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BREU L'HOSPITALET 

Avui, manifestació autor i tzada 
Demanen l'escolarització per al curs vinent 

SABADELL 

Part de l'escola "La Floresta", tancada 
Ningú no vol dir per escrit que corre perill 

Per a avui, a les dotze del 
migdia, ha estat autoritzada una 
manifestació per demanar es-
coles gratuïtes al barri de La 
Florida, a l'Hospitalet de Llo-
bregat. La concentració està 
convocada davant ei Centre So-
cial de La Florida, d'on s'anirà 
a l 'Ajuntament a portar un plec 
de signatures amb aquesta de-
manda, segons iníorma M. D. 
Calvet. 

Ahir, al mateix Centre Social, va 
tenir lloc una assemblea de pares 
d'alumnes per tal de tractar aquest 
tema. Concretament, el grup de pa-
res, mestres i veïns del barri, que 
han tirat endavant aquesta cam-
panya, demanen que el mes de se-
tembre vinent entrin en funciona-
ment dues mil noves places escolars 
al barri, cosa que seria possible, si 
per aquella data s'acaven les esco-
les ja començades. 

No solament es deixa sentir a 
l 'Hospitalet de Llobregat la manca 
de places escolars. Tota la comarca 
del Baix Llobregat es veu afectada 
pel problema com a conseqüència 
de la improvisació urbanística i de 
la degradació de les condicions d'ha-
bitatge. Així hom preveu que a Cor-
nellà mancaven 15.000 places el pro-
per curs vinent, repartides de la 
manera següent: 11.400 places de 
guarderies; 3.100 de pàrvuls i 1.000, 
aproximadament, d'EGB, 

LNA POLÈMICA TANCADA 

Diguem, finalment, que s'ha rebut 
un comunicat de l 'Associació de 
Veïns de Santa Eulàlia en el qual 
es protesta pel projecte d'aixecar 
una tanca que rodejaria el local de 
l 'Associació de Veïns. L'Associació 
esmentada vol que es donin facilitats 

per construir un local apte que pu-
gui acollir els serveis —guarderia, 
etcètera— que dóna al Centre. L a 
construcció de la tanca significaria 
un greu hàndicap per al funciona-
ment del local de l'Associació. Recor-
dem que, abans que l 'Ajuntament es 
decidís a urbanitzar la plaça, els 
veïns l'havien netejada —foragitant-
ne les rates— pel seu compte amb el 
corresponen esforç físic i unes des-
peses valorades en més de cent mil 
pessetes. 

L'Ajuntament de la n o s t r a 
ciutat està disposat a endeutar-
se fins allà on calgui per arri-
bar a fornir Reus de les infras-
tructures urbanes que ti pertoca 
pel seu grau de desenvolupa-
ment: aquest ha estat el tret 
més assenyalat de la política 
m u n i c i p a l dels tres darrers 
anys. 

Continuant en aquesta línia, fa 
uns dies que a la sessió plenària del 
Consistori, s'arribà a l'acord de sub-
hastar un reguitzell d'obres d'infras-
tructura per valor de més de cent-
cinquanta milions de pessetes. Al 
mateix temps s'aprovà l'avant-pro-
jecte d'un nou Pressupost Extraordi-
nari, que fa el n.° 21, que inclou 
obres del mateix tipus, bona part 
de les quals es faran als barris, i 
que suposarà una despesa de gaire-
bé seixanta milions de pessetes. 

CARENCIES DE TOTA MENA 

Les carències de tota mena s'ha-
vien aguditzat després d.'un període 
de manca d'inversió en l'apartat de 
les obres públiques, mentre que, per 
altra banda es tancaven els exerci-
cis econòmics anyals amb superàvit. 
Val a dir que en un principi, la gran 

: quantitat de milions en joc , va sox-
i pendre més d'un reusenc. Però el 

Els pares del grup escolar 
d'EGB "La Floresta" en nom-
bre superior a quatre-cents es 
reuniren en assemblea al saló 
d'actes del col·legi a fi d'acor-
dar les mesures a prendre a la 
llum de les gestions realitzades. 

