran
sentint-se andalusos, extremenys p asturians pér-
quèen tenen tot el dret. El PSC, serà; dònçs, la gran
eina d'adaptació,d'integració i de respecte envers
tots aquells que han vingut d'altres regions a íer
Catalunya rica T plena, a l'igual qué la CNT vingué

• desenrotllant la mateixa funció al Principat, encara
que alguns es creguin el contrari per certesaparen-
ces externes. .;"\ 'T '; ' ;•.""-:••' ••-i'·.CÍ •>' ,V :¿'-..^-'-.

El nacionalistes del Reagrupament hem triat
aquesta via perquè estimem Catalunya i la volem
acollidora de tothom que tingui la seva residència
aquí o vulgui venir a viure-hi, i acceptem una coor-
dinació, o articulació amb els altres socialistes de
l'Estat perquè no hi ha contradicció entre la fidelitat
a un poble i la solidaritat amb tots els altres.

De fet és en tot això que ens hem de posar d'a-
icord els militants dels diversos partits socialistes,

sobre com governar els municipis, sobre la política
sanitària, l'organització~del treball, el sindicalisme,

"etc.; sobre l'amplitud del partit perquè integri socia-
listes marxistes i llibertaris, de base humanista o
cristiana, en un clima de diàleg i d'entesa. Això és el
substancial en la negociació i no la col·locació d'ai-
tal o tal altra persona en la lluita electoral per a les
eleccions municipals o al Parlament de Catalunya.
Un cop arribats a un acord ideològic, estratègic i
programàtic el secundari és la procedència partidà-
ria de qui hagi de defensar un programa concret a
l'Ajuntament o al Consell de la Generalitat. En tot
cas es tractarà de triar els més capacitats. Per això
la negociació per la unitat socialista és del tot dife-
rent de la que hom podria fer amb partits no socia-
listes per a arribar a un acord electoral; i, sobretot,
aquesta'negociació per la unitat no té res a veure ni
amb el mercadeig'ni amb els mètodes de compra-
venda d'un marxant espabilat. La unitat socialista,
en efecte, és quelcom molt seriós i d'una gran res-
ponsabilitat. Tots hi hem d'anar, en definitiva, mo-
guts per una voluntat de servei i sense dogmatis-
me.

JOSEP PAU
diputat
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Si no s'adopten mesures urgents

Els tomaran
El proper diumenge dia 26 se celebrarà una

magna concentració a Vilafranca del Penedès, en
la que els parcers de Catalunya pensen dur a terme
una jornada de reivindicació dels seus drets. El pro-
blema dels parcérs és amb tota seguretat el proble-
ma més sagnaut de la pagesia del nostre país, i no
sols dels parcers sinó també dels masovers, ar-
rendataris, rabassers que són tots aquells que tre-
ballen terres que no els pertanyen.

En aquesta concentració la
secció de parcers, ar-
rendataris i masovers de la
Unió de Pagesos presentarà
un memorial de greuges en el
que es denuncien els propieta-
ris absentistes i la greu ame-

naça de desnonament que hi
voleiant ha sobre el cap de
moltes famílies en aquest mo-
ment. Per fer-nos una idea de
la importància d'aquest pro-
blema val a dir que quan la
Generalitat va aprovar l'any 34

la Lei de Contractes de Conreu
que venia a solucionar aquest
problema es produí ren els fets
del 34. La Unió de Pagesos
pensa presentar una nova llei
de contractes de conreu, que
el proper Congrés d'aquest
sindicat haurà d'aprovar el
mes d'Abril.

A Catalunya els pagesos
que treballen terres que no son
seves representen el 60% de
la pagesia catalana, i sense
cap mena de dubtes són el

-proletariat de la pagesia, alme-
nys aquí a Catalunya, car els
jornalers que tenen una feina
fíxar-saben que tenen un sou i
que no el deixaran de cobrar

mentre que" aquest treballa-
dors de terres alienes depenen
de què les collites no es per-
din. En aquests moments ens
trobem en què els, aproxima-
dament, quatre-cents parcers
de Catalunya estan amanaçats
pels propiearis de les terres
que des de fa molt de temps
estan treballant ells, de treu-
re'ls de les mateixes.

La terra per a
col·lectivitat

la

No és cap mida per solucionar el tràfec

Es un altre decret
contra la pagesia

El decret de Presidència del
Govern publicat fa una setma-
na al BOE i que precisava la
retenció del permís de circula-
ció a tots aquells vehicles que
s'estacionessin indegudament
i massivament a les cunetes
de les carreteres té tota la ma-
la bava de ser inspirat pel Vi-1
cepresident III per Afers Polí-
tics del Govern, senyor Abril
Martorell, antic Ministre d'A-
gricultura i llavors i ara autèn-
tic calvari per a les Unions de
Pagesos de l'Estat de cara a
negociar els preus agraris i, so-
bretot, imposador del decret
de Cambres Agràries.

El Govern sap que les contí-
nues accions reivindicatives al
camp poden desembocar en
una acció de força que superis
rirripactè produït fa un any per
la primera tractorada, en la
qual tot transcorregué en or-
dre pel civisme dels pagesos.
Malgrat saber això, però com
que té por, publica aquest de-
cret com un fre piscoíògic per
aturar quelsevol mobilització
que es pogués preparar en
aquest moment. I no van er-

. rats. En aquest moment hi ha
contínues reunions per sortir a
la carretera d'unà manera fer-
ma, decidida i responsable per
part de les Unions de Pagesos.
Això és el que vol evitar el Go-
vern amb aquest decret, que
no atemoreix els pagesos, que
són conscients de l'impacte de_
la seva força numèrica i de la
justícia secular de les seves
peticions. Fa dos mesos ja es
volien tallar els mercats a cau-
sa què les motivacions d'acon-
seguir preus justos al camp,
una Seguretat Social Agrària -
equiparada, etc, no havien es-
tat assolides després d'un any
de pressions al Ministeri. Ara
el fet de la vaga dels mercats
podria ser una realitat.

El moment que viu la page-
sia és angoixós actualment. A
més de la provocació del Go-
vern amb la creació de sindi-
cats pagesos grocs per frenar
el sindicalisme unitari i real-
ment independent, els parcers
de Catalunya es troben que els
propietaris de les terres que
ells conreen volen dèsnohar-
los, i això pot ser gravíssim i"
mortal, perquè augmentarà
l'irracíonalisme industrial i fa-
vor irà l'especulació més enca-
ra de la nostra malmesa terra.

L'Hora Socialista/10

Aquest diumenge a Vilafranca
els parcers donaran la respos-
ta a totes aquestes agressions
i no fóra d'estranyar que im-

mediatament comencessin les
aparicions de tractors a les
carreteres. ,

XAVIER GARCIA

Pel que fa referència a les
solucions d'aquesta situació,

-hi ha un slògan molt repetit
des de molts anys, que és el de
la "terra peral qui la treballa".
Aquest slògan a primera vista i

. desde una òptica d'esquerres
pot semblar correcte, però es-
tudiat a fons ens trobem que
no és la solució donar la terra
a quila treballa. El que cal és
que la terra sigui de propietat
col·lectiva i que el que treballa
cada tros de terra es quedi el
fruit íntegre del seu treball.

Una de les. mesures que, a
curt plac, serià profitosa per a:
suavitzar aquest greu proble-
ma dels parcers és la de que
en lloc de pagar • un ar-
rendament amb una part de la
collita es fes en metàl·lic, i es
pagués un lloguer segons la
quantitat i la qualitat de la ter-
ra. El que cal en aquests mo-
ments és que es prenguin me-
sures urgents al camp. ~

Cal que es prenguin mesu-
res urgents sino volem endir-
nos-en després, si en un mo-

_ment donat la situació al camp
esclata. Cal tenir en compte
que la situació dels parcers
que hem exposat és només
una ínfima part'de la gran
quautitat de problemes que hi
ha al nostre camp. Algú ens va

, definir la situació dels pagesos
a Catalunya com la d'un bidó
de gasolina que només li man-
ca una cerilla per encendres, í
aquesta cerilla pot estar en

; molts llocs, i qualsevol xispa
'l'encendrà i aquest bidó escla-
tarà pels aires/

JOSEP Ma SERRA

La parcerïa,

resquici feudalista
La parceria és un contracte

de conreu que prové del feu-
dalisme, eh què el propietari
aporta la terra i els elements
de treball, i el parcer posa el.
treball. Les despeses d'explo-
tació i la collita es reparteixen i
això vol dir que el pagès ha de
lliurar al propietari una part de
la collita, que varia segons el
contracte: a mitges, al terç, al
quart, etc. Passa, però què el
contracte és oral, i transmès
de pares a fills, amb la qual co-

sa la inseguretat .del pagès és
notòria; perquè el propietari
sempre el pot treure de la ter-
ra que cultiva. Aquest sistema ,
de contracte de conreu s'ha

• perllongat fins ara, perquè el
franquisme^ els grans propie-
taris de la terra l'han preferit a
l'arrendament, i la. prova és
que la llei d'arrendaments rús-
tics sorgida l'any 42, que
anul·lava elsydrets del parcer,
no fou acomplerta i foren con-
gelats els desnonaments.
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El vell "Brusi": en màns dels franquistes maquillats. (Foto: X. Sabaté). Fotos (Car/es X. Prieto).

"Diario de Barcelona":

un combat per la llibertat d'informació

S'aplicarà la clàusula
consciència

Els que foren derrotats pel vot del poble el 15-J,
mai no s'han resignat. La influència que els negà el
poble, volen recuperar-la a través, entre altres, del
control dels aparells informatius. El 13 d'octubre s'a-
poderaven del vell "Diario de Barcelona". El que vo-
lien fer callar no era tan sols un diari, era i és sobre-
tot, una manera d'entendre i fer el periodisme, una lí-
nia informativa que no es ven a cap "firaire de cons-
ciències". : \

. ' En aquests moments trenta
periodistes d'aquell "Brusi" te-
nen permís indefinit, mentre
lluiten per aconseguiruna sol-
lució que permeti continuar la
línia informativa que erí bona:
part introduïren al país. Abans, .
però, dfentrar en l'estat actual
del conflicte, repassem el seu
desenvolupament. El "degà de
la premsa continental" (havia
fet 185 anys l'abril passat) ha
sofert molts avatars en els dar-
rers anys. Apropiat com a botí
de guerra ,per l'íntim del dicta-
dor> en Miquel Mateu, el rei
del ferro, passà a la seva mort ;.
al seu gendre, Artur Suqué,
que de la mà de Martin Fer-
rand intentà rellançar-lo. Do-
nya Pilar Primo de Rivera i la
seva "Sección Femenina", s'ir-
rità per un article de l'actual >
director de "El Socialista", An-
tonio Guerra, prou com per
causar la baixa d'en Ferrand. El
subdirector Josep Pernau, de
reconegut tarannà democràtic,
ocupà la direcció alhora que
prenia el control econòmic del
nou-ric del "Simca", Josep _
Santacreu, d'indissimulada de-
voció fraquista. A primers del
77, Santacreu se'n cansà del
caire que prenia el "Diario" i
substituí en Pernau per Tristan
la Rosa. Tristan, com a mínim;
tingué l'encert de deixar fèr i
respectar en bona part les di- •
rectrius de. la Redacció, que
havia aconseguit situar en un
lloc molt digne el "Brusi".

La venda i la ~"i
campanya - ,-.»' /-
"Salvem el Brusi" :

Els nous amos del "Diario" '
estan representats per Juan

./Vives Rodríguez de Hinojosa, :
': vocal del Banco Condal, con- '-

seller de FECSA i cervell gris
del. seu president, Alegre Mar-
cet, alhora cap de la patronal
elèctrica UN ESA i un bon
nombre de societats més. La
FECSA, vinculada al , grup

. March, està també representa-
da en un ampli grup de bancs i

- participa en varis projectes nu-
clears a través dels quals està.
relacionada amb l'Export lm- :

port Bank i el Manhattan City >
Bank. . •„ . •• .

/ Vives R. de Hinojosa, que
va formar part de l'efímera i di-.
funta "Concòrdia Catalana"
d'en Samaranch, és també
membre del Consell d'Admi-
nistració d'"El Noticiero Uni-
versal" d'en Porcioles..
: L'entrada, però, no els fou
gens planera. El comiat solida-
ri i emotiu del dimitit Trisan la
Rosa, anà seguit d'una cor-:
recta glacial rebuda dels nou-
vinguts. , v •

El diari 14 d'octubre i mal-
grat el nou director Antonio
Alemany, els redactors treien
un "Diario", que sens dubte
passarà a la història del perio-
disme. Tot i informar del grup
comprador, i la participació en
campanyes lerrouxistes i anti-
catalanes d'en Vives R., incloïa
requadres d'opinió de cada
una de les seccions signats
col·lectivament. À la secció
"Espanya" . es reclamava la.
clàusula de consciència, "que
permet, al periodista rebre una
forta indemnització, equivalent
a un acomiadament improce-
dent, en cas de variació de la

, línia del periòdic". -

Als pocs dies, el 19 d'octu-
bre, amb motiu d'un concor-
regut homenatge a Tristán la

Rosa, s'iniciava la campanya
"Salvem,el Brusi", amb l'ob-
jectiu manifest de defensa d'u-
na trajectòria conseqüentment
democràtica, independent i ca-
talana del "Diario" de!s dar-
rers anys.

Primera victòria:
aplicació de la
clàusula de consciència

Els periodistes del • "Brusi" •
han mantingut ties de, l'octu-
bre una actitud que acompa-
nya la intrasigència en la de-

^fensa de la dignitat professio-
. nal i de la llibertat informativa/

amb una postura oberta i dia-
logant, que defugia la provoca-
ció dels nous amos. Ja que, tal
com ho denuncien a la comu-
nicació que han presentat al
Congrés de periodistes cata-
lans "l'estratègia pel control

- del "Brusi" (...) té molt d'expe- :
riència pilot: si els periodistes
del "Brusi" se sotmeten, des-
prés serà més fàcil controlar

. altres redaccions". .
Acabat d'estrenar el càr-

rec, Antonio Alemany, fou em-
plaçat pels treballadors.

A més de les reivindica-
rà cions socio-laborals pendents

se li plantejà l'exigència d'un
Estatut de la Redacció que ga-
rantís la seguretat del lloc de
treball, el manteniment de
l'esquema de funcionament in-:

- tern i la llibertat i línia informa-
tiva assolides. ;

En, cap cas posaven en
qüestió els drets del control de

~ la línia editorial per part dels
, nous compradors. A més de la
negativa, Alemany purgà im-_
mediatament la plantilla des-
plaçant a llocs secundaris i
seccions-fantasma molts re-
dactors i intentant guanyar pel
desgastament la resistència
dels professionals. Aquests

. però, s'han mantingut incansa-
bles en l'estricte compliment
del treball reglamentat, fins.
que amb el suport de l'"Asso-
ciació de la.Premsa", han obli-
gat a adoptar una postura més
dialogant a la Direcció.. .

El proppassat dia 3 s'arribà
a un acord de principi. Per pri-

mera vegada, en aplicació de .
la clàusula de consciència, s'a-
cordà la rescissió dels contrac-
tes de treball —a través de la
forma legal d'una reestructura-
ció de plantilla— de trenta pe-
riodistes, á canvi d'una indem-
nització global de 27 milions
de ptes. Així mateix, s'acordà
la possibilitat d'un contracte
d'edició d'un nou diari durant
dos anys, amb una clàusula
addicional que elevaria l'im-
port de la indemnització a 37
milions a compte de l'edició.
Ens manifestava un /portant-'
veu de l'Assemblea de treba-
lladors del Brusi que, en defini-
tiva, "el que considerem més
important és assegurar el
manteniment d'un espai' real
de llibertat informativa". En
aquests moments, els redac-
tors estan elaborant un pacte
intern que asseguri el respete
més total i il·limitat a la lliber-
tat individual, així com el man-
teniment dels drets econòmics
adquirits. Tenen decidit que en
tot cas i també per primera ve-
gada a l'Estat Espanyol, farien
un diari que funcionés de for-
ma cooperativa i autogestio-
nada, amb electivijat demo-
cràtica de tots els càrrecs in-
terns, consagrant el paper de-
finitiu de la Redacció en la res-
ponsabilitat del mateix.

Per acabar, ens fem ressò
de la crida a mantenir la soli-
daritat amb els treballadors del
"Diario", en les que poden ser
les darreres jornades d'una
lluita; el desenllaç de la qual
interessa a totes les forces i
sectors democràtics del nostre
poble, perquè els que.ja tenen
el monopoli de sectors essen-
cials dè la nostra societat no

N assoleixin també l'exclusiva de
les consciències, i les idees.

RAMON PERELLÓ

QUATRE
RATLLES

Continua la
vaga a Còrberó

Des de fa més d'un mes el
telefonista de l'empresa Cor-
beró només pot contestar una
sola cosa: "No hi ha ningú, es-
tem de vaga". Una vaga que
ha pres unes característiques
molt especials, per la seva llar-
ga durada i per la difícil solució
a la- mateixa; 2.000 treballa-
dors, en vaga durant tant
temps és un problema prou
important perquè el Governa^
dor de Barcelona es decidís a
intervenir. De moment els tre-
balladors de la Corberó conti-
nuen realitzant accions per a
demanar el recolzament i la
solidaritat.
Les Agències de
Viatges no viatjaran

Hem rebut un comunicat de
la Comissió Negociadora de
conveni d'agències de viatge,
signat per la UGT, CNT, CAW,
CSUT, CCOO i SU, i del qual
en publiquem un extracte:
Companys, després d'una set-
mana de negociació, en la que
la representació empresarial
només va mantenir posicions
dilatòries, amb una actitud to-
talment negativa a la negocia-
ció, l'únic que s'ha aconseguit
ha estat la "gran concessió"
que als treballadors sens facili-
ti el "finiquito" tres dies abans
de la seva eventual signatura.

Davant la posició de tanca-
ment i intrasigència de cara a
negociar qualsevol canvi d'ho-
rari, amb una actitud de no
tractar ni donar solució defini-
tiva en inmediata al tema dels
nivells professionals... us con-
voquem a una Vaga General
dels treballadors d'Agències
de Viatges, per Setmana San-
ta, coma única alternativa en
el nostre poder per aconseguir
un conveni just, digne i únic.

Qui son

els responsables?
Salut: ^

De fa un temps ençà, tot-
hom parla de la crisi: "Una cri-
si recorre Espanya". Desde el
govern se'ns parla d'aquesta
crisi, des de la oposició se'ns
diu que hi ha el risc d'un cop
d'Estat, etc. No/seré jo el que
digui que això de la crisi sigui
un invent, però de totes mane-
res em sembla que se'n co-
mença a fer un gran massa
d'aquest fantasma.

Al meu entendre i sense fer
apologia cal situar molt clara-
ment el context en què es mou
aquesta crisi, dintre d'un siste-
ma de lliure empresa, i en se-
gon floc un cop situat molt be
aquest context esbrinar qui
son realment els culpables,
sense por i sense manies. Cal
que d'una vegada es perdi la
por i es comenci a denunciar
als veritables culpables, als
que durant tants anys han es-
tat "chupando del bote", i que

en aquests moments volen
continuar fent-ho.

El fet que haguin esclatat
en poc temps dos afers tan im-
portants com el de Muntades
Prim i el dels evasors de capi-
tals no vol dir que la recula de
xanxullos haguí acabat aquí.

Al meu entendre és molt
important que des de els mit-
jans d'informació s'informi i
s'investigi amb claretat tots
aquests personatges que es
dediquen ai lladrocini, massa
sovint des de la facilitat que
els proporcionen les altes esfe-
res de poder. És molt impor-
tant que tothom que tingui les
sospites que hi ha alguna esta-
fa o quelcom semblant ho di-
gui de seguida sense por, i que
d'una vegada per totes ens
adonem que teòricament això
és una democràcia i que men-
tre no es digui el contrari tot-
hom pot donar la seva opinió.

JOSEP PARELLADA
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L'HORA DEL TREBALL

gres
sindicat
socialista

del

Aquest cap de setmana hi
haurà un esdeveniment d'im-
portància cabdal per al movi-
ment obrer de Catalunya. Els
dies 24,25 i 26 de febrer, la
UGTde Catalunya celebrarà el
seu quart Congrés, justament
quaranta anys després de l'an-
terior. .

El Palau de Congressos de
Montjuïc, a Barcelona, acollirà
1.075 delegats ugetistes, pro-
vinents de 138 Unions Locals
d'altres tantes poblacions ca-
talanes i de 39 sindicats de la
ciutat de Barcelona, que repre-
senten en conjunt prop de
400.000 afiliats d'arreu de
Catalunya.

Divendres, dia 24, durant el
temps en què els congressis-
tes aniran arribant —de 3 a 6
de la tarda— es projectarà la
pel·lícula del 30 Congrés esta-
tal de la UGT, celebrat a Ma-
drid a l'abril de 1976.