Aquests mesures es concreten en 
això: clausurar, fins que se solucio-
ni el problema, l'ala nord del grup 
escoiar a fi d'evitar possibles acci-
dents; crear una comissió encarrega-

batlle Llevat-Briansó, ha remarcat 
una i altra vegada que ,1a inversió 
pública és la tasca que pertoca fer 
a l 'Ajuntament i que el nivell d'in-
gressos que hi ha per causa de la 
recapta d'impostos i el creixement 
del oressupost. garanteix el paga-
ment' dels deutes al Banc de Crèdit 
Local d'Espanya. 

RICARD BAUBERA 

CATflLUNYA-NORD 

Primera volta de 
El batlle de la vila d'Elna, 

senyor Narcís Planas, inaugu-
rarà avui, dia dotze, a les divuit 
hores, la volta, programada pel 
Congrés de Cultura Catalana a 
Catalunya Nord, del camió de 
Cultura en Ruta que patrocina 
Omnium Cultural de Barcelona. 

Volta que permetrà a la gent de . 
Prada. Ribesaltes, Millars, Tuïr. Ar-
lés i Perpinyà, a més de la d'Elna, 
de prendre contacte amb la cultura 
escrita del conjunt dels Països Cata-
lans: literatura, ciències humanes i 
socials, llibres per a als mainatges, 
etcètera... I també amb la producció 
de discs —nova cançó, música clàs-
sica, i popular— i de material àu-

da per buscar locals prop del col-
legi que substitueixin provisional-
ment les aules clausurades; nome-
nar la comissió de control d'obres. 

UNA RESPOSTA 
CONTRADICTÒRIA 

Paral·lelament a aquesta assem-
blea, una comissió es dirigí altra vol-
ta a l'ajuntament a fi d'assabentar-se 
de la resposta de les gestions rea-
litzades per aquest. El senyor Royo 
informà a la comissió que havia par-
lat amb l'arquitecte don Huarte i 
Cia i que aquest li assegurà de pa-
raula que el col·legi no corria cap 
perill, afegint-hi que li pregà que 
signés un escrit ratificant les pa-
raules que havia pronunciat. L'ar-
quitecte contestà que ncfli era possi-
ble de fer-ho. Davant d'això la co-
missió pregà el senyor Royo que to-
tes les negatives que rebi l'ajunta-
ment sobre aquest problema les tra-
meti per escrit i signades a l 'As-
sociació de Veïns de Can Déu, a fi 
de donar-ne oportuna difusió 

Amb l'assemblea s'acordà també 
que els pares es reunirien cada vol-
rnostraren el seu interès per la im-
mediata solució d'aquest greu i la-
mentable problema. 

JOAN BRUNET I MAURI 

"Cultura en ruta" 
dio-visual d'ensenyament del cata-
là d'aparició més recent. I això per 
primera vegada. Fins ara, en efecte, 
les exposicions de llibres havien to-
cat -j-i ja és important— un públic 
quasi especialitzat. 

Aquest fi de setmana veurà, a més 
de la primera etapa del camió de 
Cultura en Ruta. dues manifestacions 
també patrocinades pel Congrés de 
Cultura Catalana a Catalunya Nord: 
les Sis Hores de cançó de tots els 
països Catalans al Palau dels reis 
de Mallorca de Perpinyà, el mateix 
dia a les tres de la tarda, i l 'aplec de 
germanor çatalana de Sant Miquel 
de Cuixà, diumenge, a partir de les 
deu del matí. 

JORDI DURAN 

ANDORRA LA VELLA. — Avui, 
el barri del Puial celebra la Festa 
Major. Hi haurà un gran sarau amb 
un concurs de tango, segons ens in-
forma Joan Burgués. També, avui, a 
la sala d'art Monjó 4 tindrà lloc la 
inauguració de l 'exposoció de pin-
tures de Carme Mas. Coincideix 
aquesta exposició amb la de mosaics 
que, realitzada pels alumnes del 
col·legi de Sarit Ermengol, té lloc a 
la Caixa d'Estalvis. Finalment di-
guem que ahir tingué Hoc a la sala 
del Consell General el lliurament de 
premis del campionat escolar de 
professors d'esquí. 