Després d'elegir la mesa del
Congrés, els delegats presen-
ciaran la sessió inaugural: sa-
latuacions estrangeres, • entre
lès quals cal destacar la de la
L'O sueca i la CFDT francesa,
parlament de l'actual secretari
general, Lluís Fuertes, i infor-
me sobre la gestió del Secre-
tariat Nacional, el qual haurà
de ser sotmès a l'aprovació o

Propaganda i d'altres^seran
debatuts pels diferents^ grups

no dels ugetistes de Catalu-
nya,

El dissbte, dia 9, serà la jor-
nada menys espectacular, pe-
rò la més important, Aquest
dia els delegats de la UGT de
Catalunya, distribuïts per co-
missions de treball, debatran a
fons les distintes ponències, el
conjunt de lès quals haurà de
marcar la línia d'actuació de la
central socialista catalana du-
rant els propers anys. Els te-
mes de política sindical, Orga-
nització i estatus, qüestió eco-

'nòmica, Formació, Prensa i
:res>s€
jnfs qr

fins l'hora que calgui.
L'endemà diumenge, a par-

tir de les 9 del matí, es presen-
taran els projectes de resolu-
cions de cadascuna de les po-
nències, amb les cor-
responents esmenes, que hau-
ran dé ser aceptades o rebutja-
des pel ple del Congrés. Ha-
vent dinat està prevista l'elec-
ció del nou Seoretariat Nacio-
nal de la UGT de Catalunya. I
després, l'acte de cloenda, al
llarg del qual hom espera di-
verses salutacions fraternals —
Unió de Pagesos, Socialistes
de Catalunya, Nicolás Redon-
do, etc.— i una intervenció del
secretari general que el Con-
grés hagi elegit.

SINDICAT
SOCIALISTA

Perquè Iugoslàvia "EM MOLA"
Pots arribar a Belgrad des'

de l'històric i policrom Zàgreb,
amb la seva magnífica catedral
catòlica al cor de la Croacia.
També pots fer-ho des de la tí-
pica Lubiana, o, encara millor,
després d'haver-té omplert les
retines amb la llum de la costa
dàlmata, que tot sembla indi-
car que s'està salvant miracu-
losament de les bogeries "des-
tructores". 0 des de Viena, o
des de Budapest, que pot ser
un punt de referència adient.

Quan un es passeja per Bel-
grad —diuen que el setembre
és el mjllor mes de l'any—, es
nou per un panorama urbà dis-
cret, gens impressionant. I
s'entreveu una .societat que li
recorda alguna cosa, al carpe-
tovetònic que tots portem a
dins, almenys en les nostres
experiències, en el nostre re-
gistre: Espanya el 1965, més o

. menys, pels nivells econòmics,
per certes pautes socials (po-
dem recordar, tanmateix, que
la renda per iugoslau el 1946
devia estar als mateixos nivells
que l'andalusa dels 50).

Es detecta amb claredat la
zona serbia, la croata i l'eslo-
vaca (Montenegro, Macedò-
nia, i Herzegovino bastant
avall) al caire de les societat
de consum: la mania automo-
bilística, que només metafísics
ortodoxes consideren que s'ha
de tallar, la televisió en color,
el millor habitatge, l'electrodo-
mèstic, els jeans i les túniques,
les sabates!, tot, a part dels
problemes, porta una marxa
puixant, trencant saludable-

ment aquell clixé del socialis-
me ascètic i més aviat impo-

- tent pel que fa a la producció i .
a l'atenció al mercat. L'espec-
tacle dels carrers de Begrad no
és, a diferència del de Buda-
pest, Varsòvia, Sofia o Praga,
depriment, certament que per '
a algú declaradament alienat
com jo mateix...

Després de la sessió del se-
minari per a la qual hom ha
vingut , hom entra en un gran
magatzem —correcte, res de
l'altre món, menys assortit i
vistositat que els de les grans v

capitals europees—, pren pot-
ser una "lipsuna" —licor per
J'estil dels Aromes de
Montserrat però millor i més
fort— a la terrassa viva d'algun
hotel de propietat social amb
gran crítica política internacio-
nal i sobre Iugoslàvia a les
converses; entra en algun mu-
seu, discret, fora del de frescos
romànics i gòtics de tota l'Es-
làvia; observa a l'estació gene-
ral els corrents més aviat tris-
tos de la migració interior; se -
centra a la plaça de Marx i En-
gels, entre les façanes dels
Sindicats, la Lliga Comunista i
l'Aliança Socialista, amb llurs .
diaris i revistes, el rovell de
l'ou...

L'aspecte humà, aquí, hi té
una varietat considerable, po-
laritzada en els tipus de la Iu-
goslàvia (Eslàvia del sud) rica,
eslava, amb connexions ètni-
ques europees —i els tipus me-
ridionals , més que res turcs,
que seguint el patró general
europeu ocupen un estrat infe-

rior per la qualitat del vestit
Centrant-nos en els serbis, les
dones tenen molt interès, una
mica distant i enigmàtic, i en
tot cas d'alt nivell estètic i que
es comencen a ocupar de llur
moda; algun diplomàtic espa-
nyol parlava de llur "frigidesa",
i en deduïa significatives críti-
ques per al país... Els homes
estan a la mateixa altura— per
cert bastant elevada de terme

_ mig— i agradaven fqrça a les
espanyoles que corrien per
allà, algunes aparellades-amb
ells en llur anterior turisme per
les terres hispàniques. I tot en
una atmosfera humana "lliu-
re", distesa i simpàtica— del
grec syn, amb, i pathos sentir...

Però el factor especial, de-
cisiu per a mi en els meus en-
tusiasmes controlats' ,és que
tot això té lloc sota el principi
de la propietat social dels fac-
tors productius: és a dir què
tot —fora del nivell domèstic i
explotacions petites— és de
tots i de ningú... mentre no es
demostri el contrari. Tot és de-
finit en aquest sentit a la LLei
de Treball Associat del 1976,
culminació del procés iniciat
amb les col·lectivitzacions, de
model soviètic, el 1942. En
síntesi es pot afirmar, contra
les imatges d'heterodòxia pro-
minents de la propaganda,, ca-
pitalista i d'una enveja decla-
rada de l'ortodòxia comunista,
que la propietat privada — par-
cel·les agràries de fins a 10
Has., tallers de fins a 10 habi-
tacions, propietat domèstica
(fins a dues cases)... —no supe-

. ra, en cap cas;el 20% del capi-
tal total del país. ' .

Ja se sap que el model de
gestió es basa, o es centra a
cada unitat productiva, els re-
sultats de la qual, en un mer-
cat més o menys competitiu,
són conduïts i avaluats per co-
mitès obrers elegits. Amb les
restriccions externes que si-
guin però que no desnaturen
gens l'esquema general.
Aquest socialisme autogestio-
nari i de mercat, sotmès a una
certa planificació global, té la
gràcia de la seva flexibilitat i;
per tant, del seu grau més ele-
vat de democràcia econòmica.
Però també pot presentar els
millors resultats en terme^ mig

- de creixement del 1948 al
1977 entre tots els països so-
cialistas, i . emula en certs

<. períodes els índexs de desen-
volupament del Japó capitalis-
ta. Els directius d'empresa són

. "fitxats" i trets pel Consell. La
" inexistència de classe capita-

._ lista —hi ha problemes de clas-
ses privilegiades per llur sou,
com l'alta burocràcia, els exe-
cutius, o els caps militars—no
sembla que hagi perjudicat
aquest desenvolupament so-
cial. •' . * '

¿Cal que posi èmfasi en el
fet que aquí s'hi poden trobar
ingredients per a definir, da-
munt alguna base de contras-
tació empírica que no hauria
de fer angúnia, les respectives
" societats bones" desitjades?
Crec que sí , ja que observo la
diletància general per a fer
aquesta mena de concrecions:

des del socialisme a l'euroco-
munisme, tant . bel·ligerant
amb el primer com remis a di-
buixar el sistema econòmic a
què aspira, passant certament
pel "cenetisme", el model so-
cial del qual —l'autogestió els
hauria de fer mirar cap a
Belgrad— és tan pobre que els
fa caure. en l'acció directa,
sempre amb trinxeraires ir-
responsables de companyia.

Aquest model que se sap
que el 1948 va trencar àmbr:
els soviètics (sense venda no-
civa als americans, que només
poden invertir un 49% als pro-
jectes) es va aplicant també a
l'ordenació territorial, dev ta-
rannà clarament federalista,
projectada sobre sis repúbli-
ques amb parlaments i dos
territoris autònoms que en
conjunt canalitzen un 45% de
tots els recursos públics de la
Federació; la condició federal
de les despeses de defensa,,
tan - excessives,- explica la si-
tuació (s'argumenta^ que cal
una força convencional de dis-
suació descara a Grècia, ('"oc-
cident" i sobretot! la URSS).
Des del punt de vista català no
em negareu que aquest sòcia- -
lisme és ben interessant. • .

Per tot això i per moltes al---
tres coses ,que no seria pru-
dent d'explicar en uns papers
que poden ser llegits per amics
íntims ... IUGOSLÀVIA EM SE-
DUEIX EN QUANTITAÜ!

J. ROS
HOMBRAVELlA

L'Hora Socialista/12



Eleccions a les Caixes D'Estalvi
DEL TREBALL

a tothom
Perla premsa en forma d'anunci i per alguna nota

de corresponsal, el ciutadà ha vist que a les Caixes
d'Estalvi s'hi realitzen eleccions. •

Per què? Eleccions a què? Com? De quina mane-
ra?
Això és el que es pregunta qualsevol ciutadà preocu-
pat pel seu entorn. ^.

Tot arrenca del resultat de
les eleccions del 15 de juny. A
aquelles zones on les Caixes
estan més arrelades, on hi ha
Caixes que depenen d'organis-
mes públics (Diputacions,
Ajuntaments) va guanyar
l'esquerra. . • >

Això volia dir que si aquesta
victòria es repetia a les prope-
res eleccions municipals i en
els règims preautonòmics (Ger
neralitat de Catalunya, Consell
Nacional Basc), aquestes insti-
tuciones financeres de gran
importància passarien a ser
controlades per consellers, re-
gidors, alcaldes d'esquerra.
D'ací arrenca una disposició
en forma de Reial Decret Llei
del 28 d'agost que regula l'e-
lecció dels òrgans de govern i
control de les Caixes d'Estalvi,
que pretén, sota un caire for-
malment democràtic, perpe-
tuar d'alguna manera el poder
anterior a les Caixes dins una
nova situació. No és en va que
s'ha dit que la UCD vol conti-
nuar dominant, costi el que
costi, tot el que fa a diners i
ensenyament.

Però, són tan importants,
les Caixes?

Importància de les
Ca|xes d'Estalvi à
Catalunya ; •

La ;: Federació y Catalano-
Balear de Caixes d'Estalvi par-
ticipa en aproximadament un
30% de tot ^estalvi recaptat;
per les Caixes a nivell de tot
l'Estat, amb un saldo mitjà per
imposició d'unes 66.000 pes-

•• s e t e s ; •>::' >,;.'.• • : . • - ^ ; - • - ; - , ; s : - r . - • - '•

Per donar una idea del pes
de les Caixes catalanes repro-
duïm a ; continuació el seu
"rànking": ; r

Pensions 293.433
CEMP Barcelona - 108.492
C. Provincial Barcelona 81.196
CE. Penedès • 27.742
CE. Sabadell 27.016
CE. Provincial Tarragona 19.099
CE. Manresa 16.412
CE. Provincial Girona 16.083
CE. Terrassa , 14.726
CE. Laietana. 14.102
CE. Sagrada Família 13.977
CE. Manlleu 6.521
CEMP Lleida , 3.951
Total 623.750

Passiu el 30-11-1977
(milions de pts.)

,, Cal dir també que el ritme
de creixença de lesCaixes està
per sobre dei dels bancs, i que
a mesura que es vagin allibe-
rant els coeficients d'inversió
obligatòria i competeixin en
operacions de descompte i ex-
teriors, la importància de les
Caixes serà cada dia més crei-
xent.

A més, el sector bancari pri-
vat i estrictament autòcton ca-
talà té un pes molt escàs.

Aquestes dades situen les
Caixes com institucions finan-
ceres de primer ordre, pel que
fa a la inversió i l'ajut a activi-
tats del desenvolupament ca-
talà.

Com es fan aquestes
eleccions

Es tracta de formar el Con-
sell d'Administració, la Comis-
sió de Control o Vigilància i la
Comissió d'Obres Socials, a
partir de tres canals de repre-
sentació:

a)D'una banda els imposi-
tors, que són tots els clients
de la Caixa que tinguin tres a-
nys d'antiguetat i un saldo mit-
jà de 25.000 pts. el semestre
anterior al sorteig.

b)Representats d'Entitats
culturals, científiques o benèfi-
ques i/o corporacions locals.

c)Representants directa-
ment, elegits pels propis treba-

lladors de la Caixa.
. El sistema per a arribar a

dotar el Consell i les dues Co-
missions és una mica compli-
cat i per això preferim repro-
duir un esquema editat per la
Caixa d'Estalvi i Mont de Pie-
tat de Barcelona per als seus
impositors, que dóna una bona
informació. Els impositors que
tinguin les característiques
abans esmentades entren en
un sorteig que en treu 3.000
(per a les Caixes grans). D'a-
quests tres mil els que vulguin
poden preseritar-se per a for-
mar part del Consell General
(150 impositors a les Caixes
grans). Com pot observar-se,
no pot conjuminar-se lògica-
ment un soteig amb el que és
una elecció democràtica. D'al-
tra banda, el sorteig o una fór-
mula similar, és bastant im-
prescindible per a la designa-
ció de representants dels im-
positors entre un total d'entre
tres i cinc milions d'impositors
a les Caixes catalanes grans, si
no es volen convertir les elec-
cions a les Caixes en una altra
elecció legislativa a nivell de
l'Estat o de Catalunya.

Aquest sistema seria més
acceptable a les caixes petites
i d'àmbit territorial acotat, per-
què la gent s'hi coneix molt

. millor. Tal és el cas —sense
sorteig, però— que apliquen a
Dinamarca. Així.doncs, opi-
nem que és correcte" el siste-
ma de representació per tres
branques, però és difícilment
conciliable que hi jugui entre-
mig un sorteig.

Pel que fa al segon canal
de representació, el d'Entitats i
Corporacions, hi trobem tam-
bé algunes omissions; per
exemple,, segons el decret, no
poden considerar-se entitats ni
les professionals (Col·legis) ni
les cíviques (Associacions de
Veïns), Això fa que la repre-
sentació de la realitat social
quedi molt incompleta, dona-
da la importància i el dinamis-
me dels Col·legis Professionals

IMPOSITORES .

COMPROMISARIOS

ESTATUTOS DE LA CAJA

ii en U Asamblea,
insanos, el de Coi
•a General, ei de i ENTIDADES

CienttlicM. Culturales y

ASAMBLEA GENERAL "
ÓRGANO CE GOBIERNO Y DECISIÓN Miembro» Conséjelos Generales.

• . "T ' ' \ " • - Duración. A anos).
Grupo A ' •' ,; . Grupo B- \..'-.." • Grupo C. .

Consejeros Generales Consejeros Generales . Consejeros Genérale*
.v representante! duecK» de los represenun!es de Enodades o miembros de: '

Impositores . ' , ' , Corporaciones Locales. -Consejo de Administración.
Elegidos por los compromisarios Nombrados directamente por la' -Comisión de Control.

Máximo:» . • . . ;

>i Consejo d« Administración. '.' • ' . .

Mismo: 150

¿es Caixes creixen més que els bancs

Veïns,i les Associacions de
sobretot a Catalunya. •

En el que es refereix als tre-
balladors de les Caixes, tenen
també accés directe als òrgans
de govern i control mitjançant
uns llocs fixos (4 de 21 Consell
d'Administració) en represen-
tació directa però fortament
matisada de categories profes-
sionals.

Aquests tres grups ->
impositors, entitats i
treballadors— formen l'Assem-
blea General, d'on surten el
Consell, i les Comissions, de la
forma següent: El Consell
d'Administració, sobre un mí-
nim de 15 membres i un mà-
xim de 2 1 , es composaria de la
meitat menys dos de vocals
representant els impositors
d'entre ells, l'altra meitat me-
nys dos d'elegits per l'Assem-
blea General entre personali-
tats de reconegut prestigi cul-
tural, científic i professional, i
els altres quatre vocals, repre-
sentant el personal, elegits di-
rectament pels treballadors de
la Caixa.

Així seran* en grans línies,
les eleccions a les Caixes. Com
pot comprovar-se pel s'ha dit
de la importància de les Caixes
per a Catalunya» i perquè el
procediment d'elecció, malgrat
les crítiques formulades, és
aprofitable per a introduir als

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
DE LAS CAJAS
DEAHORRO

(Según Real Decreto
de 27 de agosto de 1977)

Grupo A
)\ cargo Máximo 4 anos Reelec

' Grupo B
ocales elegidos por la Asamblea

«re personalidades
i presagio cultural,'
ofesional dentro del -

una TRIMESTRAL

>s pot la Asam

COMISIÓN EJECUTIVA
Mínimo de 5 imemtxos, representando
a cada uno de los grupos del Consejo
de Administración. A las sesiones
asisnri el Director General con voz y I

COMISIÓN REVISORA DEL
BALANCE

La Asamblea General designar* cada ano dos de

I Consejo d

General que refleje

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE CONTROL
O VIGILANCIA

ÓRGANO SUPERVISOR DE U GESTIÓN DEL :
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Grupo A - • Grupo B
Siete ir

Elegidos p
Asamblea General - Mrsonal.

del Consejo de

pertenezcan al grupo -

COMISIÓN DE OBRAS SOCIALES
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

GrupoA CrupoB -

Asamblea General

la Comisión de Control
o Vigilancia y
pertenezcan a) grupo

DEPARTAMENTO DE OBRAS
SOCIALES.

Autonomía funcional, directamente dependiente de
la Comisión de Obras Sociales
Jefe: responsable de la ejecución <
de la Comisión.

òrgans de govern i control re-
presentants legítims de les for-
ces socials i polítiques que
operen a Catalunya.

La posició dels
Socialistes de
Catalunya

Nosaltres crèiem dues co-
ses bàsiques: -

1) Que les Caixes de
Catalunya han de col·laborar
estretament vinculades—e1
procediment seria el menys
important— amb els poders
públics (Generalitat, Ajunta-
ments.) per al desenrotllament
de les activitats i projectes vi-
tals per a Catalunya.

'. 2) Que els impositors—que
són pràcticament tot el poble
de Catalunya— han d'estar re-
presentant, als òrgans de go-
vern de les Caixes, ta.nt el seu
estalvi com per a controlar que
les seves activitats cor-
responguin al que vol i neces-

s i t a Catalunya.
Aquestes dues creences no

comporten, avui, rii cap socia-
lització dè les Caixes privades
ni cap dependència total d'a-
questes respecte del poders
públics.

Comporten, això sí, uns lli-
gams de col·laboració respon-
sable per tal d'arrencar, de
l'estalvi generat pels ciutadans
d'aquesta terra, un profit per
als interessos d'aquests matei-
xos ciutadans. I això passa de
moment per una estreta col·la-
boració de les Caixes amb la
política econòmica i territorial
que endeguí la Generalitat i els
ajuntaments democràtics dins
de l'Estatut d'Autonomia.

Si els poders actuals a les
Caixes Catalanes no ho ente-
nen així, els socialistes
hauríem de plantejar-nos una
altra estratègia. "

A partir d'aquest raonament
invitem tots els ciutadans de
Catalunya impositors de Caixa
d'Estalvi que el sorteig els hagi
designat compromissaris a uti-
litzar aquest canal per a ar-
ribar a l'Assemblea General i al
Consell d'Administració.

El Partit Socialista de
Catalunya presentarà la màxi-
ma col·laboració i assessora-
ment en aquest procés de re-
novació de les Caixes, per
apropar-les als interessos del
poble de Catalunya. v f

MARC TORRES
GINABREDA
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L'HORA DE TOT
I Congrés de Periodistes Catalans

Final d'un acte,
inici d'un camí

Durant el proppasat fi de setmana sè celebrà al Palau
de Congressos i exposicions el I Congrés de Periodistes
Catalans amb la presència de la majoria dels professio-
nals i estudiants de la informació. D'ell varen sortir nom-
broses resolucions que van dirigides a crear una premsa
més lliure i democràtica a un pafs que com el nostre s
de la opressió que representa quaranta anys de dictadura.

"Demanem la supressió
dels registres oficials de prem-
sa i de tècnica de ràdio i televi-
sió i demanem que siguin els
organismes creats pels propis
professionals els que garantei-
xin la professionalitat dels in-
formadors. Demanem el dret i
l'exercici professional de la in-
formació que. ño pot estar con-
dicionat al requisit de la titola-
ció acadèmica". -
6.- Reivindiquem el reconeixe-
ment de la clàusula de cons-
ciència i del secret professio-
nal en la legislació general.
7.- Exigim la supressió de
qualsevol tipus de censura i de
control ideològic que encara
s'exerceix.
8.- Demanem d'immediat
l'amnistia laboral, ideològica i
política per a tots els profes-
sionals que hagin estat apar-
tats del seu lloc de treball".

I així fins a quinze punts
composen el manifest que es
va aprovar en l'acte de cloenda
del I Congrés de Periodistes
Catalans que se celebrà a Bar-

celona el passat cap dè~sètma-—

per aconseguir conèixer el que
passa en el món i poder-ho in-
terpretar correctament i això
és una tasca que ens afecta a
tots i en reTrnesura que en el
Congrés s'estudiava com fer

premsa millor, no es feia
una altra cosa que plantejar-se
com es podia servir millor a
aquesta societat en la que ens
ha_tocat viure.

na. Avui ja és massa tard peP~~~"^-Sols-iixí s'entén que el Pre- Les jornades del Congrés varen ser molt laborioses
explicar l'acte; d'altres ho hau-
ran fet amb pèls i senyals per
que aquesta és la seva tasca.
Alhora és massa d'hora per a
treure conclusions. Van passar
massa coses durant aquells
tres dies com per podè>le&va-
lorar adequadament. El temps
ha de ser el que jutgi els seus
fruits. Però a mi m'agradaria_
destacar que quan parlàvem
de premsa, només en certa:
mesura estàvem parlant de
nosaltres. L'esperit del mani-
fest així ho recull. Si hagués-
sim parlat només de. nosaltres"
i els nostres problemes segu-
rament no valdria la pena que
ara us donéssim la llauna ex-
plicant allò del "periodista és
notícia" o la "notícia a casa".
El Congrés va parlar d'aquest
servei públic que és la premsa
i és aquí on entra tota la socie-
tat, perquè no es va fer altre
cosa que estudiar com els mit-
jans de comunicació en els
que treballem i que serveixen

sident de la Generalitat i quasi
tot el govern .assistís a l'acte
inaugural. "La informació és
una activitat exercida pels pro-
fessionals, però és una activi-
tat amb una repercussió públi-
ca molt important. Per això el
vostre Congrés ultrapassa el
marc professional per esdeve-
nir un acte amb funcions públi-
ques, i si és un acte amb
aquestes funcions, és obvi que
les corporacions no poden
quedar-ne al marge", resava la
carta que ens trameté Josep
Tarradellas pocs.dies abans de
començar el Congrés.

Josep Benet, el senador de
l'Entesa que fa un temps ens
havia ensenyat una història
qué no era l'habitual d'aquells
temps a molts dels actuals pe-
riodistes en l'Escola de l'Esglè-
sia i al que tant li devem, va
voler estar amb nosaltres en
l'acte de cloenda i ens digué:
"Aquest Congrés ens ha de
servir per assegurar un perio-

Fernando Claudín va presentar
"Documentos sobre una
divergencia comunista"

La presentació del llibre de Fernan-
do Claudín "Documentos de una di-
vergencia comunista", assolí un alt
grau d'expectació. Un dia abans ja s'-
havien esgotat les invitacions que
lliurava "El Viejo Topo", i la llibreria
Levhiatan, a dos quarts de vuit del
vespre del dijous setze de febrer esta-
va de gom a gom.

L'acte de presentació tenia, en rea-
litat, dues vessants. La primera era
donar a conèixer l'obertura d'una no-
va editorial, "Los Libros del Viejo To-
po", que s'autopresentava com una
editorial d'esquerra, oberta a totes les
iniciatives bibliogràfiques sense cap
limitació. La segona vessant era la
presentació del llibre abans esmentat,
primer llibre editat per la nova edito-
rial.

Feranado Caludín, envoltat per un
.' núvol de fotògrafs, càmares de televi-
sió i públic divers, inicià la seva inter-
venció puntualitzant que aquest llibre
tenia com a objecte donar a conèixer
una part de la història del Partido Co-
munista de España, que en el seu mo-
ment havia tingut molta importància i
qué era necessari posar en coneixe-
ment de tothom. De fet, vingué a dir,
un dels elements que l'havien portat a
ultimar aquest treball, havia estat la
publicació del llibre "Autobiografia de
Federico Sánchez".

El llibre es composa de dos docu-
ments que varen centrar el procés,
que portà á l'expulsió de Fernando
Claudín i de Federico Sánchez (Jorge
Semprún), l'any 1964, ambdós docu-
ments estan signats pel propi Ca-
ludín. A més es reprodueix un article
de la revista "Nustra Bandera", en el
que el P.C.E. donà resposta als textos
abans esmentats. Caludín digué que
tenia accés a més dades sobre aquest
afer, i que no les havia utilitzat per a
no ser titllat de parcial i de tirar aigua
al seu molí. De fet, informà, el P.C.
disposa de cintes on fou gravada tota
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Claudin va contestar serenament
totes les preguntes

la discussió, catorze anys enrera, i
que és a ell a qui correspon la tasca
de difusió.

Acabada la breu presentació, s'obrí
un diàleg que hagué de tenir una cur-
ta durada a causa de que el sistema
d'altaveus no funcionava cor-
rectament i l'elevada concentració de
públic assistent havia produït alguns
desmais. '

Un instant
amb en Claudín

Feranando Caludín, durant la si-
ga ntura de llibre, ens dedicà un ins-
tant perquè li formuléssim algunes
preguntes.

—Quan has portat a publicar el pre-
sent treball, has pensat només en do-
nar a conèixer els fets que a l'any 64
varen portar a la teva exclusió del
PCE> o bé has tingut la intenció pa-
ral·lela de iniciar un debat sobre la
concepció del Partit?.

—Encara que les dues coses esti-
guin lligades no he pretès fer cap
crítica al funcionament del Partit.
Amb la present publicació només
m'he limitat a proporcionar uns ele-
ments històrics per a la reflexió
dels militants i de totes aquelles
persones que estiguin interessades
en el tema.

—Quina és la teva opinió sobre l'a-
bandó dels postulats leninistes per
part del Partit Comunista d'Espa-
nya?. * " ^

—Cal distinguir entre la manera
vulgar com es presenta aquest afer
i la realitat. El que s'anomena
abandó del leninisme, no ós res
més que la posta en conclusió que
determinades tesis, abans vàlides,
no tenen ara viabilitat. El que valo-
ro com greu és que no s'hagi obert
cap debat, ni intern ni públic, al res-
pecte. ' ' . • ; • f

—Molt breument, quins són els
punts que en aquest moment et sepa-
ren de les posicions del Partido Co-
munista de España?.

—Mira, molt breument, diria que
se centra en dos punts. Per una
part la crítica poc radical que es fa
tant de la Unió Soviètica, com dels
Països de lEst; per altra banda el
poc grau de dicussió que avui per
avui hi ha a l'iriterior del Partit.

—En una entrevista que et feia la
primavera passada la revista-Roig ens
deies que votaries comunista. Vares
fer-ho així?. ^

—Com he dit diverses vegades
públicament, vaig votar comunista.
Va ser el meu vot sentimental.

JORDI COLLELL

disme lliure sense el qual no
serà possible una autèntica
democràcia ni una autèntica
llibertat d'expressió" i va aca-
bar prometent que els polítics
catalans —almenys els Sena-
dors, de l'Entesa— assumien
plenament el contingut de les
conclusions, bes de suposar
que els parlamentaris assis-
tents en l'acte de cloenda — a
jutgar pels seus
aplaudiments— també el faran
seu.

Voldria també, destacar
l'impuls que ha donat en
aquest congrés el president de
l'Associació de la Premsa^ L'i-
dea del Congrés podia molt bé
ser la cloenda de la primera
etapa que Josep Pernau va co-
mençar —juntament amb uns
pocs companys— l'any 66
quan va fundar el Grup Demo-
cràtic de Periodistes i ressaltar
la seva presència activa en les
tasques d'aquest Congrés, així
com el fet que ens ha obert |es
portes de l'Associació de la
Premsa que des de fa poc
temps presideix, per tai de fer
possible aquests actes.

Finalment m'agradaria se-

nyalar la nombrosa presència
d'estudiants i corresponsals
durant els actes. En les ses-
sions de treball la seva presèn-
cia i les seves idees van donar-
hi un nou caire ais actes. La
seva veu es va fer sentir quan
generalment se'ls oblidava in-
justament.

La lluita per la llibertat d'ex-
pressió va ser la constant dels
tres dies, no es van oblidar als
que en el moment de fer el
Congrés se'ls tapava la boca,
també van ser presents a l'ho-'
ra del manifest final, perquè
l'objectiu darrer era això, la re-
cerca d'un.camí:.que ens ga-
ranteixi a tots aquest dret que
tenim pel fet de ser persones.

Ara queden uns papers fruit
dè tres dies d'intens treball,
queda també l'experiència —
virtuts i defectes— d'aquests
actes, hi ha un ambiciós pro-
jecte per crear d'immediat
l'Institut Català de l'Informa-
ció, i resta eljnés difícil, que és
intentar fer realitat els acords
a què es va arribar. El Congrés
comença ara. , _ „

JOSEP MaORTA

~W~"^k A ~ ^ T f^k S ^ Setmanari del

Baix Llobregat
PERIÒDIC INDEPENDENT. SURT ELS DIVENDRES.

El setmanari que parla clar i català

L'ENEMIC DE
L'ESPECULACIÓ I EL
DEFENSOR DE LES

TRADICIONS
CASOLANES

Amb informació de tots els pobles de la comarca: Abrera, Be-
gues. Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató,
Corbera de Llobregat, Cornellà, Esparreguera, Esplugues de Llo-
bregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, l'Hospitalet de Llobregat,
Olesa de Montserrat, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llo-
bregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa .
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Vilade?
cans. I també: Castellbisbal, Gelida, Masquefa, Piera, i Ullastrell.

SURT DIVENDRES
EL TROBAREU ATOTS

ELS QUIOSCOS I
LLIBRERIES DEL.

BAIX LLOBREGAT I
ZONA D'INFLUÈNCIA.



Que es "mullin el cul" els altres
L'HORA DE TOT

Ràdio Joventut: Només
musica i •If

"¡Visca la informació!" Amb aquestes paraules
es va acabar el Primer Congrés de Periodistes Ca-
talans. Però es veu, o més ben dit, se sent, què a
alguna emissora de ràdio no hi perden els vells cos-
tums i intenten tallar-la d'arrel: no als programes
informatius.

El dia de sant Valentí, quan
es commemora la matança
entre bandes rivals de Chica-
go, un programa informatiu,
"Barcelona en marxa", fou su-
primit de la programació de
Ràdio Joventut. Una "Radio
Juventud" que a vegades diu
que és la "Veu de Catalunya".
Però per tal d'entendre el mo-
tiu de l'eliminació d'un dels
prograjnes que estava més al
servei de la comunitat cal ana-
litzar el moment polític que es-
tem vivint: les eleccions sindi-
cals s'estan celebrant, les elec-
cions municipals estan més o
menys a prop. 1 voleiant una
gavina groga per sobre de les
urnes de les empreses i l'intent
desesperat de la UCD per re-
conquerir els Ajuntaments per-
duts.

Es cosa clara que la supres-
sió de "Barcelona en marxa"
és deguda a l'intent, en va, de
fer callar les centrals sindicals
de classe i de deixar sense ver
hiele d'expressió les reivindica-
cions dels barris de Barcelona.
Però la història no s'acaba
aquí: la resposta de l'emissora.
Ràdio Joventut, a la inquietud
manifestada de les classes po-
pulars per haver perdut el seu
mitjà d'expressió, ha estat la
de col·locar un mini-programa
informatiu sense noticies con-

flictives. En qualsevol cas és
clar que una emissora que diu
que és "La Veu de Catalunya"
ha de ser precisament això, el
vehicle d'expressió del nostre

poble. Es doncs desitjable que
Ràdio Joventut reconsideri la
seva postura i que el programa
"Barcelona en marxa" tomi a
l'antena amb el seu equip ha-
bitual: Carles Carrero i Ernest
Riveras, no fos cas que un cop
més ens volguessin encolomar
el gat al lloc de la llebre i ens
"fabriquessin" un espai infor-
matiu amb redactors menys
compromesos amb el seu
temps i la seva gent.

Per la majoria d'edat als 18 anys
Aquesta manera tan estranya i

peculiar xque hem tingut a casa
nostra de pas vers la democràcia,
a part de ser una expressió de la
capacitat de maniobra política de
l'equip Suárez, ha estat un exerci-
ci maquiavèlic de com buidar de
contingut els conceptes i les rei-
vindicacions polítiques i de com
fer avorrir en la lluita tota l'oposi-
ció. Així, per exemple, amnistia,
autonomia, eleccions municipals i
altres, són qüestions que ja ens
fan desesperar.

Per als joves, n'hi ha una que
ja no sabem ben bé com
demanar-la i exigir-la i que fins
ara, en fer-ho, només hem obtin-
gut sospitosos silencis i evasives.
Es tracta de la Majoria d'Edat als
divuit anys.

Estem cansats de repetir una i
mii vegades els mateixos argu-
ments:

—La llei de relacions laborals

determina responsabilitats labo-
rals plenes des dels 18 anys i ja
des de els 16 es pot començar a
treballar.

—El Codi Penal, considera ma-
joria d'edat penal plena als divuit
anys i només es considera ate-
nuant quan el culpable sigui "me-
nor de 18 anys. T

—Els nois poden anar a fer el
servei militar en aquesta edat.

Diguem-ho d'una manera més
planera, un noi o una noia, poden
ser empresonats i fins i tot afuse-
llats a partir dels 18 anys i, en
canvi, no poden votar fins als 2 1 .
Des dels 18 han de respondre
amb total responsabilitat de la se-
va tasca en el treball i, això no
obstant, no poden, per exemple,
deixar de viure al domicili patern
si els seus pares no ho volen. Te-
nim deures però no drets.

La contradicció jurídica és ben
evident.

Avui, ningú no podrà dir que
un jove de 18 a 21 anys no pugui
votar amb plè coneixement d'alló
què fa i que no sigui prou respon-
sable dels seus actes.

No es pretén altra cosa que ser
igual que qualsevol altre jove eu-
ropeu, car per tota Europa, excep-
tuant Dinamarca, es vota als 18
anys i fins i tot a Suècia es fa als
16 per a les eleccions municipals.

És per tot això, que totes les
organitzacions, entitats i movi-
ments juvenils, polítics o no, de
Catalunya, tornem a lluitar una
vegada més per la majoria d'edat
i el dret de vot als 18 anys a les
. properes eleccions municipals.

Volem, d'una vegada per totes,
participar en els afers col·lectius
com a ciutadans de primera amb
igualtat de drets i de deures.

ENRIC TRUÑÓ

CASA I FAMILIA.
MAS I TERRA...

CATALUNYA

dones

La lluita al sindicat

JOOO famílies
catalanes

1.60O.

| | H H | | | i
1000 FAMÍLIES CATALANES
de Enric Jardi • "
En aquest volum. Enric Jardí ens fa una exposició de les
families que configuren la personalitat cultural de Catalunya.

U M l l i l l - ' r ' ^ Á / ' Praoo m'anviin contra reeinborsamenl.
\ ^ L / W l J_-«kJ. /V / u n exemplar d. 1000 FAMÍLIES CATALANES

^ ^ ' • / Nom

GRUP «MUNDO;, D'EDICIONS Ad.ac.
Població -

Aviat farà dos anys que es
varen celebrar a Barcelona les
Jornades Catalanes de la Do-
na, al voltant de les quals el
Moviment Feminista a Catalu-
nya va aconsseguir plena ma-
duresa. Fins arribar a les "Jor-
nades" les reivindicaciones es-
pecífiques de la dona es mo-
vien a nivell d'èlites intelec-
tuals o polítiques. Va ser justa-
ment amb la preparació de les
"Jornades" i la seva celebració
que es va produir un esclat
prou important i heterogeni
per arribar a un nivell de con-
cienciado popular i divulgació
massiva. Aquesta va ser desde
el meu punt de vista el gran è-
xit de les "Jornades".^

Des de aquell mes de maig
fins avui han passat gairebé
dos anys al llarg dels quals s'-
han produit canvis polítics i so-
cials importantíssims. La Coor-
dinadora Feminista de Barce-
lona i Comarques ha sabut du-
rant tot aquest temps mante-
nir viva la flama de les nostres
reivindicacions, ha reclamat,
mobilitzat, exigit els nostres
drets, denunciant públicament
les agressions i discrimina-
cions de què moltes dones han
estat objecte. ,

Però les dones sabem que
encara no n'hi ha prou. Les do-
nes socialistes entenem que la

lluita perla plena alliberació de
la dona és una lluita que va
unida a un canvi de les estruc-
tures socials i econòmiques de
la societat capitalista, ' < però
també sabem que aquest can-
vi no es donarà si la nova so-
cietat socialista a la que aspi-
rem no incorpora la lluita de la
dona perquè el socialisme es
pot donar si la meitat de la po-
blació, les dones, restem ex-
plotades en tant que dones.
Per això les dones socialistes
volem obrir un altre front de
lluita, un front de lluita que ens
pertany en tant que dones tre-
balladores: el sindicat.

La Unió General de Treba-
lladors, en tant que sindicat
d'orientació socialista, ha de
donar cabuda a les nostre rei-
vindicacions de dones treballa-
dores, i és per això que aquest
cap de setmana un grup de
dones afiliades â  UGT presen-"
tarem en el IV Congrés de
UGT de Catalunya una propos-
ta per organitzar dins del sindi-
cat una Comissió que reculli la
nostre problemàtica com a do-
nes treballadores. Sabem que
ia nostra proposta trobarà res-
sò, perquè homes i dones tre-
ballem dins la UGT en contra
de l'opressió.

ANNA BALLETBÓ

-Umxic.

CINEMA. Tindrem ocasió
de veure dos excel·lents films
del director americà John Hus-
ton, les dues a la mateixa sala
(Céntrico). La més antiga, "Pa-
seo entre el.amor y la muerte"
dóna un punt de vista molt hu-
mà a la desolació de Europa
durant la guerra dels Cent A-
nys; la religió, la peste y la
guerra són els tres elements
principals d'aquesta desolació
que condicionen vitalment la
gent. El sofriment està reflexat
en la vivència de dos amants
de diferenta classe social que
no renuncien a estimarse mal-
grat els impediments socials.
"Fat City" reflexa el món dels
fracassats en un boxejador
acabat. També en aquest film
el factor humà és el de caire
més important. Com a film d'-
humor recomano que aneu a
veure "El mundo está loco, lo-
co, looo" (Jaime I), amb Spen-
cer Tracy com a actor principal
acompanyat de merders que
f a n s o m r i u r e p e r i a s e v a t o n t e -
r í a . : . • ' • . • ' . . . „••". ,. ••' ••

MÚSICA. Aquesta setma-
na en tenim de molt variada,
per tots els gustos. Com a can-
çó, tenim a l'Ovidi els dies 23,
24, 25, 26, a les deu i el diu-
menge a les onze, en els Llui-
sos de Gràcia. Ja ho sabeu, la
clàssica cerimònia de l'Ovidt
acompanyada per Vexcel·lent
música, i les lletres poètiques
cantades per fa seva fabulosa
veu. (150 ptas.)

A la Zona Recreativa Barci-
nova el divendres serà prota-
gonista el rock català amb Mú-
sica.Urbana. Com ja tots sa-
beu, aquest grup ja no és una
promesa sinó que és una reali-
tat, i bona, per cert. (150 pe-
les).

Sarabanda és un grup que
està sortint molt fort, sobretot
després de les modificacions
internes que ha, tingut. No és
molt conegut però força inte-
ressant, i si podeu anar a veure
i aplaudir grups prou recone-
guts com Música Urbana,
també podeu fer el mateix
amb gent no tant reconeguts
però que han de tenir la seva
oportunitat. Actuen al Cep
d'Òr (Sant Feliu de Codines),
els dies 25 i 26.

ART. A la galeria Bònanova
(Obispo Sevilla, 27) està ex-
posta una col·lectiva de pintu-
ra actual catalana. Em sembla
que a tothom li pot interessar
el nostra art, i sobretot si és
actual.

RESTAURANTES. A la
barriada de Gràcia, si voleu
"jalar" bé i barato, no teniu
més que agafar una taula al
"Bilbao" i deixar que els ex-
cel·lents cuiners us preparin un
bon plat. Ambient molt popu-
lar, com cal.

HELENECASANELLAS
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Per què vaig dimitir en el Front Nacional

El nom de Joan Cornudella ha estat sempre lligat a
un partit, el Front Nacional de Catalunya, partit que ha
estat caracteritzat per ja seva definició independentista.'
Darrerament, el nom dels Cornudella —pare i fill— ha
tornat a sonar als mitjans de comunicació degut a la se-
va dimissjó dels càrrecs executius en el Front Nacional
de Catalunya. Ell aquest moment, en què sembla que
ambdós deixaran el partit, ens ha semblat interessant
parlar amb en Joan Cornudella (fill) perquè ens expli-
qués, una mica, el passat, el present i el futur d'aquest
històric partit. ' •

La història del Front Nacio-
nal es remunta a l'any 1939-40
quan a París, acabada la guer-
ra, s'ajuntà gent d'Estat Català,
Partit Nacionalista Català, No-,
saltres Sols (que així es deia
una organització), estudiants de
la Federació Nacional d'Estu- '
diants de Catalunya i un deter-
minat nombre d'oficials de l'Es-
cola de Guerra de Catalunya. Es
va constituir, així, el Front Na-
cional com a grup de resistèn-
cia que, el mateix any 1940,
passava la frontera i tornava a
Catalunya. La idea de tots era la

talans (tramvies) en les quals la
participació del Front és força ac-
tiva.

Aquestes dues vagues, en
què jo vaig xalar moltfssim, van
tenir lloc els anys 51 i 56, i va
ser un èxit. perquè es poden
qualificar de vaga total. També,
el mateix any 56 començà una
activitat important a la secció
universitària amb la creació
d'un organisme unitari promo-
tor de moltes altres organitza-
cions posteriors que organitzà
gran quantitat d'actes i publica-
cions. Transcorren doncs, els a-

La meva convicció independentista és ètica, no política

de lluitar per a recuperar les lli-
bertats nacionals i la democrà-
cia. Per a fer-ho, el Front s'es-
tructurà en dues vessants: una
de política i una altra de para-
militar.

Un element a consignar és que
aquest branca paramilitar del
Front no va actuar mai causant
víctimes humanes. Aquest fet el
diferencia de l'ETA basca, a la
qual és comparable, d'altra ban-
da, per la seva ideologia.

En efecte, les nostres activi-
tats, moltes vegades, eren més
plenes de simbolismes que de
violència. Per exemple, nosal-
tres som responsables de la
penjada de senyeres de Catalu-
nya a l'aeri del port de Barcelo-
na i també a la Sagrada Famí-
lia. Igualment vam posar una
bomba al Monument de la Vic-
tòria de Barcelona i activitats
d'aquest estil en les quals quasi
mai s'atemptà contra vides hu-
manes. Paralel·lament es van
treure tot un seguit de publica-
cions.

Un moment important en la
història del Front el representa
la segona guerra mundial, en la
qual participàrem en la resis-
tència francesa amb l'esperan-
ça de la democràcia que repre-
senten les forces aliades. Però,
en acabar la guerra i veure que
aquest triomf no afectava gaire-
bé gens la nostra situació es
produí un gran desencís i una
certa paralització de l'activitat
del Front.

La participació d'en Joan Cor-
nudella (fill) d'una forma decidida
en les tasques del partit coinci-
deix aproximadament amb.dues
grans vagues dels transports ca-

'N (Foto Carles X. Prieto)

nys dins aquest marc, essent
important de recordar l'escissió
que, produïda l'any 68, donarà
lloc al Partit Socialista d'Allibe-
rament Nacional. Immediata-
ment ens introduïm en la políti-
ca dels darrers anys, on som
presents a tots els organismes
unitaris d'oposició democràti-
ca.

En les proppassades eleccions
el Front Nacional de Catalunya
encara no estava legalitzat (ho
fou després), però malgrat això
donà suport al Pacte Democràtic.

Aquest suport del Pacte De-
mocràtic cal considerar-lo com
una aliança passatgera. Ja que
va deixar mal gust de boca a la
majoria, per no dir tots, dels mi-
litants del Front. Cal tenir en
compte que el Front Nacional
s'havia definit, ja abans del seu
primer Congrés, l'any 74, com a
partit independentista i socia-
lista autogestionari, les quals
coses, especialment la darrera,
no feien possible una aliança
cordial amb el Pacte Democrà-
tic.

El segon Congrés, celebrat ara
farà dos mesos, és el que ha por-
tat a la situació en què s'han pro-
duït les dimissions dels Cornude-
lla i dos membres més de la Co- '
missió Política del Front, el seu
òrgan director. Sembla ser que la
raó d'aquest conflicte rau en el fet
que, malgrat que el Front es defi-
neix com a socialista autogestio-
nari, en realitat la massa del partit
no ha assumit els plantejaments
socialistes.

En realitat, al Front coexis-
teixen tres tendències:

—Un corrent socialista auto-
gestionari partidari de la idea

de la solidaritat socialista i de la
integració en un gran Partit So-
cialista de Catalunya.

—Un corrent patriòtic insu-
bornable que seria més procliu
a l'aliança amb l'esquerra petit-,
burgesa, representada en
aquest cas per Esquerra Repu-
blicana i opcions similars.

—Un corrent més aviat testi-
monialista que polític, defensor
de l'independentisme i, d'afe-
git, del socialisme autogestio-
nari.

En aquest marc, temps enrera,
el Front havia proposat una alian-
ça amb l'Esquerra Republicana i
el Partit Socialista-Reagrupament
tendent a fer un Front d'Esquer-
res no populista sinó socialista.
Però, malgrat que el Front féu in-
sistència en el fet de crear una
aliança que englobés alternatives
socialistes no solament marxis-
tes, l'Esquerra Republicana s'hi
va negar.

Aleshores, jo vaig creure que
havia arribat el moment de fer
una proposta àmplia en aquesta
línia, que, aprofitant el procés
actual de creació d'un gran Par-
tit Socialista de Catalunya, ens
integrés en aquest. Vaig pre-
sentar aquesta proposta a la
Comissió. Política del Front, ad-
duint la necessitat de fer una
política realista, però dels seus
deu membres de la Comissió 4
van votar a favor i 6 en contra.
La mateixa proposta va rebre
dels delegats de Barcelona 27
vots contraris, 11 de favorables
i 8 abstencions, mentre que al
Consell Nacional van votar 29
en contra, 5 a favor i va hàver-hi
una abstenció.

La proposta havia, doncs, es-
tat derrotada i com que jo no
podia seguir al davant —encara
que s'em va demanar— d'un
política que jo no entenia, no
em va quedar cap més remei
que presentar la dimissió dels
meus càrrecs polítics. Dimissió
que va ser seguida de la de tres
membres més de la Comissió
Política del Front.

La independència

Sembla clar, doncs, que l'alter-
nativa d'aquests homes que han
presentat la seva dimissió del
Front, aniran a parar a aquest
gran Partit Socialista de Catalu-.
nya que s'està constituint i del
qual en parlava la proposta d'en
Joan Cornudella. Un primer pro-
blema es planteja per a veure fins
a quin punt els plantejaments in-
dependentistes podrien ser assu-
mits per aquest partit.

El que ha de quedar clar, és
que si hem de ser realistes ens
trobarem amb una realitat en la
qual viuen a Catalunya més de
dos milions i mig d'immigrats i
en la qual la major part dels que
han nascut a Catalunya no sa-
ben escriure en català. En
aquesta perspectiva, crec que

no resta més alternativa per als
que ens considerem indepen-
dentistes que plantejar-ho no
com una cosa mediata sinó
com una posició finalista. Jo
seguiré fidel, èticament, als
meus plantejaments indepen-
dentistes, però no ho posaré,
evidentment, com un tema a
discutir en el moment en què
ens trobem avui.

De tota manera, l'independen-
tisme és una idea que en Joan
Cornudella té arrelada fortment i
la vincula a un futur possible de
coordinació dels Països Catalans,
per bé que reconeix que, segura-
ment, no arribarà a veure-ho.

Com he dit, és una posició
més ètica que política que es
decidirà en un futur que, a bon
segur, nosaltres no veurem. Pe-
rò estic convençut que el pro-
cés autonòmic porta a la llarga,
i poc a poc, cap a ía indepen-
dència. Evidentment l'Estatut
que vam fer l'any 1932 ara no
ens serviria perquè ens queda-
ria massa estret. Igualment,
crec que el procés històric ha de
dur cap a la independència de
Catalunya en el si d'aquests
Països Catalans.

El Socialisme
autogestionari

Precisament en debatre el te-
ma del socialisme i la unitat dels
socialistes catalans s'ha produit
la discrepància en el si del Front.
La definició socialista d'aquest és
com a autogestionari, definició
que, pel que es desprèn de les
afirmacions d'en Joan Cornudella,
no era assumida per la majoria
dels militants del Front. : ,

La tendència que ha entès
aquest afirmació i que, en defi-

nitiva, subscriuria la meva pro-
posta, representa un 20%, apro-
ximadament, del partit. Aques-
ta fórmula de socialisme auto-
gestionari recull la tradició lli-
bertària, que va arribar a ser tan
important al nostres pafs, sobre
aquest punt. La nostra concep-
ció socialista ens porta a creure
en un Partit Socialista de
Catalunya en el qual existeixin
diferents corrents que represen-
tin un socialisme plural. Creiem
que això ós possible J per això
vaig presentar la proposta d'u-
nitat socialista que he comen-
tat. , . - . . . . •

Proposta en la qual encara
creu Joan Cornudella i la resta de
persones que li van donar suport i
que, per tant, fà preveure que, en
un futur proper, portarà a fer que
aquest nucli de gent s'integri en
el procés d'unitat socialista em-
près actualment pel - PSC-
Congrés, la Federació Catalana'
del PSOE i el PSC-
Reagrupament. . •-

Restarà només per saber, ales-
hores, qui es quedarà amb el pa-
trimoni del Front. Nacional de
Catalunya. . ' " ' . • " * - c

Jo no voldria que això. es
plantegés, perquè s'hi bar-
regen una enorme quantitat de
sentiments, però el que sí és
clar és que les persones que:
hanvestat portant-lo durant gai-
rebé tota fa seva història són els
que ara estem en aquest .20 %
partidari de la integració en el
gran Partit Socialista de Catalu-
nya.

Si no que li preguntin a en
Joan Cornudella (pare), que era
sistemàticament empresonat ca-
da cop que en Franco venia de vi-
sita a Barcelona. . / '

FRANCESC BAIGES
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Baix Empordà

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Sant Feliu de Guíxols (15 km.2, 15 mil habitants, tot aproxi- Per a la imprescindible existència d'uns

mat), és la de més avall de les tres viles baix-empordaneses que n |ncrftíCa^
s'impulsaren fins a petites ciutats gràcies a la riquesa que hi nesta manca d'imaginació de l'adminis-
promogué la indústria tapera en un període que se situa a ca- tractà fins la cooperació o impulsió en
vall de final de segle passat i començament del que som. Pala^ •••les accions que d'alguna manera reivm-
r 11 • •« i * ' i i. j ti • '-i i i dicaven qualsevol dret del comú. Es clar
trugell 1 PalamOS SOn les altres dues poblacions a les quals la qUe per a la minsa mentalitat dels apro-
implantació d'una activitat fabril intensa, concentrada i amb fitats, els socialistes hemestat, curiosa-,
característíques d'exclusivitat sobre una estructura de base'^Ti'/?^^?^^0^"'-?.11?^?^]1

j . , i . j j • i» • i_ • que es deia guanyem espais ae lüDer-
pescaaora i agrícola (perduda ja 1 empenta marinera que havia tat", nosaltres proclamàvem que calia
reflorit a mitjans del segle XIX), proporcionà una dinàmica pe- .I a "defensar espais per a la llibertat",
culiar que es resolgué en uñ equilibri fortament creatiu, un ta- p^tar-ne lía8 U a v ^ ^ E n s 8 6 ^ ^ ^ ^
rannà molt precís que les personalitzava i que durà fins al clar que sabíem ei què ens dèiem, i
1936.

L'entorn, intensament agradable (un
tros del que temps a venir ha esdevingut
la Costa Brava), fomentava una mentali-
tat entre lírica i hedonista, il·lustrada i
liberal, tenyida de federalisme pi-i-
maragallià i d'idealismes proudhonians.
Potser amb una mica de benvolença s'ha
dit d'aquella-època-en-aquells-llocs que
era una mena d'arcàdia fabrihel cert és
que un innegable plaer del viure es veia
de tant en tant sotraguejat per furioses
crisis de feina. Sant Feliu, això sí, era
una ciutat clarament progressista en ui|i
anar fent marcadament creatiu^ f

La • metamorfosij urbana en els dar-
rers, quaranta anys ha significat unk
contínua erosió dels béns de comunitat a
conseqüència de le's acumulacions i api -
lonaments que hanlproduït els augments
irreflexius' iïïïpulsats pel creixement tu'7
rístic mal. gesta t per uns ajuntaments
amb criteris mpnetaristes d'administra-,
dors d¿ füihues. La ciutat està quedant!
ha quteaat, com un espai sense forma in-i
trínseça\ apta perquè els residents s'hi
guanyin la vida, a èpoques d'uná mane-
ra en general espectacular, i perquè els
forans la usin amb actitud distanciada
del que la vila, com a col·lectivitat, pu-
gui ser. Aquest procés ha donat lloc a un
drenatge absolut dels béns de comuni-
tat, justament en una 'ciutat on, en els a-
nys creatius, s'hi compaginava un sentit
individualista molt acusat amb una sin-
gular destresa a organitzar i mantenir
associacions de tota mena, des de les de
socors mutus (les germandats) fins a
grups corals, des de grans festes popu-
lars a nombroses revistes periòdiques.

La mecànica viciada que fa que allò
que és treball i mitjà de viure per als uns
és negoci gras per als .altres, s'ha con-
cretat aquí en l'explotació de l'espai a
l'impuls de la patètica necessitat
d'evasió-del-lloc-propi que el gegantis-
me i la depauperació urbans de les grans
ciutats ha generat en milions de perso-
nes, de les quals ben poques, i no pas les
que més el necessiten, poden fruir del
canvi temporer. L'espai aquí ha estat

utilitzat d'una manera absolutament
crua com a indústria, matèria primera
de tota l'economia. En aquest sentit, i en
el marc deformant i deformat de la lògi-
ca monetarista, la indústria del lleure és
una indústria fortament extractava amb
la peculiaritat greu que és extractiva
d'un element que si bé és extens, és limi-
tat i irresponsable. Una indústria que si
és portada irracionalment i sense un
sentit del bé col·lectiu, és simplement
excremencial. 1

En aquest estat de coses, els socialis-
tes a Sant Feliu hem estat des de fa a-
nys quan no els capdavanters sí seiripre
a primera fila de la necessària defensa
d'aquells fets ciutadans que per la seva
significació o la seva materialitat eren
emblema o espai a conservar i des dels
quals la vila un dia haurà de poder
reémprendjj'e's ella mateixa i re-iniciar-
se com a comunitat. En aquest sentit els

listes nem defensat des d'una edifï-
jdjús i tradicions populars fins a la

zió d'uns espais rústic-
', creiem que són necessaris

fèiem.
Des de l'objecte urbano-productiu de-

generat que ens hauran deixat aquests
quaranta anys unidimensionals, la co-
munitat haurà d'assajar la seva pròpia
recuperació. Tenim en primer lloc,
podrint-se damunt la taula municipal, la
problemàtica generada pel fet que una
comunitat amb estructura de petita ciu-
tat descansi, pel que fa a la seva econo-
mia, en el monocultiu derivat del feno-
men del comerç del lleure i de l'evasió.
Totes les dades que es poguessin aportar
sobre la realitat actual de Sant Feliu
confirmarien el risc extrem d'aquesta si-
tuació. La vida industrial és aproxima-
dament nul·la amb una producció de
béns comerciables irrisòria en relació a
la població. Si el que sn diríem Producte
Industrial Brut és minso, l'agrícola i el
pesquer són negligibles, sobretot el pri-
mer. Tot el joc gira pràcticament entorn
de la producció d'estatge per a segona
residència i de la febrada de la tempora-
da estival. Del parc de. vivendes de la
ciutat, pels volts de set mil, gairebé la
meitat són per a segona residència, és a
dir, propietats que generaren economia

í-^f'^&r'ïçS-
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en ser construïdes però que des de lla-
vors han deixat de generar-ne, laboral-
ment i productivament inertes. ;

Ens sembla clar que aquestes malfor-
macions entre fet urbà/fet productiu do-
nen lloc a profundes des-economies que
impliquen unà relació negativa entré fïs-
calitat i despeses municipals, en la qual
situació ha d'entrar-hi una correcció ad-
ministrativa mitjançant unes ordenan-
ces fiscals que redueixin la injustícia
que se'n deriva envers els habitants per-
manents de la ciutat, aquells que hi tre-
ballen i hi aporten per això alguna for-
ma de riquesa. Pero l'actuació vertade-
rament decisiva i que per la seva sola
pressió modificaria aquesta tendència
que porta a la suburbialització de la ciu-
tat és la creació d'una zona industrial
discreta, ben planejada, ben promocio-
nada, la qual contrapesaria en l'ànim
ciutadà el fatalisme de la depredació en
què ha caigut, fatalisme que es deriva
lògicament de la convicció que sense la
continuada (i a més accelerada) cons-
trucció, Sant Feliu no té vida. Aquest ca-

que tots els problemes d'anemització de
la ciutadania, d'empobriment de l'ense-
nyança, d'apropiament furiós de l'espai,
d'abandó de sectors urbans on es con-
centrava bona part de la mà d'obra del
creixement, de l'exacerbat cost del viu-
re, de, fins i tot, l'articulació de la pobla-
ció treballadora de les diverses proce-
dències que conflueix a Sant Feliu, han
estat trivialitzats per una falsa facilitat
produïda per les generoses condicions
de l'entorn i l'intermitent i munífic es-
pectacle dels fluxos turístics. No se'ns
amaga que aquesta situació no és espe-
cífica de Sant Feliu ni només tampoc
dels llocs on s'ha implantat l'acceleració
dels estímuls per a l'oci, sinó que és ge-
neral i producte d'un consumisme ir-
racional, però sí que podem afirmar que
en poblacions d'aquest currículum l'in-
gredient frívol ha estat úri corrosiu a
afegir a la degradació.

Sant Feliu té escombrats sota el llit on
cada dia dorm un seguit de problemes
que l'afecten com a entitat de convivèn-

c i a i per tant toquen a cada ciutadà com
mi de negativitat hauria de portar-nos, à /. a individu. Aquest amagar les carències
termini més o menys curt, segons sigui7

el ritme econòmic general, a Testrangu^
lament que es produiria quan l'espai uti-
litzat depassés una línia més enllà de la
qual la cada vegada més precària agra-
dabilitat de l'àmbit hagués estat exhau-
rida. - / '>'-;•/ -,.i.:•••••• :V"

Si a q u e s t a és u n a línia p r i o r i t a r i a
d'actuació pel fet que hi va lligada la
subsistència material de la ciutat com a
àmbit raonable per a la convivència po-
sitiva, caldrà, simultàniament re-
equipar-la d'aquells elements que hau-
ran de posar-la efectivament en el camí
obert de la democràcia retrobada. Hem
ja parlat de com la ciutat ha anat que-
dant expoliada dels béns col·lectius pro-
duïts per impulsos espontanis en el pe-
ríode creatiu que la guerra del 36/39 es-
troncà: la desertització causada pels
creixements erosius ha estat, en aquest
sentit, absoluta.

Un element agreujadór d'aquest em-
pobriment col·lectiu és que ha tingut lloc
en unes condicions de fluïdesa econòmi-
ca i de xerinola monetària, dins un am-
bient que s'inflava de frivolitat. Creiem

i les disfuncions fins arribar a
convèncer-se que escassament existei-
xen o fins i tot a oblidar que han d'exis-
tir, ha estat conseqüència del fet que els

successius Ajuntaments s'han dedicat a
ser els gestors de la riquesa dels podero-
sos, a fer que fos possible d'alguna ma-
nera allò que ells volien, atents, els
Ajuntaments, a la mirada severa, supe-
rior i interessada dels "gobernadores ci-
viles", i amb un concepte entre reveren-
cial i folklòric de la funció pública, cosa
que significa ajudar al malmenament de
la vida col·lectiva o sigui submergir els
individus en un medi que d'una manera
o altra és tòxic.' :',

Els socialistes á Sant Feliu afinem les
nostres propostes per a l'inici'de la rege-
neració" de la vida ciutadana, en les
quals han de quedar plantejades les Con-
dicions que permetin a les classes treba-
lladores recuperar, per a augmentar-la,
la seva iniciativa i la seva creativitat de
.classe. Ho fem en l'extrema convicció
que això és al mateix temps i en la mà*
teixa mesura, just i necessari i perquè
creiem sense distorsió de cap mena en
l'eficàcia resolutiva que ha de tenir l'al-
ternativa municipal per al més vertader
avenç en el camí de la llibertat i la de-
mocràcia aprofundida.

COL·LECTIU PSC DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
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És difícil i complexe fer una valoració general de l'Ajunta-

ment de Reus. Difícil de fer-la en unes poques ratlles, complexe
de sintetitzar-les en unes determinades qüestions. Potser el mi-
llor serie fer una anàlisi de les carències generals i del compor-
tament de cada oonselleria. El tot, això sí, ens ajuda a tenir una
idea global, si es valora que en el transcurs de trenta-vuit anys
d'ajuntaments franquistes, han pogut actuar sense que se'ls po-
gués fer cpp ¿etret, sense cap oposició que els esperonés en les
seves realitzacions.;

• • ; > : • , - • • . , ] • ' ! •

En un iíltent per fer uj-ia ordenació
sistemàtica eiis trobem dei primer amb*
un greu problema: el funcionament bu-
rocràtic del mateix Ajuntament. La bona
marxa de l'administració fa absoluta-

< ment necessari que els regidors intensi-
fiquin la col·laboració amb els caps de
serveis, i aquests restin al servei del po-
ble i no de la política personal dels regi-
dors de torn. Hem pogut constatar en els
curts contactes que hi hem mantingut
que aquesta oompenetració, no s'ha ds-
senvolupat d'una forma prou satisfactò-
ria...,; ;'::.vlV .,. • ;•'.. .;'. .;.• • • - ••'/:.. i

Un aspecte completament negatiu, és
el de la transparència informativa de to-
tes les actuacions del Consistori vers els
administrats. És del tot insuficient l'ac-
tual sistema de fixació en un tauló d'a-
nüncis dels acords oberts a informació
pública, per un curt espai de temps i la
seva publicació al diari oficial. Són pocs
els que llegeixen el diari oficial, i menys
encara els que passen pel tauló d'anun-
cis. Tot acord subjeqte a informació pú-
blica que afecti à la' població hauria de
ser àmpliament divulgat pels mitjans lo-
cals d'informació, no tan sols en forma
de comunicat, sinó donant-se a conèixer
la seva importància, i solicitant dels or-
ganismes locals com són les Associa-
cions de Veïns, Cambra de Comerç, As-
sociació de Botiguers, Cehjtres Culturals
i d'altres els seus suggeriments en la
matèria. En la mateixa línia de transpa-
rència informativa, l'Ajuntament hauria
d'enviar el pressupost ordinari a cada
família, amb una explicació complemen-
tària per a facilitar-ne la comprensió a
tots els ciutadans. . . . :

Pel que fa a les relacions entre Ajun-
tament i barris hem de dir que fins el,
moment han estat gairebé nul·les. Els
actuals alcaldes de barri no poden com-
plir la seva missió, i, només han estat els
lliuradors dels certificats de bona con-
ducta i els impulsadors de les Comis-
sions de Festes, a canvi de molts d'ells,
qúé en els programes hi figuressin llurs
fotografies. L'Alcalde de barri ha estat el
representant de l'Ajuntament al barri,
quan hauria de ser a l'inrevès; pel seu
caràcter reivindicatiu són les Associa-
cions de Veïns les que haurien de jugar
un paper impulsador del barri, i per tant

el mateix Ajuntament n'hauria d'impulr
sar la seva organització.

La major part d'obres per reformes i
noves' construccions s'han fet per em-
preses privades. Aquesta qüestió ha por-
tat com a conseqüència, sovint, uns
greus dèficits en la coiistrucció. Les rea-
litzacions s'han fet serise cap control, o
bé amb un control insuficient, i les nor-
mes fixades en els plecs de condicions
moltes vegades no s'han complert.

Hi ha certament un fet irreversible
que és que l'Ajuntament se situï al cap
de les empreses del Baix Camp pel nom-,
bre d'assalariats. Aquesta constatació
no és reversible, sinó que més bé tendeix
a augmentar. Per aquest motiu l'Ajunta-
ment tindria que estudiar aprofundida-
ment la seva pròpia organització amb un
objectiu concret: ajustar el cost a la idea
de la rendabilidad., Caldria tenir pre-
sent, que si bé tot servei públic deixa de
ser un negoci públic, la rendabilitat del
treball no és funció solament de l'apor-
tafció de la mà d|obra, sinó de l'eficièn-
ciaVue estigui organitzada i també retri-
buïda.

A lê> passades eleccions del 15 de ju-
ny, a Reus guanyàrem els SOCIALIS-
TES. Això ens va moure a impulsar deci-
didament la creació de la COMISSIÓ de
CONTROL. Va voler la Comissió iniciar
el seu treball amb aquest nom, però en
no ser reconeguda com a tal, l'Alcalde
accidental en aquest sentit va fer pre-
valdré la seva postura, va canviar-la pel
de COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍ-
TICA MUNICIPAL. En aquest cas, el
nom sí que feia la cosa, perquè l'Ajunta-
ment només donaria compte, i així ho ha
fet, dels fets consumats. La C.I.P.M. està
formada per tots els partits amb repre-
sentació parlamentària, excepte U.C'.D. i
A.P.; així com per altres partits minori-
taris i Associacions de Veïns. Es reuneix
un cop cada setmana. Amb mig any l'ac-
tuació amés de les reunions setmanals
ha tingut diverses entrevistes amb regi-
dors de l'Ajuntament, caps de servei i al-
calde. Es poden considerar com a col·lo-
quis interessants els tinguts amb l'alcal-
de, i, dé claredat informativa amb el.
conseller d'Hisenda i interventor. Tam-
bé positives les entrevistes amb l'engi-
nyer municipal i llurs serveis. No podem

dir el mateix de les sostingudes amb
l'arquitecte municipal Sr. Baixauli, res-
ponsable de la construcció de la lamen-
table Estació d'Autobusos. La primer de-
núncia que es fa al nomenament del Sr.
Baixauli com a arquitecte municipal de
Reus és doble: ni viu a Reus, ni exerceix
la plena dedicació. La gravetat s'accen-
tua on constatar que Reus és l'única ciu-
tat de l'estat espanyol de més de 50.000
habitants que no té encara un Pla d'Or-
denació Urbana aprovat. El caos urba-
nístic és faoilment imaginable, La seva
responsabilitat en la construcció de l'Es-
tació d'Autobusos esmentada és greu;
les seves negatives a donar explicacions,
més greus encara. Només com a anècdo-
ta, que fa riure o plorar segons es miri,
cal dir que els autobusos no poden ma-
niobrar entre el bosc de columnes cons- -
truïdes. Després dels milions de pessetes
gastats l'estació restarà inservible.
També s'ha tingut una entrevista amb el
regidor de Governació. Ha demostrat
una correcció excel·lent en el diàleg' pe-
rò no ha complert la demanda de conèi-
xer els salaris dels 500 i escaig d'em-
pleats que té llAjuntament. Si tenim en
compte que el pressupost salarial signifi-
ca el 44% del pressupost ordinari i ate-
nent la distribució qualitativa del perso-
nal assalariat, fàcilment s'arriba a la
conclussió que hi han alguns salaris
molt elevats, que caldria conèixer si són

. o no correctes. S'ha posat de manifest la
necessitat d'una planificació del tràfic a
la ciutat, avui la circulació és caòtica: el
regidor de circulació ha escoltat, de mo-
ment no ha fet res més. Un afer polèmic
es deriva de la inseguretat en el suminis-
tre d'aigua potable per una població en
creixement, que al 1975 ha superat les

_previsions que es feien per l'any 1985.
De moment no es té en compte que vivim
en una zona pobre en pluges, uns 550
m/m de promig per any. Per tant la uti-

' lització d'aigües subterrànies pels re-
gants i per ús de boca, és superior al pro-
mig, de les pluges, creant un dèficit
anual, que es tradueix en un avenç de la
salinització de certes zones de menys al-
tura sobre el nivell del mar.

Això es veu agreujat per l'extracció
d'aigües subterrànies per ús industrial
que realitzen indústries com Proteïnes i
Grasses, i altres empreses petroquími-
ques, que no tenen en compte l'interès
dels ciutadans i sí només els particulars
beneficis de les multinacionals. Les pre-
visions actuals fetes pels tècnics munici-
pals són les que relacionem a continua-
ció:

Consum previst per l'any 1985
Consum urbà 36,54% ,
Consum industrial , 5,77%
consum agrícola 57,69% ,

Reserves utòpiques previstes
32.05% Pantà Riudecanys i S.
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10.000.000
21,47%
jols
29.17%
ba
-17.*31%
rànies
Total

Total

m3.
Pantà Maspu

6.700.000 m3.
Pantà de La Rí
9.100.000 m3.

Subter
5.400.000 m3.

31.200.000 m3,

31.200,000 m3*ny

Diem reserves utòpiques, perqué el
barratge de La Riba està descartat, el de
Maspujols només existeix a nivell d'i-
dea, i de les aigües subterrànies els a-
nys de secada no si pot comptar per la
disminució dels nivells. Fer tant si su-
mem els barratges solament de La Riba i
Maspujols, les dísminudons sobre el
previst són de l'ordre del 50,64% de les
reserves que no podran ser utilitzades a
la data esmentada. A tot això cal afegir-
hi que la salínítzacíó de les aigües
subterrànies no té solució com no sigui
la limitació de l'extracció, i que la perfo-
ració de pous per a noves indústries són
actes de pirateria contra la col·lectivitat.
Un altre afer conflictiu ho ha estat el del
Barranc de l'Escorial. A l'any 1937 l'A-
juntament Republicà va preveure la se-
va desviació cap un altre barranc més
llunyà i va fer executar l'obra, malgrat
que ens trobàvem en plena guerra.
Aquesta desviació; va ser tapada per
l'Ajuntament de la ''Victòria'' l'any
1940. Actualment el barranc travessa
tota la ciutat, cal dir que al 1937 traves-
sava una zona agrícola, i dos o tres cops
per any, en èpoques de pluges tor-

rencials, que sovint només duren unes
estones, porta per extrapolació un cabal
de 32,5 m3 d'aigua. A més, permanent-
ment, s'hi aboquen aigües fecals. Les de-
núncies i lluita portada per les Associa-
cions de, Veins han aconseguit que l'A-
juntament realitzi la seva cobertura.
Una cobertura deficitària perquè només
ho será a troços, sense preveure'n un pla
general pel cobriment,, ni una desviació
d'aigües de pluja, ni, és clar, urbanitza-
ció de la zona. Finalment, i pel que fa al
Pressupost de l'Ajuntament, s'ha pro-
duït matemàticament la llei del pèndol.
D'uns anys en els que els Alcaldes s'en-
lairaven de tancar els exercicis amb su-
peràvit, hem passat a l'sndeutament
més perillós. Sense analitzar-lo, que fóra
objecte d'un treball més exhaustiu, ob-
servem aquestes xifres, prou aclarido-
res:

Deutes per pressupostos extraordina-
ris amb el Banc de Crèdit Local

Pressupostos n° 9-12-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23: del 9.2.65 al
10.2.77.

Import total
1.169.022.221,82 pessetes .
Conoret
687.245.089,84. ptes.
Pendent
213.294.490,17 ptes.
Endeutament aproximat per habitant:
14.612 ptes.
Cens aproximat: 80.000 hab.
Tret del Pressupost Ordinari:
Por mantenimiento Hogar infantil "La
Pastoreta"
Jornales sirvientas y perso-

nal 661.177 ptes.
Por asistencia religiosa
ptes.

602.000

Atención Cultural 34.500 ptes.

Davant d'aquesta situació, quina és la
postura del P.S.C. de Reus? Per una ban-
da, dintre de la C.I.P.M., presionar cons-
tantment pertal de que es portin a ter-
me totes aquelles accions de denuncia
contra les activitats municipals que fe-
reixin greument els interessos dels ciu-
tadans, i fent que la denúncia vagi
acompanyada de la corresponent trans-
parència informativa; per l'altra', essent
present en totes les reivindicacions que
considerem justes per part de la classe
treballadora i recolzant especialment les
que provenen de les Associacions de
Veïns. Però tot això restaria insuficient,
si en el seu moment no anés acompa-
nyat d'unes propostes concretes, d'unes
alternatives vàlides. En aquest sentit
hem constituït uns grups de treball que
es reuneixen amb periodicitat, L'objec-
tiu dels quals és elaborar un programa
d'alternativa munídpal per les properes
eleccions. Els grups de treball són deu, i
la temàtica dels mateixos és coincident
amb aquells aspectes de la problemàtica
municipal de Reus, qus ens ha semblat
eren al mateix temps els més importants
i els més conflictius. Elaborades les con-
clussions pels grups, seran debatudes en
una assemblea en la qual participaran la

, totalitat dels militants i de la qual lògi-
cament en sortirà un programa d'alter-
natíva municipal dels Socialistes a Reus.

7 Vallès oriental
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Santa Maria de Palautordera és una

localitat del Vallés Oriental, que s'aixe-
ca a 208 m. d'altura, en el vessant asso-
leiat del Montseny. Comunitat humana
d'arrel bàsicament agrícola, aquesta se-
cular activitat ha estat fortament despa-
laçada per la industrial. Avui només un
20 por cent de la població activa es dedi-
ca al sector primari. ^

Aquest procés de transformació, va
suposar un creixement demogràfic d'ín-
dex superior al de Catalunya, L'absorció
es va Produir en dues fases, la primera
mitjantçant mà d'obra comarcal de pro-
cedència agrícola. La segona esdevingué
quan els factors de comunicacions favo-
rables i la desconcentradó de l'àrea del
Barcelonès, afegiren noves i diversifica-
des indústries a les primeres de paper,
tints i teixit.

Aquestes circumstàncies convertiren
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Palautordera en receptor d'emigració
d'altres regions. La més recent -dar*
rers dels seixanta, primers dels setenta-
ha vingut, relativament massiva, d'Arjo-
na (Jaén). Avui, prop del 35 per cent dels
veïns del municipi no han nascut a
Catalunya.

Aquest creixement podia haver estat
positiu si la continuïtat i permanència de
pressions directes o indirectes, més o
menys intenses, no haguessin afavorit
els interessos privats imposant-los sobre
els col·lectius. La implantació industrial
ha estat desordenada i, en algun cas, in-
tensament contaminadora de les aigües
de la Tordera. En general, la seva ubica-
ció és un factor perturbador de l'evolu-
ció equilibrada del nucli urbà. En aquest
darrer sentit, la conseqüència més greu
d'aquest desordre ha estat «1 sorgiment
dels barris del Virgili, Pont Trencat i
Moixerigues, de condició suburbial a
Sant Celoni.

Ultra això, per si sola, la construcció
d'habitatge en nuclis esparsos i gens do-
tats de serveis, és també perturbadora»
Una política de "població barata", ha
permès grans beneficis especulatius,
deixant una herència d'insuficiència de
serveis que, imprescindibles per la co-
munitat, aquesta, per a obtenir-los, hau-
rà de pagar ara moltissim més cars. Ai-
xí; la xarxa de col·lectors i de cloaques -
allà on n'hi ha- assoleix un nivell de de-
ficiència que, sovint, atempta la sanitat
pública. Quasi tots els carrers no estan
pavimentats i amb quatre gotes de pluja
es converteixen en intransitables. Quant
a il·luminació, o és inexistent o és simbò-

lica. Corregir tots aquests aspectes, més
els derivats de les urbanitzacions el qual
dèficit ha estat, precipitadament i injus-
tificada, assumit per l'Ajuntament, tin-
drà un doble cost social, el directe i el
futur d'actuar amb possibilitats econò-
miques disminuïdes.

L'actual consistori, fins el moment, no
ha permès que els partits polítics inter-
vinguin en els seus afers, potser per Pen-

\ sar que són seus i no de te comunitat. O
• potser no ha cregut opurtú d'obrir les
portes a tots els partits perquè normal»
els únics no representats entre els seus
regidors són els d'esquerra, Les seves
decisions més recent 4es primeres no
rutinàries?- les ha promigut, en gran
part, l'actual Secretari. El seu dinamis-
me en la gestió ha permès, entre d'altres
coses, el millorar la dotació econòmica
municipal (tot i que amb mides recapta-
dores escassament proporcionals). Però
el Seeratari és únicament en executiu,, i
el seu impuls no ha pogut modificar les
decisions del consitori quan aquestes po-
dien afectar qualsevol interès dominant.
Aquest, per exemple, pot haver estat el
rerafons de l'ajornament d'ampliar el
cementeri, tot i que és sobradament de-
mostrada la seva insuficiència.

Hi conjunt de problemes -els detallats
més el d'aigües, comunicacions, etc. a
manera d'ordenament dialèctic de pre-
sent i de futur, podem arribar a tenir
una jerarquizado actuació i de servei en
els redactat d'un Pla General d'Urbanis-
me del Municipi. La redacció l'han adju-
dicat als tècnics municipals. Davant la.
importància del fet, i per la hipoteca de

futur que pot suposar, el cercle local del
PSC ha sol·licitat, de l'Ajuntament, que
siguin inclosos en l'equip redactor #el
Pla 12 representants dels partits polí-
tics, en proporció de delegats als resul-
tats de les eleccions del 15 deJuny (les
quals, a Palautordera, foren guanyades
pels Socialistes de Catalunya). Al mateix
temps demana que l'Ajuntament es com-
prometi a informar públicament del Pla
en les seves distintes fases, recollint l'o-
pinió directa del poble abans de
presentar-lo a exposició pública.

Aquesta petició està motivada, pri-
mer, per evitar la dependència dels re-
dactors a un equip municipal gens re-
presentaiu del Poble i, més arriscat, ex-
cessivament dèbil a les pressions dels in-
teressos privats. Segon, per impedir que
el futur equip municipal es trobi davant
d'un fet consumat contrari als interessos
col·lectius i, tercer i més important, per
tornar als ciutadans el dret a què les
normes delsPla que s'aprovi siguin refle-
xe i suport de la seva voluntat de pre-
sent i de futur.

Per aconseguir-ho, no tan sols és im*
presindible la presència d'aquests repre-
sentants en l'equip redactor sinó, també,
que el poble sencer tingue accés directe
a la discussió i debat del Pla. £1 que es
pretén és arribar a l'aprovació definitiva
del Pla havent obtingut aquest, prèvia-
ment, el màxim de consensus entre els
veïns, a fi que aquest consensus popular
prevalgui contra possibles inpugnacions
privades que contradiguin la voluntat i
linteres col·lectiu.

JORDI BAIGKT

CERCLE DE PALAUTORDERA
URBANISME

Haviem dir, en el passat íullV'^entra dins
les perspectives que nom intentiMe modificar
les bases del concurs de redacciódel Pla, per
tal que tràmit sigui el més ràpid possible i no
s'escapi del control del l'actual Consistori"
Teníem raó?
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautorde-
ra ha decidit d'adjudicar, als tècnics munici-
pals, la redacció del Pla General d'Ordenació
Urbana del Municipi, renunciant al Concurs
de mèrits,

18CONTRADICCIÓ MUNICIPAL?

El Consistori té tot el dret a decidir un dia
una cosa i, poc després, el contrari. Ho ha fet
en la qüestió d'Orbanisme. Això, ben bé, no es
pot dir que sigui una actuació contradictòria.
Més aviat dóna la sensació de no saber ben bé
per on van. O de saber-ho massa. .

QUE ES EL QUE VOLEM?

Quan va convocar el concurs per millor es-
collir els urbanistes que havien de redactar el
Pla, l'Ajuntament deia:.

"...se considera CONVENIENTE que, el

Plan, se contrate por Concurso, con el fin de
conseguir UNA MAYOR INDEPENDENCIA de
los redactores"
Ara, sembla, aquesta independencia els deu
suposar un inconvenient...

FORA NOSES?

En el Jurat que havia d'elegir els concur-
sants, hi formava part un representant de la
Direcció General d'Urbanisme i un represen-
tant dels Col·legis Professionals. Amb la de-
cissíó de l'Ajuntament han estat excloses
aquestes personalitats. En comptes d'ells, l'e-'
lecció dels redactors del Plà l'ha feta un con-
sistori en el qual cap membre és expert en ur-
banisme.

AQUESTA Sí QUE ÉS UNA
^CONTRADICCIÓ

El Consistori va refusar d'ampliar el ce-
menteri perquè, fent-ho: "se hipoteca el futu-
ro económico del Municipio y, teniendo en
cuenta que, dentro de poco se renovará el
Consistorio se considera que sea el nuevo
Ayuntamiento quién decida"

I per quin motiu no considera que hipoteca

el poble i la seva economia amb aquest urgent
Pla d'Urbanisme?

POR A UN COL.LAPSE?

Diu, el Consistori, que, sense P.G.O.U., s'els
refusen les llicències i no es pot construir a
Palautordera. És que les obres que s'estan \
fent ara es realitzen sense licencia?. Diu tam-
bé, que hi ha molts parats i que, si no troben
feina, es poden produir tensions socials. No-
saltres afirmem que respondre així és pura
demagògia. No fa falta un P.G.O.U, per a ob-
tenir llicències. I per donaries sense haver de"'
discutir-les cada vegada, també serveixen les
Normes Subsidiàries, Però això no els interès*
sa ni tan sols nomenar-ho. Per quin motiu?

URGÈNCIES .-.

Amb a por a aquest col·lapse fantasma,
munten la darrera justificació a la seva prefe-
rència per encarregar la redacció del
P.G.O.U, als tècnics municipals. El que dife-
rencia les etapes d'un concurs i l'adjudicació
directe és un temps de tres mesos. I, en amb-
dós casos, els tràmits que venen després són
força llargs, fins fer que tres mesos siguin re-
lativament res. No sembla, aquesta, una ex-
cusa vàlida. Quina és, doncs, l'excusa?
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SÒN AQUESTS, ELS MOTIUS?

Preguntàvem, en el passat full informatiu,
si era que temien "el risc de que siguin altres
qui el gestionin, el Pla? Temen que el altres sí
frenin l'especulació de terrenys? Temen que
s'acabi el desgavell urbanístic tant profitós!
per a uns pocs?

DEMANEM PARTICIPACIÓ '

Per garantir-nos que no són aquests, els
motius, per convèncer-nos que els refusos
d'independència i de superior judici, així com
que decidir l'adjudicació del Plà tant urgent-
ment i en contra d'anteriors acords no ama-
guen cap interès ocult, DEMANEM CLARE-
DAT I CONTÍNUA INFORMACIÓ I PARTICI-
PACIÓ.

Així, hem demanat a l'Ajuntament que as-
sumeixi els següents compromisos:

Primer: Sol·licitar la participació, en el re-
dactat de les distintes fases del Pla, d'una Co-
missió elegida pels partits'polítics que, a San-
ta Maria de Palautordera en las passades
eleccions del 15 de juny, aconseguiren més
del 2 per cent dels vots comptabilitzats, en
raó d'un comissionat per cada 200 vots o
fracció.

Segon: Eh local adequat i en presència de
l'equip redactor, presentar els treballs refe-
rents al Pla a informació i debat públic obert,
en cloure cada una de les següents fases:
m—Un cop recollida pels tècnics, Consistori i
Comissió la informació prèvia.

—Un cop redactat provisionalment un
avanç del Plà.

—Un cop redactat provisionalemnt el Pla i,
abans de presentar-lo a exposició pública.

Tercer: Després de cada un d'aquest de-
bats, a recollir les sugerencies i modificacions
majoritàriament expresades, incloent-les en
el redactat.

Quart: Equiparar el poder decisori dels co-
missionats als dels membres del Consistori in-
tegrats en l'.equip redactor.

PER QUÈ HO DEMANEM?

Les raons que fonamenten la neceositat d'una
ordenació del territori neixen dels dos drets
bàsics següents: . .

Primer: El de casa ciutadana conèixer una
normativa clara dels drets i deures indivi-
duals i col·lectius del sòl on resideix, i

Segon: El dret a què aquesta normativa si-
gui reflexe i suport de la voluntat de present i
de futur de les persones.a qui afecta.

Respecte al primer punt, establir una nor-
mativa, és molt senzill. Però ALLÒ QUE CON-
VÉ ÉS QUE' AQUESTA NORMATIVA CO-
RRESPNGUI- NO A LA VOLUNTAT D'UNS
POCS, SINÓ ALA DE LA MAJORIA.

Per aconseguü>ho no n'hi ha prou amb la
llei vigent. Aquesta llei, redactada en un
temps gens democràtic, contempla només
una exposició pública un cop tot pastelejat.
La llei no ofereix al poble el dret a participar
en la gestió del Pla des d'un començament, si-
nó només el dret a impugnar-lo si, una vega-
da redactat, no li convé. I tampoc no li conce-
deix, malgrat impugni, decidir sobre les im-
pugnacions. Per > això demanem que formi
part, de l'equip redactor del Pla, una comis-
sió delegada dels partits representants de les
opcions polítiques i socials del poble. Però
tampoc no en tenim prou, amb aquesta inter-
venció. Coherents amb el nostre convenci-
ment autogestionari, demanem, amés, una
sessió informativa i dues de gestió popular.
PRETENEM QUE S'ARRIBI A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PLA HAVENT OBTINGUT
EL MÀXIM DE CONSENTIMENT ENTRE
ELS VEÏNS DEL POBLE, A FI QUE AQUESTA
APROVACIÓ POPULAR PUGUI PREVALDRÉ
CONTRA POSSIBLES IMPUGNACIONS PRI-
VADES QUE CONTRADIGUIN LA VOLUN-
TAT I L'INTERÈS POPULAR. ;;>

A Fi DE COMPTES.ES EL POBLE QUI PAGA.

Cap urbanista, cap tècnic, té dret a decidir,
ell sol, com ha de ser el nostre futur municipi.

A ell els pertoca dissenyar-lo com el poble de-
cideixi. A ells correspon de solucionar els pro-"
blemes tècnics i legals de les opcions que el
poble aporti. Els seus estudis els han capaci-
tat per això.

Ademès, així com l'Ajuntament només és
administrador i no propietari, els tècnics són
els clients d'un poble que els pagarà -i bé-
perquè delimitin el territori a gust dels que hi
vivim. Tenim el dret á decidir, ja des del pri-
mer esborrany, -com ho faríem amb qualse-
vol encàrrec particular- que ens ensenyin els
seus projectes, per tal que els aprovem, modi-
fiquem o refusem si no ens convenen.

UNS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

Ún dels objetius prioritaris cara a la conso-
lidació de la democràcia és aconseguir uns
ajuntaments democràtics que responguin a
les aspiracions i interessos reals dels ciuta-
dans. Els Socialistes exigim la celebració ur-
gent d'eleccions municipals que acabin amb
uns ajuntaments hereus del franquisme.
Els Socialistes participarem activament en
aquestes eleccions amb candidatures de SO-
Cl ALISTES DE CATALUNYA, en les grans
ciutats i amb candidatures unitàries.d'Entesa
Local, en els pobles i viles.

La transformació de la societat capitalista,
només podrà fer-se realitat gràcies a la lluita
constant de tots aquells que ens proposem
aquest objetiu; és â  dir de tots els socialistes.
Les forces socials que sostenen el capitalisme
no cediran fàcilment a la desaparició del seu
sistema ja que significaria la pèrdua dels seus
privilegis i de la seva dominació econòmica i
social. . '

Els Socialistes necessitem construir l'eina
que ens ha de permetre fer realitat la societat .
socialista. Aquesta eina és un gran Partit, que

• aplegui a tots els socialistes. Un Partit amb
objetiu clars. Un Partit de lluita, demo'cràtic,

- amb incidència én la lluita de masses, amb
capacitat de govern. Un Partit català al ser-
vei de tots els treballadors de Catalunya.

Alt Camp
VALLS

"Aquest Valls d'avui ni és el que era
ni el que podria ésser". Aquesta expres-
sió senzilla dita per un company, defi-
neix el Valls actual, si bé cal analitzar-la,
per poder-la encendre millor.
. Valls era un poble de pagesia i avui és
una ciutat mig industrial i mig agrícola,
mancada però d'estructures que servei-
xin alhora a les dues realitats socio-
econòmiques. Valls, era i és un poble ric
d'aigua i els nostres ciutadans, ara, han
de veure com nò ragen les aixetes de la
llar per culpa de la incúria municipal.
La ciutat era urbanísticament compacta
i tenia una fesomia concreta i amb ca-
racterístiques ben precises. Avui, però,
hi ha una desfeta urbanística plena de
pseud-urbanitzacions i construccions
ilegals què no es pot qualificar-d'altra
manera sinó com un paradís per als es-
peculadors de terrenys. Fins i tot comen-
ça a prendre la imatge d'un poble aban-

donat, ja que al llarg i ample del casc
antic, s'hi troben moltes cases buides,
d'altres mig abandonades, i moltes de
les que són habitades, externament so-:

Ien presentar un aspecte d'abandó com
les altres que dèiem abans. Com imatge
contradictòria als voltants de la ciutat hi
podem veure - construccions ultra-
modernes elevades amb pretensions, al-
gunes, de gratacels que fan mal als ulls i
al coll si visualment vols abastar l'alça-
da. En síntesi, "Valls no és el què podia
ésser". • ,

Els grans problemes actuals dins del
. Municipi són el caos urbanístic i estruc-
tural de serveis i equipaments socials;
l'abandó de l'important riquesa natural
com és la pagesia i una greu i considera-
ble castració dels moviments culturals.

Tampoc crec que es puguin donar to-
tes les culpes a l'Ajuntament actual, ja
que els que el precediren dins el règim

franquista, també hi varen treballar i de
manera profunda en el que són les des-
fetes actuals. Tot i això és ben cert que
el Municipi actual és el que més es preo-
cupa per la raó simple que té el poder à
lès mans. L'Ajuntament d'avui és presi-
dencialista, amb uns regidors, tret d'aí-
guna excepció ben notable, amb una
manifesta incapacitat de gestió, això sí,
airib una capacitat notable de transfigu-
ració, particularment el Batlle Sr.
Galimany. Hi ha cops, que si el poble no
el conegués tant com el coneix, —
tinguem present què pels anys 60 quan
va pujar a l'Alcaldia el poble es va.mani-
festar en contra d'ell tot i anar al costat
del Governador Civil i altres "autorida-
des" que van haver de suportar tots l'a-
valot popular—, avui encara voltat dels
retrats de Franco i J. Antonio seria prou
capaç d'atribuir-se la paternitat de la
democràcia i màxim defensor de Catalu-



nya, Alerta! Ja ha visitat l'Honorable
Tarradellas. Les qualitats camaleòni-
ques de certes personalitats locals són
espectaculars i considerables.

La gestió de l'actual Consistori en
l'aspecte econòmic mereix la qualifica-
ció de desastrosa, no precisament per-
què els Pressupostos hagin estat elevats,
sinó pel fet fonamental i greu de la mala
utilització dels cabals públics. La Comis-
sió de Control Municipal, formada pel
PSC, PSOE¿ JPSyC,, Esquerra Republica-
na, Convergència Democràtica, USO,
UGT/ Associació de Veïns i Moviment de
Joves en estreta col·laboració amb un
grup de tècnics locals i la Unió de Page-
sos, ha viscut al llarg de les darreres set-
manes, moments força difícils per algun

Alt Camp

VALLS
dels components dretans de la mateixa,,
tot i que de fet han pogut realitzar una
tasca constructiva al servei del poble.
Potser el gran èxit d'aquesta Comissió
hagi estat fins ara evitar que l'Ajunta-
ment es llenci a una aprovació unilate-
ral del nou Pla General .d'Urbanisme,
forçant situacions de compromís amb el
"Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo". Cal matisar molt clarament que
aquesta' Comissió mai no ha estat en
contra de la necessitat d'un Pla General
d'Urbañisme, tal com intenten de fer,
veure d'una part el mateix Ajuntament i
de l'aítra. cert sectors ciutadans molt
concrets i afectats, que voldrien provo-
car enfrontaments interns en la Comis-
sió. La nostra actitud, ben al contrari,

ha estat clarament constructiva, inten-
tant que el proper Pla General Urbà, no

"es converteixi en una eina més a favor
dels especuladors, sinó; tot al contrari:
un pas endavant a favor del poble treba-
llador i de la classe mitjana que si té al-
guna possibilitat d'estalviar és deixant
les suors a les butxaques dels qui "sem-
pre l'han afavorida". "Valls; reclama
conseqüentment, i amb la màxima ur-
gència, les eleccions municipals. Neces '̂
sitem homes NOUS, DE MENTALITAT
RENOVADORA, CAPACITATS I RES-
PONSABLES per reconvertir,-amb el po-
ble al costat, la nostra ciutat des dels fo-
naments.

Snat: -ALT CAMP-
BOFARULL-FILELLA

Baix Llobregat
SANT JOAN DESPÍ

Sant Joan Depí, situat a la comarca del Baix Llobregat és un
exemple, entre altres, de l'especulació i la corrupció franquista
municipal. En aquests últims 17 anys s'ha vist multiplicada per
5 la població real, que, actualment és d'uns 28.000 habitants i
amb majoria superior de la classe treballadora amb un 75% de
procedència andalusa, extremenya, aragonesa, etc.

Existeixen tres barris diferents i ab-
surda.ment separats pel polígon indus-
trial; són el barri centre o antic„ les
nes i Pla del Vent (mal anomenat,
Dolores).

Amb ̂ 'especulació del sòl ur.

Pla-

à i l s al-
çades d'edificació superiora á la 1<
tat, la densitat humana ha cresdut d'una
manera monstruosa] amb una falta total
He serveis i d'equipaments.

£1 15 de Juny i la comissió de-
mocràtica municipal i
r>: ' •

.^ Les eleccions van obrir el pas a una
esclatant victòria de l'esquerra al muni-
cipi, 34% per Socialistes :de Catalunya,
37% per-PSUC, 10% pel Pacte Democrà-
tic i 10% per UCD. /.

Poc després, s'iniciaren en col·labora-
ció amb el PSUC les converses per a
crear la comissió democràtica municipal
de partits polítics. En uri'principi aques-
ta comissió fou integrada pel PSC, PSUC,
CDC, UCD, PTE, i partit Carií. El PSOE
tot i existint en el barri de les Planes, no
hi va fer acte de presència fins passats
alguns mesos.

Sota l'impuls del PSC varen néixer
també diverses subcomissions tècni-
ques, com sanitat, ensenyament, urba-
nisme, hisenda, etc.

La comissió es va posar en contacte
amb l'Ajuntament bo i plantejant-li la
problemàtica municipal i la perspectiva

futura. El consistori però, fidel a la seva
política ambigua i emparant-se en lega-
lismes dels quals se'n oblida quan li con1

. vé, no va-negar la seva ool·laboració pe-
rò va acceptar la fiscalització, intentant
involucrar a la comiissió democràtica en

!• les decisions municipals. Els partits polí-
. tics però, ho han rebutjat d'una manera

unànime, fins que no obtinguem la total
capacitat de decisió, mitjançant les elec-

,.-' cions municipals.
Periòdicament s'han fet reunions amb

el consistori plantejant els problemes
més greus o que per l'anomenada ambi-
güitat no tenen resposta clara en la ma-
joria dels casos., /

S'han obtingut alguns fruits, com és
l'examen de documentació, l'eliminació
dels símbols feixistes, una major neteja

-' dels carrers, posicions favorables de l'a-
juntament en front als polígons de Sant

. Joan Despí i Torreblanca, i gestions a fa-
vor de diverses necessitats sanitàries.

Actualment, la comissió democràtica
municipal enfront dels retard de les

, eleccions municipals, s'ha replantejat el
•seu paper davant el poble i l'ajunta-

ment, estrenyent les relacions i contac-
tes amb les associacions; de veïns i cen-
trant l'actuació sobre 5 temes fonamen-
tals: pressupost/revisió dèl cens, ense-
nyament, sanitat i urbanisme. .

Les relacions del PSC amb els altres
partits de la comissió són bones.

La comissió democràtica ha llançat
-dos comunicats d'informació pública so-

bre ensenyament, guarderies, alfabetit-
zació d'adults/ sanitat, campanya ' de
.desratització, polígons, neteja pública,
pavimentació, il·luminació dels carrers,
irregularitats urbanístiques, cens/etc.

El 3 de desembre i en l'àmbit de Con-
grés de Cultura Catalana s'inaugurà una
exposició sobre el passat i el present de
Sant Joan Despí, En l'espai reservat a
partits polítics va destacar per la seva
coherencia i claretat la del PSC.
• El dia 9 i també patrocinat per el CCC,

es va celebrar una taula rodona sota el
títol "Els partits polítics,i la política mu-
nicipal". Hi asistiren, junt amb el PSC, el
PSUC, CDC, PTE i UDC. El partit Carií i
el PSOE no hi varen participar. En
aquesta taula rodona fou únicament, el
PSC qui va plantejar una autèntica al-
ternativa municipal. :' " "- .-

Alternatives del PSC

Política municipal i urbanisme: Ajun-
taments democràtics. Eleccions munici-
pals. Participació dels partits polítics.
Participació .de las AAVV, etc. Grups
d'autogestió i cooperació. Presupost mu-
nicipal democràtic. Actualització' del
cens. Vigilància del níedi ambiet. Millo;
res en els transports públics. Pla comar-
cal d'urbanisme per a tots. Espais verds
i instal·lacions esportives. Iluminació i
pavimentació dels 'carrers. Control de
meroats i de preus. Policia municipal de-.

" mocràtica i al servei del poble. Atenció a
l'ensenyament i formació professional. •
Consultoris, ambulàncies, vacunació,
assistència social/ etc, Festes populars i
democràtiques. Activitats esportives.'
Casa de cultura popular. Lluita a l'atur.'
Lluita contra el ,'polígori de Sant: Joan
Despí, contra el pla .-parcial de Tórré

-Blanca i oontra el canal.de la zonasud.

8



Baix Llobregat

SANT JOAN DESPÍ

Ensenyament: Desaparició de la l'a-
parell educatiu frand'una nova escola
pública.

1.—Escola gratuïta. 2.—Escola unifi-
cada, obligatòria i unitària. 3.—Escola
compensadora i no pas selectiva. 4.—
Escola laica. 5.—Escola renovada peda-
gògicament. 6.—Escola catalana. 7.—
Escola depenent de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura de la Generalitat. 8.—
Escola desentralitzada i autogestionada.

Escolarització total. Locals adequats i
definitius. Ensenyament de qualitat.
Cursets de reciclage de professors. Cür-,
sos de català. Autogestió per programes,
mètodes i continguts. Participació i con-
trol de pares i professors. No subven-
cions a l'escola privada. Guarderies i
parvularis. Escola de formació profes-
sional en condicions adequades.

Sanitat: Propugnem: Educació sani-.
tària de la població. Higiene ambiental.
Control dels factors de morbilitat. Aten-
ció al malat en la completa globalitat sa-"
màtica i psíquica. Recuperació i reincer-
ció social. . '

La sanitat ha de tenir tres postulats
fonamentals: 1— Contribuir amb eficàcia
al manteniment de la salut de la pobla-
ció. 2—Ha d'ésser acceptada per la ma-
joria de la població. 3-Ha d'ésser, tam-
bé, econòmioament possible.

Proposem la creació del Servei Nacio-
nal de la Salut a Catalunya depenent de
la Conselleria de Sanitat de la Generali-
tat.

La sanitat ha d'ésser d'àmbit català,
comarcalitzada, democràticament ges-
tionada, unitària,- completa i uniforme.

Dos consultiris de la Seguretat Social
amb els serveis de medicina general, pe-
diatria, ATS, tocoginecòleg i dentista:
Un d'ells en el barri del centre i un altre
en el de les Planes. Una ambulància
també, a les Planes. Erradicado dels
abocadors clandestins d'escombreries.
Millores en la xarxa de clavegueres. Vi-
gilància sanitària dels aliments, dels lo-

cals comercials, de les, indústries, de les
escoles, de les vivendés, etc. Planificació
de les campanyes de vacunació. Aug-
ment del nombre de metges de la Segu-
retat Social. Servei d'urgències durant
les 24 hores del dia. Reivindicació junt
amb. els ajuntaments Veïns d'ün hospital
comarcal. •

Política de la dona: Amnistia per a to-
tes les dones comdemnades per raons de
sexe. Derrogació de totes les discrimina-
cions jurídiques. Pàtria potestat conjun-
ta. Derogació de la llei de perillositat so-
cial. Ensenyament obligatori, laic i gra-
tuit amb coeducació a tots els nivells.
Legalització dels anticonceptius. Llei
d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Creació de guarderies gratuïtes amb cri-
teris pedagògics. Igualtat de drets labo-
rals. Igualtat a l'hora de rebre les pres-
tacions de la Seguretat Social, encara
que només quotitzi la dona, Impulsar
que les organitzacions dels treballadors
asumeixin les reivindicacions de la do-
na. Socialització del treball domèstic.
Centre de planificació familiar. Estimu--
lar l'esport femení. Zones verdes amb
parcs infantils. Associacions femenines i
dè mestresses dç casa.

Joventut: Drets polítics: Carta consti-1'
tucional de la joventut. Vot als 18 anys.
Dret d'associació per la defensa dels in-
teressos juvenils sense limitació d'edat.
Subconselleria de la Joventut a la Gene-
ralitat. Dret socials: Accés a l'ense-
nyament fins als 18 anys. Accés a nivells
superiors segons capacitat. Accés a la
cultura. Cultura democràtitzada. Accés
a l'esport desde l'infància. Esport demo-
cràtic. Accés al lleure. Drets econòmics:
Accés al treball. Drets al treball digne.
No discriminació per motius d'edat-
Drets a l'associació sindical. Conjugació
del treball físic i intelectual. Accés a la
formació i promoció professional. L'Es-
tat ho asegura mitjançant la política
econòmica i social.

Associacions juvenils: Locals i clubs

jovenils. Esport i instalacions esportives.
Cultura i ensenyament.

Cultura: Proposta del PSC per là crea-
ció d'una Casa de Cultura Popular a l'e-
difici situat a la Plaça Catalunya.

Disposant el municipi d'aquest edifici,
que per les seves característique artísti-
ques i arquitectòniques és el més adient
per l'ubicació.d'un centre de cultura in-
tegral al servei del poble, i observant el
procés de degradació de dit edifici, jun-
tament a la falta absoluta de centres
d'aquesta mena, el PSC proposa:
1.—La creació d'una casa de cultura po-
pular. ; .

2.—La formació d'una patronat per-a
la seva gestió.

. 3.—I que segons la nostra proposta,"la
casa de cultura popular tindria les. de-
pendències següents; '

a) Biblioteca. . ,
b) Arxiu municipal.
c) Secció arqueològica. ',
d) Secció d'història local.
e) Secció d'història natural. -
f) Sala d'exposicions.
g) Sala de conferències.
4.—El militans del PSC disposem ja>

de material suficient per a posar en
marxa les seccions d'arqueologia i d'his-
tòria natural.

5.—A l'Ajuntament existeix un arxiu
municipal en condicions de conservació
fortament lamentables. -

6.—Actualment a Sant Joan Despí hi
ha materials i publicacions per a confec-
cionar la secció d'història local. .

7.—El PSC creu que un museo no ha
d'ésser ni és un "ente" mort ni fred ni
tan sols un simple magatzem d'objectes,
sinó al contrari, aquest ha de servir d'u-
na manera didàctica la cultura de tora
la població especialment l'escolar.

CERCLES I i II

DE SANT JOAN DESPÍ

Baix Llobregat
SANT FELIU DEL LLOBREGAT

Amb uns 35.000 habitants, segons xifres oficials (Prop de
40.000 reals), la nostra població és un exemple típic del model
de creixement portat al cinturó de Barcelona als darrers anys.
De fet, més que créixer, es pot dir que s'ha intentat transformar
la part del Baix Llobregat més propera a Barcelona en un su-
burbi d'aquesta. Tot i així, encara conservem una determinada
consciència comarcal que cal descobrir'a les majors mobilitza-
cions dels treballadors catalans sota el franquisme: Les vagues
generals del Baix Llobregat.

Sant Feliu és la capital històrica de la ' comarca, avui, però, estaríem en un sisè

lïoc, en nombre d'habitants i d'impor-
tància econòmica; darrera de Cornellà,
-Sant Boi, El Prat, Viladecans i Esplugues
(tot i així, en nombre de població estem
èritre les 25 primeres ciutats de Catalu-'
nya). -

El ritme de creixement ha estat els
darrers anys desorbitat, dels 10.000 ha-
bitants als anys 50 pasem als 35.000 ac-
tuals. Això ha comportat un desenvolu-
pament de la ciutat bàsicament no-*har-;
mònic. Avui ens trobem amb un casc ur-
bà, perfectament diferenciat i amb una
determinada coherència interna, i amb
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uns barris extrems que han anat crei-
xent sobtadament al seu costat sense dp-
nar temps a una absorció per part de la
comunitat dels nous pobladors. Aquests
barris, en el millor dels casos, no tenen
resoltos els mínims serveis i dotaqions
imprescindibles; tots ells acullen a po-
blació bàsicament obrera i en ells es pot
resumir la: problemàtica general de
manca'd'equipament escoles i infraes-
tructuras que es fa palesa a la nostra
ciutat. • • r

Els déficits principals a la població
són els següents:

Sanitat: A Sant Feliu no hi ha cap cen-
tre assistencial (La Seguretat Social està
construint un Ambulatori que no resol-
drà els dèficits fins ara acumulats, qué
al sobrepassen llargament). D'altra ban-
da s'observa un empitjorament * de les
condicions de salubritat pública 4Les
clavegueres properes al mercat munici-,
pal semblen autèntics nius de rates).

, Ensenyament: L'any vinent hi haurà
unes 500 places de dèficits a l'EGB. A les
poques guarderies existents sense més
atenció, per part de l'Administració no
poden cobrir totes les places necesàries
a una població que, com la nostra, és
majoritàriament obrera. Un altre punt
destacable és el de la població post-
escolar que, en acabar l'EGB, no troba
plaça de BUP o Form. Prof. i-que no Pot
treballar fins als 16 anys. Aquests nois
paralitzen la seva formació a una edat
(14-16 anys) cjau per el seu desenvolu-
pament posterior.

Urbanisme i Infrastructura: A Sant
Feliu, fruit del model de creixement es-
peculatiu anterior, ens trobem amb
greus deficiències de dotaciorís als bar-
ris nous: les zones verdes són inexis-
tents, encara hi ha alguns carrers sense
asfaltar, la xarxa de sanejament és insu-
ficient, i, el que és pitxor,no podem par-
lar d'aquests barris coma estructures
harmòniques, car, en molts casos les es-
coles, botigues, cinemes, zones d'esbar-
jo, esport, etc., tan necessàries per les
relacions comunitàries, són situades fo-
ra del barri. Hem de fer notar.que les ac-
tuacions previstes en matèria d'urbanis-
me a la comarcad), lluny d'incidir posi-
tivament per transformar aquesta situa-
ció la agreujen molt més, fins al punt de
que els pocs espais lliures existents ara
quedarien urbanitzats, transformant, de
fet, la comarca en un suburbi de Barce-
lona. •,.'•••".' :'••. •••':•,• • ••:•;•.••. •.. , • ••.'••'' '• ,-; : :

Davant d'aquesta situació els socialis-
tes hem de proposar una clara alternati-
va que parteixi d'unà inversió del procés
de creixement i que tingui en compte el
conjunt de Sant Feliu com una ciutat i
no com a terreny on s'hi poden fer blocs
i més blocs. Aquesta posició és perfecta-
ment compartida amb les altres forces
polítiques de la població, puix la proble-
màtica, lluny de ser parcial o banal té
una gravetat absoluta,
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El poble així ho entén i a les darreres
eleccions generals els resultats van afa-
vorir clarament a les opcions d'esquer-
ra (Socialistes 32% Comunistes 29,5%). A
proposta dels socialistes es constitueix a
primers de juliol la Comissió Municipal
de Forces Polítiques^ integrada per tots
els Partits Polítics presents a la localitat
(PSC, PSOE, PSUC,.PTE,; OIC, PCC iCDC)
que s'encarrega des de aleshores de con-
trolar la gestió municipal per tal que
l'antic Ajuntament no hipotequi amb les
seves actuacions el futur de la població.

El balanç de la seva actuació, degut a
la poca col·laboració de l'actual Ajunta-
ment; no és del tot positiu, tot i que totes
lés forces presents ens hi hem esforçat,
en treballar-hi de debò. De fet les dar-
reres actuacions de la Comissió Munici-
pal de Forces Polítiques estan encamina-
des a resoldre els principals problemes
que té plantejats: . :

Incapacitat per portar un Control
Efectiu de l'actual Ajuntament.

Allunyament progressiu de la pobla-
ció en veure-hi aquesta cap treball posi-
tiu que puguim justificar la nostra exis-
tència.

t •

L'alternativa socialista per Sant Feliu:
Els socialistes defensem una nova or-

ganització de l'administració municipal
basada en dos eixos fonamentals:

\QV.) Autonomia municipal, amb ca-
pacitat real. de decisió al si dels nous
municipis. Això vol dir què els Ajunta-
ments tinguin la .-possibilitat seus ter-
ritoris amb eficàcia, és a dir, què tinguin
financiado i poder executiu suficients.
2on.) Participació de la població én els
nous Ajuntaments: fins a arribar a au^
togestionar, determinats serveis especí-
fics. A Sant Feliu de Llobregat trobaríem
extraordinàriament positiva la revitalit-
zació de tots els patronats mixtes
Ajuntament-Afectats, que ha existit fins
ara, i que han anat desapareixent fruit
de la política de deixadesa de l'actual1

Administració. Això garantirà enorme-
ment la descentralització burocràtica de
la gestió municipal/i tornarà el poder de'
decisió a la població. Alguna de les àrees
-d'actuació a títol orientatiu, d'aquests
patronats serien les; següents:

Esports: S'hauria d'eixámplar el que
actualment existeix entre l'Ajuntament i
els clubs esportius per donar-hi cabuda
a les vocalies d'esports de les Associa-
cions de Veïns, als Col·legis amb sec-
cions esportives, als mateixos professors
d'Educació Física, fins a constituir un
Patronat amb là participació de tots els

; sectors afectats. '
Cultura i Educació: Hauria d'englobar à"
l'extint d'Educació Especial (que sota el
nou Ajuntament trobarà la solució a la
problemàtica actualment existent), a

, l'actual Junta Municipal d'Educació
(Formada per tots els directors de les es-
coles de; Sant Feliu), al Secretariat pro-

' 9%

Ensenyament del Català; i totes les enti-
tats culturals interessades.

Aquest patronat ha de jugar un paper
decisiu en l'elaboració d'una alternativa
a l'actual situació escolar a la població.

També proposem la creació d'un
Grup d'Enllaç Ajuntament-Població, en
el qual hi haurien de participar totes les
entitats i Associacions de la població in-
teressades en les iniciatives de resolució
dels actuals problemes.- • ••

El nou Ajuntament ha.de garantir
sempre la posibilitat de participació dels
ciutadans a aquestes iniciatives i s'obli-
garà a mantenir canals d'informació
,permanentment oberts amb la població.

Quant als greus dèficits de serveis,
equipaments i zones verdes que/ en
aquest moment, té la població és neces-
sària i urgent una política municipal en-
caminada a resoldre'ls. En aquest sentit
nosaltres proposem: -

ler.) Establiment* d'un Programa
d'Actuació Urbanística Municipal que
tingui coma objectiu primordial enfocar
el creixement futur de la. ciutat en el
sentit anterior. Hi ha una prioritat clara
abans de llançar-nos a construir grans
operacions inmobiliáries: Hem de resol-
dre els dèficits actuals

2on.) Establiment d'uns ritmes d'e-
xecució del Pla Comarcal que el supedi-
tin clarament al principi anterior. Totes
les llicències d'obra que es donin o els
Plans Parcials que s'aprobin han d'estar
orientats a resoldre la problemàtica ur-
banística existent.

3er.) Atenció prioritaria a les obres
d'infrastructura al municipi que, tot i
que seran costossísimes, canviaran to-
talment la fisonomia de Sant Feliu (Co
lectora General, Canalització i Cobri de
la Riera de la Salut, Desviació Car-
retera General i de la de Cornellà, trans-
formació del tren en substerrani; etc.)..

Proposem que les obres de infrastruc-
tura s'adjudiquin preferentment a in-
dustrials de. lavloçalitat a fi i efecte.de
paliar el greu problema d'atur a nostra
població.

Per acabar volem dir que aquest pri-
mer esborrany de mesures a prendre per
transformar Sant Feliu resta obert a tot
aquell qui vulgui afegir-hi alguna cosa.
El programa municipal dels socialistes
és el de tots i l'hem de fer contant amb la
vostra col·laboració. . ,

(Àprobat pel Secretariat local del P.S.C.
Í • a Sant Feliu)

Es prega feu arribar els vostres
suggeriments al PSC C/ Somorrostro, 20-
Sant Feliu de Llobregat..... - • •:.

(1) Veure a l'Hora Socialista Num. 2 l'article de "El
pla comarcal torna a fer de les seves" (Pág. 10).
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Mataró es troba en aquest moment a la ratlla dels 100.000
habitants. Capital del Maresme, esdevé en aquest sentit un pe-
tit laboratori en què es troben tots sis components que definei-
xen la comarca» evidentment amb totes les seves contradic-
cions: és a dir, a cavall entre indústria/ serveis/agricultura i en-
tre ciutat per a VIURE-HI o bé ciutat dormitori de Barcelona.
Tan sols hi falta el turisme (molt important en altres pobles del
Maresme) quasi inexistent a Mataró. .

Mataró va créixer d'una forma quasi
brutal durant els primers anys 60, fruit
de la necessitat de mà d'obra a Catalun-
ya i que a Mataró es concreta amb el
treball a la construcció i el del gènere de
punt. Aquesta onada de família es sen-
ceres» vingudes la major part de Múrcia
(prv) i Extremadura» s'instal·là en el que
Sa esdevingut cinturó suburbial de Ma-
taró i que es començà a construir ales-
hores; Cirera/ Vistalegre/ La Llàntia/Mo-
Üns/i Cerdanyola, aquest últim amb 1/3
part ds la població actual de Mataró.

Es així com fruit d'una manca total
de previsió i de la indiferència per part
de l'Ajuntament es creen aquests subur-
bis sense els més elementals serveis: ai-
güà/elaveescoles/farmà-
cies/dispensaris/ambúlatoris/ etc. Els
propietaris dels terrenys, molts d'ells lli*
gats a les famílies benestants de la ciu-
tet, fan el seü; "agost" i creen a la vega-
da noves expectatives especulatives
a*nb tot el cinturó que fa de muralla en-
tre la ciutat i els nous barris.

Actualment aquesta zona es l'única
reserva que li queda a la ciutat per in-

tentar solucionar els dèficits d'equipa-
ments que pateix.

Aquesta situació ha provocat que al
llarg d'aquests anys l'Ajuntament ha»
gués d'assumir (pagant els veïns) la
creació de bona part de serveis d'aques-
tes barriades, serveis pocs i mal dotats,
cosa que darrerament s'ha posat de ma-
nifest en la brotada d'una veritable epi-
dèmia de tifus, provocada pel deficient
servei de subministre d'aigua, :

Tot aquest desgavell és fruit de la lò-
gica capitalista més elemental (en el sen-
tit de primària) així com de la inexistèn-
cia d'un pla d'ordenació urbana, provo-
cada en bona part per no voler els prin-
cipals detentors de terreny (entre ells, la
Caixa d'Estalvis Laietana, entitat finan-
çada bàsicament amb els diners del tre-
balladors i que actua contra els interes-
sos populars) posar-se mínimament d'a-
cord per aturar.aquest creixement sal-
vatge de la ciutat. *

Al mateix temps el creixement intens
es donava segons influències dels pro-
pietaris/promotors d'estages i amb la to-
tal col·laboració dels alts tècnics munici-

pals, autoritzant altures i densitats molt
per sobre de la llei, No escapa tampoc
l'Ajuntament a aquesta actuació especu*
ladera, en potenciar projectes com l'a-
parcament subterrani de la plaça de
Santa Anna, en què es priyatltzava l'ú-.
nic espai públic de passeig i esbarjo del
centre de la ciutat Aquest projecte, grà-
cies a la mobilització ciutadana, es va
poder aturar.

És desprès de diversos intents quan,
finalment, s'aprova, l'any 1976, un pla
d'Ordenació Urbana, i encara que amb
greus deficèncíes és el primer intent se-
riós d'ordenar el creixement de la.ciu-
tat,

En aquest moment Mataró té dos pro-
blemes impotants a resoldre, dos proble-
mes que incideixen de forma capital en
el futur desenvolupament de la ciutat; el
primer d'ells ès la prolongació de l'auto-
pista cap a Girona i el projecte de port
esportiu que privatitearia l'actual platja
de Mataró.

El cas de l'autopista presenta el pro-
blema de privatitzar i condicionar d'una
forma innecessària les comunicacions
comarcals, destruint milers d'hectàrees
de terres de Gonreu. El cas del port ès
una qüestió més complicada, ja que els
promotors —l'Ajuntament- jugant amb
els sentiments de bona part dels ciuta-
dans i la frustació perquè Mataró no ha

.tingut port i sí poblacions més petites,
Voler fer passar un projecte que des-
trueix l'actual platja de la ciutat, priva-
tit2ant d'una forma irreversible una de
les poques zones públiques de què dispo-
sa la ciutat,

Ambdós projectes tenen un comú de-
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nominador: el d'estar fets d'esquena al
poble i sense estudis seriosos de les ne-
cessitats de la comarca. Necessitats que
no han de venir donades pels interessos
del capital i dels especuladors sinó pels
interessos de tot el poble,

En aquest aspecte cal que la Generali-
tat ho estudi, per tal que no es tiri enda-
vant cap projecte d'aquesta envergadu-
ra sense tenir abans: ler. un estudi se-,
ríos i GLOBAL de les necessitats de la co-
marca i 2on. l'opinió dels habitants de la
mateixa,.

Una altra qüestió important per a la
ciutat s'està debatent aquests dies, és la
qüestió: què en fem de les escombraries
en aquest moment, ja que per una políti-
ca irresponsable per part del Consistori,
ens troben que l'actual abocador situat
al nord de la Ciutat està quasi saturat, fa
mig any que s'ho varen començar a
prendre amb urgència. És aleshores
quan amb el desconeixement de tota la
població (lásense passar-ho, com és obli-
gatori, per un ple municipairdèstruiexeh *
quasi 10.000 m2 de bosc, per fer-ne, se-
gons deien, un abocador "provisional",
abocador sense cap garantia de no con-
taminació i amb la perspectiva de con-

vertir aquesta carena litoral en una zo-
na de reservés de merda.

És en aquest moment que es mobilitzà
l'opinió ciutadana i per mitjà de pres-
sions dels partits polítics i manifesta-
cions al carrer s'aconsegueix aturar el
projecte, Es denuncia a la vegada aques-
ta actuació al Governador Civil, i aquest
nomena una comissió mixta Partits/
Ajuntament que posa fil a l'agulla per
trobar una solució definitiva a aquest
problema, activant tots els tràmits i ges-
tions per a la construcció d'una planta
eliminadora d'ecombraries, i

Situació de l'ajuntament
L'Ajuntament actual, herència del

franquisme que encara patim, està quasi
sense "quòrum", és a dir, per diferents
motius han dimitit díversosregídors i
l'anterior alcalde és avui Governador Ci-
vil de Tarragona,

L'endemà de les eleccions del 15 de
Juny el consistori es va adonar del què
representaven i varen prender l'acord
de no adoptar resolucions d'envergadu-
ra sí no hi havia una veritable urgència,
situant-se de fet com a Ajuntament pro-

visional. Doncs bé, darrerament s'han
vist encoratjats no se sap per qui i estant
fent cas omís del seu propi acord del
4/7/77, aprovant i tirant endavant pro-
jectes que no tenen res d'urgent i sí d'hi-
poteca del futur, principalment amb l'a-
provació de plans parcials que condició*
nen d'una forma greu el creixement de
la Ciutat, així com comprometent a solu-
cionar problemes d'equipament/ ser-
veis/infrastructura a un Ajuntament
econòmicament bloquejat,

Davant d'aquesta actuació el PSC ha
denunciat públicament l'Ajuntament,
manifestant que sí no assumeix el paper
d'Ajuntament de transició que ell mateix
es va donar el 4/7/77, exigirà del Govern
Civil una actuació per tal d'aturar l'ac-
tual actuació irresponsable del Consisto-
ri,

Aquesta postura és la que també ha
adoptat la "Comissió de Partits Polítics
per a la informació Municipal" que re-
presenta més del 90% dels vots emesos a
Mataró el 15 de Juny, a la vegada que
manifesta la necessitat urgent de cele-
brar eleccions Municipals, única forma
de solucionar definitivament aquests
problemes.

LA SITUACIÓ DE L'ENSENYAMENT
Mataró pateix plenament tota la pro-

blemàtica general que afecta l'ense-
nyament arreu de Catalunya: places in-
suficients, no gratuïtat, gestió no demo-
cràtica dels centres, escola no catalana,
provisió de professorat, qualitat pedagò-
gica.,.

Aquesta problemática está agreujada
a casa nostra per una doble circumstàn-
cia: £1 paper de Mataró com a cap de
Comarca, que obliga a satisfer una de-
manda educativa superior a la local, i el
fort creixement demogràfic de la ciutat
¡degut a la immigració, que en fer-se sen-
se cap planificació ha donat existència a

/barris mancats de tota mena de serveis,
/aguditzant així tota la problemàtica
> educativa i afectant fonamentalment els

treballadors.
Fent un repàs per nivells educatius

trobem ía següent situació:

Guarderies-Parvularis:

Cal destacar la importància que a
Mataró té la indústria tèxtil, que en ocu-
par una gran part de mà d'obra femeni-
na, genera una forta demanda de places
en aquest nivell.

Existeix un dèficit molt important de
places a tot Mataró. Aquest dèficit és
gairebé absolut als diferents barris de la

- ciutat. Moltes de les places existents, pe-
rò, no són més que magatzems de nens,

Í 2 " • ' • • . '

organitzats com un negoci més, que no
atenen de cap manera les exigències
educatives que aquesta edat té planteja-
des. El cost d'aquestes poques places ar-
riba a fer-les de molt difícil accés als fills
dels treballadors.

Segons les xifres de què disposa la Po-
nència de Cultura referents al curs
1976-77, només un 13 % de les places
corresponen a escoles nacionals, i no-
més són dels últims cursos de parvulari.^

E.G.B.:

El més significatiu d'aquest nivell és
la mala escolarització de l'alumnat. A
l'iniciar aquest curs 77-78, per la forta

mobilització popular i la pressió dels
partits sobre l'ajuntament, s'hán habili-
tat 44 aules provisionals, en pavellons,
locals industrials i edificis com els de la

,OJE... í s'ha aconseguit el nomenament
de mestres sense feina, arrelats a la po-
blació, Així s'ha iniciat la superació de
la irracional situació de nens d'EGB sen-
se escola, mestres sense feina i locals
disponibles, i s'han pogut obrir també, a
diverses d'aquestes noves aules, cursos
de parvulari. Oueda però plenament per
resoldre el problema de la mala escola-
rització: Escoles sense condicions ade-
quades, pavellons provisionals, elevat
nombre d'alumnes per aula...

. Cal remarcar l'important pes que té a
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Mataró l'ensenyament privat, fonamen-
talment el religiós. El 57 % dels alumnes
d'EGB del curs 76-77 estaven escolarit-
zats en l'ensenyament privat, Gairebé la
totalitat dels centres privats estan sub-
vencionats. Entre aquests centres tro-
bem alguns dels grans col·legis religio-
sos, que en règim d'internat han atret al
llarg de molts anys alumnat d'altres co-
marques.

Un altre fet significatiu és l'absència
de planificació en la localització dels
centres, que comporta zones de concen-
tració i altres d'elevat dèficit, amb les
corresponents dificultats de transvasa-
ment de població escolar;

F.P.-B.U.P,:

En aquest nivell, Mataró ha jugat, i
juga en l'actualitat encara, una funció
de centre comarcal, acollint alumnat so-
bretot de les poblacions veïnes.

La Formació Professional presenta
una especial problemàtica. Fer una ban-
da ser objecte de negoci i d'inadequada
qualitat en el sector privat, i per l'altra,
l'existència d'una Escola Municipal de
F.P. generadora de continus conflictes
pel seu funcionament autoritari i per les
deficiències en l'ensenyament que im-

parteix, Cal remarcar la responsabilitat
directa de l'Ajuntament, perquè l'alcal-
dia detenta la presidència de l'antide-
mocràtic Patronat que la regeix.

Universitat:

Mataró té també alumnat universitari
dependent de la Universitat de Barcelo-
na. Sense entrar en l'anàlisi de la seva
problemàtica, cal fer només referència,
com a mostra de la situació caòtica de
l'ensenyament a casa nostra, el fet que
la Facultat de Medicina està instal·lada
en un edifici construït per a mercat, que
mai no va arribar a servir, i fet amb la
destrossa corresponent, al damunt d'u-
na vil·la romana. Tot un exemple de po-
lítica culturall

Alternatives

El primer que s'imposa és un estudi i
anàlisi per barris de les necessitats esco-
lars, fins ara no portats mai a terme per
l'Ajuntament. Aquest estudi caldria es-
tendre'l a nivell comarcal a partir
d'EGB.

Amb aquest coneixement detallat es

podria procedir a una planificació edu-
cativa, en la perspectiva d'una nova es-
cola pública, de creació de places, de
distribució racional i descentralitzada, •

.d'acord amb les necessitats de la pobla-
ció escolar. Això és especialment urgent
en guarderies i parvularis. Aquesta pla-
nificació hauria de ser feta i controlada
democràticament.

Per a aquesta planificació és necessa-
ri disposar també d'un ¡inventari de so-
lars i edificis susceptibles de poder-hi
ser destinats, creant çl patrimoni muni-
•cipal suficient per a poder-hi fer front.
Caldria veure també quins centres pri-
vats actuals són susceptibles de ser in-
corporats al nou sector públic.

S'imposa també urgentment el con-
trol de les subvencions destinades als
centres privats, i la democratització en
la gestió de tots els centres, amb partici-
pació de tots els estaments.

És necessari, però, per a poder donar
resposta i solució a la problemàtica edu-
cativa que Mataró té plantejada, Texis-
téncia d'un nou marc que ho faci possi-
ble: atribucions i recursos a la Generali-
tat, reconeixement institucional de la
comarca, i ajuntaments democràtics
amb competències i dotacions suficients
posats al servei de les olasses populars.

POLÍTICA SANITÀRIA
Donat que la problemàtica sanitària'

actual á Mataró és complexa, i a la ve-
gada plena de situacions que demanen
solucions a curt termini, es fa difícil par-
lar d'objectius prioritaris ja que tots ho
són prou, però sí que considerem urgent
incidir amb l'estructura actual per
millorar-la i transformar-la per a poder
arribar a una estructura racional i hu-
mana del sector sanitari.

Creiem que les nostres primeres fites
serien:

1.- Ambulatori de la S.S.
Per aconseguir un nivell assistencial

adequat que ara no té en absolut, propo-
sem les següents mesures immediates:
' - limitació del nombre de cartilles

per metge, real i no teòrica, ja que ac-
tualment sobrepassen de molt fons i tot
el màxim fixat per la S.S.

— dedicació plena del facultatiu i la
seva integració dintre equips de salut
amb altres professionals.

— més ambulatoris per als'pobles de
la comarca i barris, ja que el nombre ac-
tual d'ambulatoris de medecina interna
és insuficient, amb pobles que ni en. te-
nen quan el seu nombre d'habitants ho
justifica sobradament, i que per tota la
comarca només hi ha un sol ambulatori
d'especialitats a Mataró, que no pot as-
segurar unes mínimes garanties de qua-
litat donat l'alt nombre de malalts a
atendre procedents de tota la comarca.

— descentralització burocràtica dels
ambulatoris que permeti adequar el seu
funcionament a les necessitats reals al
barri o al poble, d'acord amb els criteris
de comitès de control formats pels usua-
ris Tel personal, que alhora controlarien
la seya finalitat.

— muntar en els ambulatoris progra-
mes de divulgació i formació per l'edu-
cació sanitària, medicina preventiva,
planificació familiar, etc. a l'hora que
ampliar els mitjans de diagnòstic pel
metge de capçalera i pediatre.

2.- Medicina hospitalaria
— Augment del nombre de llits als

dos centres ja existents (Aliança i Hospi-
tal), coordinació entre ells dos i els cen-
tres de la comarca per aconseguir una
xarxa racional a nivell comarcal, i mi-
llora de la qualitat, donat que molts ciu-
tadans es veuren obligats a anar a Bar-
celona per la deficient assistència qui-
rúrgica que es dóna a la comarca. Defi-
ciències que s'han fet un cop més pale-
ses amb els darrers casos de tifus que s'-
han donat a la nostra ciutat, que ha fet
que l'hospital hagués d'accelerar la pro-
visió de llits per a poder atendre aquesta
contingència.

3.- Banc de sang
— creació a nivell comarcal d'un

Banc de sang portat per personal espe-
cialitzat i controlat pis donants, comis-
sions i vocalies de sanitat de pobles i
barris que vetllarien la seva gestió.
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4,- Assistència geriàtrica
-els vells; a Mataró hi ha actualment

un sol centre residència, caldria raillo-
rar l'assistència domiciliària, així com
la creació de nous centres residència a
barris, à fi de no allunyar-los del seu lloc
de vida habitual.

5.- Rehabilitació
-actualment a Mataró hi ha una defi-

cient assistència rehabilitadora, con-
trastant que en l'ambulatori "El Mares-
me" hi ha unes instal·lacions complertes
que no han estat utilitzades mai.

6.- Control popular del medi ambient
- la contaminació de les aigües pota-

bles,
- la contaminació de la platja.
- la degradació del medi ambient.
«̂  les escombraries. • . - •
Són problemes que Mataró pateix i

que en els darrers anys s'han agreujat
considerablement degut a l'ineficàcia
municipal i a l'especulació.

Preconitzem laN creació de normes de
control de la contaminació urbana, eli-
minació i transformació de les escom-
braries, arranjament de la línia de cla-
vegueres, millora i control de la defi-

cient xarxa d'aigua potable amb un veri* control de la pol·lució i sorolls en el casc
table control municipal de la mateixa, urbà.

40 ANYS DE CULTURA POPULAR
La entrada dels italians el 27 de gener

de l'any 1939 à Mataró, significà la des-
feta de la cultura popular: Ateneus, Ca-
sa del Poble, Biblioteques, publicacions
periòdiques, entitats en general foren
depurats, només es toleraren aquelles
manifestacions que presentaven quel-
com de vinculant amb el nou ordre;
"Pastorets" i "Passió" a la Sala Caba-
nas, Missa de les Santes de Mossèn
Blanch per .la Festa Major. El periòdic
"Mataró" fou convertit en la plataforma
dels bords.

Al llarg de la Dictadura; l'Ajuntament
dòcil i servil ha vingut impulsant la cul-
tura oficial o d'alienació: "Festivales de
España", de "flamenco", pregons a càr-
rec de gent estranya, revista "Còlsada",
etc., la cultura popular només s'ha entès
a nivell de "folklore" dins els més purs
criteris d'"Educación y Descanso".

La sardana, després d'haver estat in-
dultada, fou la punta de llança de la re-
presa cultural a Mataró en la immediata
postguerra, es recorden encara els ho-,
menatges a en Bou i a en Fanals. El mes-
tre Rovira i la Coral Santa Cecília.

El període de l'Autarquia fou difícil; a
la U.E.C. se li varen reprimir comiats
com el d'én Timoteu Mas; la Secció
Històrico-Arqueològica del Museu, junt
amb la seva publicació, se la va clausu-
rar amb acció policial. '

No obstant el "Racó" ya obrir les se-
ves portes, lloo on trobaren acollida tots
els proscrits de la cultura catalana. Èpo-
ca també de l'Orfeó Mataroní, de l'Asso-
ciació de Música amb concerts domini-
cals i la ¿ànda Municipal. El Teatre amb
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la "Ventafocs", l'Alexandre Ulloa algu-
na vegada, i amb òpera i sarsuela al
"Bosc". Època álgida del cinema in-
transcendent; "Raza" i "Sin novedad en
el Alcázar", "españplades" i cinema
mexicà i argentí de la més pura car-
rinclonada;

A la dècada dels cinquanta i dels sei-
xanta, al "Forn del Vidre" feu de l'histò-
ric anarquisme mataroní, cinema-fòrum
i xerrades que encetaren una nova etapa
en l'activitat cultural mataronina. Film
Ideal Club, Joventuts Musicals, la coral
d'"El Picaro!", en Joaquim Casas amb
"Cel·luloide Ranci", Òmnium Cultural,
Antics Alumnes de Santa Anna, l'Agru-
pació Científico-Excursionista, etc., I un
apèndix, viatges a Perpinyà a can Julià
Gual o millor dit a can Jordi Cançons,

Homenatges a Pompeu Fabra i a Jo-
sep Puig i Cadafalch, digerits per les au-
toritats. Els cicles1 de conferències "Pa-
cem in Terris" i "Drets Humans" amb
participació policial donaren una nova
dimensió a la cultura de Mataró. La re-
presentació de "Vent de Garbí i una mi-
ca de por" obrí noves perspectives al
Teatre. La "Nova Cançó" la visquérem
entre prohibicions i detencions.

L'activitat cultural d'ara està molt
impregnada pel serampió polític, no obs-
tant la seva intensitat és ben palesa.

El Museu renovat ha assumit la de-
fensa del Patrimoni Històric, Artístic i
Arqueològic; les seves Seccions treballen:
sense parar, l'Arqueològica fa salva-
ment i publica la "Carta Arqueològica" i
"Quaderns"; la de Ciències recupera ba-
lenes i lluita per la defensa de l'ecologia,

la d'Exposicions democratitza la sala i
acull a Miró i a avanguardistes, cloent
així una etapa en què del Museu eren,,
bandejats els Güell, els Viladecans, etc.
L'Arxiu Històric de Santa Maria conti-
nua l'obra de Lluís Ferrer i endreça el
seu fons. L'obra d'un Viladomat de la
Capella dels Dolors es va restaurant de
mica en mica. Els artistes a Mataró són
colla, exposen col·lectivament o en les
nombroses sales d'art que hi ha arreu de
la Ciutat.

El setmanari d"'El Maresme" immo-
lat a l'any 1970 per en Sánchez Bella ha
reprès la seva tasca i omple el buit infor-
matiu en què ens té el "Mataró" encara
a mans de botiflers. La Caixa d'Estalvis,
recentment, ha publicat el número 28 de
la seva col·lecció monogràfica "Premi
lluro". Diverses entitats ciutadanes pu-
bliquen senglss inonografies sobre as-
pectes diversos i problemàtics de la Ciu-
tat: el Port, la contaminació, la sanitat,
el patrimoni de la Unió de Cooperadors,
etc. . " ':

L'AgrupacióÀster mira les estrelles.
L'excursionisme està ben arrelat i es
conrea; muntanya, escalada i espeolo-
gia. . r

. Hi ha necessitat de reivindicar cons-
tantment el Patrimoni Històric: la Presó
de l'Elies Rogent, la oasa pairal de Les
Esmandies, el Teatre Clavé, els vestigis
arqueològics de Torre Llauder, això s'ha
de fer enfront d'un patrimoni depaupe-
rat pels poders públics que han capitalit-
zat les destruccions de l'Estació Vella
primera de l'Estat Espanyol, el conjunt
històric de Can Xammar el millor de la
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Ciutat i la casa i torre de guaita de Can
Llàuder.

El Congrés de Cultura Catalana escollí
Mataró per finalitzar l'àmbit de "català
al carrer".

Biblioteques públiques de propietat
privada, la de la Caixa i la del Casal co-
lles sardanistes, club Filatèlic i vocalies
de Cultura en nombroses Associacions
de Veïns i Centres Socials de caire popu-
lar. La recuperació de l'ús del carrer
l'impulsa el Coop. ámb diversitat d'ac-
tes. Vigència i potència del "Racó" amb
l'infatigable Terri, el dels cromos i dels
ferros vinclats. L'actualitat cultural a la

llibreria "Robafaves" amb l'apèndix
discogràfic del "Submarí Groc".
' No quallen les publicacions periòdi-.
ques polítiques, "Combat" del P.S.U.C.
es intermitent i "El Maresme Socialista"
està mancat d'empenta; els altres par-
tits trenquen el mutisme amb esporàdics
papers. L'Ajuntament i la Caixa han in-
tentat de fer revistes, però no han pros-
perat. • ' •

Es pot dir que aquesta cultura, igual
que arreu del País, s'ha anat fent "mal-
gré lui" o a empentés i a rodolons, amb
persecucions en la primera etapa, amb
prohibicions després, amb tolerància

darrerament i amb precarietat ara. Els
mandataris només han estat generosos
amb el "Consejo Local del Movimiento,

•el "Frente de Juventudes", la "Sección
N Femenina", l'"Opus Dei" entitats bordes

i híbrides.
Ara no hi ha impediments "legals"

però manqifén locals i mitjans econò-
. mies, no obstant el poble de Mataró no
i defalleix en donar testimoni d'una cul-

tura pròpia en l'esperança de què ar-
ribarà un dia que assolirà el seu prota-
gonisme en plenitud.

~ Joan Bonamusa i Roure

LOCALS DEL P.S.C. A CATALUNYA
Oferim la relació dels locals que

arreu del Principat té oberts el Partit
Socialista de Catalunya. La llista va
confeccionada d'acord amb les disset
federacions en què s'estructurarà el
partit, amb les comarques integrades
a cada federació, a més dels locals de
cada una de les seccions del Barcelo-
nésv

El nombre del total de locals és de,
més de 80. A la llista assenyalem els
què poden considerar-se locals cen-
trals de cada federaoió i en els quals
hom pot vobtindre informació de la
resta d'estatgés del PSC que hi ha en
les comarques que compren.

Federació 1.- Gironès, La Garrotxa,
Alt i Baix Empordà, La Selva.
c/Minali, 9 -2on. - GIRONA.
Federació 2.- Vallès Oriental.
c/- Indústria, 3 2 - CANOVELLES.
c/ Corro, 15 - GRANOLLERS.
c/ Jaume I, 126 - MOLLET DEL VA-
LLÉS.
Federació 3.- Barcelona - Hospitalet.
Secció I: La Verneda, Bon Pastor, Ba-

ró de Viver, La Pau, Maresme,
Besòs,
c/ Foc Follet, 44, baixos,

Secció II: Esquerra de TEixamplé,
Sant Antoni.
c/Viladomat, 20.

Secció III: Gúinardó, Parc de les Ai-
gües, Can Baró, Sagrada Fa-

, mília, Camp de l'Arpa, Clot,
. Dreta de l'Eixample.

c/Nàpols, 296 entl. Ia.
c/ Arte, 23 baixos.

Secció IV: Barceloneta, Casc Antic,
Districte Vè, Poble Sec.
c/Comptesa Sobrediel, 1 entl.

Secció V: L'Hospitalet del Llobregat,
c/ Claret, 1 entl. Ia - L'HOSPI-

TALET.
Secció VI: Sant Gervasi, Putxet, Bo-

nanova, Tres Torres, Sarrià,
Pedralbes, Vallvidrera.
c/ Bertrand, 144 baixos.'

Secció VII: Trinitat Vella, Trinitat

Nova, Vallbona, Ciutat Meri-
diana, Torre Baró, Roquetes;
Verdum, Prosperitat,, Gui-
neueta, Canyelles, Turó de la
Peira, Vilapiscina, Porta, Hor-
ta, Vall d'Hebrón, Montbau,
Sant Genis, Penitents, Can Fi- .
guerola, la Taxonera, la Clota,
Carmel,
c/ Aguilar, 19 bis.

Secció VIII: Zona Franca, Iberia- .
• Magòria, Na.Sa. deí Port, Pol-
vorín, La Vinya, Casa Antú-

1 nez.
P/ Zona Franca, 204 ler. 7a.

Secció IX: Sants, Hostafranchs, Les
Corts, Collblanch.
c/ Jocs Florals, 78-80 baixos. ^

Secció X: Gràcia, La Salut, Coll, Vall-
' carca.

c/Pere Serafí, 23-25 baixos.
Secció XI: Poble Nou, Fort Pienc,

Taulat,
c/ Lazareto, 7.

Secció XII: Sant Andreu, Sagrera, Vi-
~ vendes del Congrés.

c/ Rubén Dario, 35.
Federació 4.- Baix Llobregat.
Av. José Antonio, 34 - CORNELLÀ.
c/ Calvo Sotelo, 57 baixos - MARTO-
RELL. \
c/ Frederic ASoler/ 74 baixos - EL
PRAT DEL LLOBREGAT.
cl Víctor Hugo, 9 - GAVÀ.*.
c/ Somorrostro, 24 - SANT FELIU
DEL LLOBREGAT.
Federació 5.- Garraf. '
c/ Correu (Caídos), 36 - VILANOVA I
LA GELTRÚ.
Federació 6.- Conca de.Barberà, Alt
Camp, Tarragonès. •
c/Major, 38 - VALLS.
Rambla, 45 - TARRAGONA.
Federació 7.- Baix Ebre, Terra Alta,
Montsià.
c/Montcada, 39 - TORTOSA.
c/ Ronda, 38 - AMPOSTA. .
c/Major, 113 ler. -ULLDECONA.
Federació. 8.- La Noguera, Segarra,
Urgell, Garrigues, Segrià.

c/ Comerç, 40 ppal. - LLEIDA,
c/ Sant Josep, 1 - BALAGUER.
Federació 9: Cerdanya, Alt Urgell,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall
d'Aran.
Av. Coronel Molerá, 11 4t. 2a - PUIG-
CERDÀ..
c/ Baixada del Molí s/n. - LA SEU
D'URGELL.
Federació 10.- Bages, Bergadà, Sol-
sonès.
c/ Garrió, 3 - MANRESA,
c/de la Ciutat, 39 2on. - BERGA.
Federació 11.- Osona, Ripollès,
c/Russinyol, 8 ler. - MANLLEU.
P/Major, 22 2on. - VIC.
c/ València - CAMPRODON,
ctr./de Ribes*-1.1 ler. - RIPOLL.
Federació 12.- Maresme. .
Rda. Prim, 15 - MATARÓ.
Av. Roma, 32 - PREMIÀ DE MAR.
Federació 13.- Barcelonès ' Nord,
Montgat, Tiana.
Riera Sant: Jordi, 14 baixos esq. -
MONTGAT.̂
c/ Na Sa. dels Àngels, 17-19 2on. 3a

STA: COLOMA .GRAMENET.
Av. Martí Pujol, 173. BADALONA.
Pge/Moragues, s - TIANA.
Federació 14.- Vallès Oriental,
c/ Calvo Sotelo, 44 - RIPOLLET,
c/ Balmes, 5 - RUBÍ.
c/ Ribot i.Serra, 135 - SABADELL,
c/ Colon 5-7 - SANT CUGAT DEL VA-
LLÈS.
c/ Vinyols, 40 C - TERRASA.
c/Pirineus, 15 - STA. MARIA DE
BARBERÀ-SABADELL.
Federació 15.-" Alt i Baix Penedès.
c/Ateneu, 22 - VILAFRANCA DEL PE-
NEDÈS.
c/Pau Casals, 14 - L'ARBOÇ. .
c/ Jaume Ramon, 10 - EL VEN-
DRELL.
Federació 16.- Anoia.
Rbla. Sant Ferran, 3 baixos - IGUA-
LADA.
Federació 17.- Baix Camp, Priorat,
Ribera d'Ebre.
P/ Sant Francesc 1, ler. - REUS.
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