CASTELLBISBAL. — Durant la 
revetlla de Sant Joan- se celebrarà 
per segona vegada en aquesta vila 
la Festa dels Focs de Sant Joan, que 
aquest any es dediquen al Rei Jau-
me I en el 700 aniversari de la se-
va mort, informa Maria Teresa Mo-
ya. Enguany també, doncs, la flama 
del Canigó encendrà les fogueres de 
Castellbisbal. 

GIRONA. — La Cambra de Co-
merç de Girona ha acordat dema-
nar que se suprimeixi de les ordres 
ministerials del 20 de maig de 1940 
i del 8 de juny del mateix any, la 
norma que prohibeix l'ús de la llen-
gua catalana en denominacions de 
marques, noms comercials, rètols 
d'establiments i qualsevol altra mo-
dalitat de propietat industrial. La pe-
tició és farà directament al presi-
dent del Govern, als ministres d'In-
dústria, Comerç i Justícia. 

GRANOLLERS. — La Delegació 
de Cuba que es troba a Catalunya 
per participar a la Fira de Barce-
lona ha "visitat algunes entitats de 
la vila, responent a la invitació que 
els féu la Pubilla Universal de la 
Sardana, la senyoreta Marina Gar-
rell. Aquesta visita ha estat de les 
poques que es fan sense tenir un 
caire ofical, informa Martí Vall Ma-
yans., 

LLEIDA. — Més de cent lleidatans 
es manifesten en un escrit en de-
fensa del patrimoni artístic i cultu-
ral i, pel que fa a les troballes ar-
queològiques de la Plaça de Sant 
Joan, consideren que és un espai 
que pertany a la comunitat i no als 
que. hi construeix el pàrquing. D'al-

MATARO. — Ha estat homanat-
jat a Banyuls el conciutadà Joan 
Font i Muntaner, afiliat a la CNT-
í company íntim de Joan Peiró. Es 
retrobaren ex-combatents alemanys, 
francesos i catalans que lluitaren 
contra la invasió nazi. Assistiren a 
l'acte —informa Teresa Carreras— 
altres representacions del Govern 

francès, autoritats de Banyuls, Cer-
vera de la Marenda i Perpinyà. 

SANT CELONI. — En el pas a ni-
vell que hi ha a la barriada del 
Pont Trencat (Santa Maria de Pa-
lautordera) morí sota el tren el noi 
de 15 anys Manuel Arroyo. Aquest 
és el tercer accident que passa én 
aquest lloc sense que ningú no hagi 
pres cap mesura en cap dels casos, 
informa Adela Gener. 

SANT QUIRZE DEL VALLÈS. — 
Per fi s'ha fet saber el canvi de nom 
de l'antic poble de San Quirico de 
Tarrassa pel de Sant Quirze del Va-
llès, que és el que li correspon, in-
forma Àngel Lacalle. Fa cinc anyj 
que havia estat proposat al Minis-
teri el canvi, i la resolució es pren-
qué en un dels darrers Consell de 
Ministres. 

TARRAGONA. — Les poblacions 
del Vendrell i Tarragona són a punt 
d'acabar els preparatius dels acte* 
a celebrar en honor del centenari 
del naixement de Pau Casals. En 
col·laboració amb el Ministeri d'Edu-
cació i Ciència, la Fundació Pau 
Casals del Vendrell i l 'Ajuntament 
de la localitat s'ha previst l 'erecció 
d'un monument al músic, així c om 
l'actuació de les orquestres Ciutat 
de Barcelona i de RTVE i altres ac-

t e s . 

TERRASSA. — En relació a l 'a-
comiadament, fa un mes, de cinc 
ensenyants dels Tallers Protegits 
"Amat Roumens" per a deficients 
mentals —depenent indirectament 
de la Caixa d'Estalvis de Terrassa 
a través d 'un Patronat—, en el qual 
s'al·legava per l'empresa l'intent 
dels acomiadats de posar en pràcti-
ca criteris pedagògics oposats als de 
la direcció, els mestres de Terrrassa, 
de l 'Associació d 'Antics Alumnes de 
l'Escola Normal de Barcelona, els 
mestres i enllaços de l'Agrupació 
d'Ensenyament del Sindicat Mixt i 
el departament d'Educació del» 
Amiçs de l'ONU ha nelaborat un es-
crit en què denuncien totalment 
l 'acomiadament, informa Joan Al-
caraz. 

VILASSAR DE MAR. — Per a la 
propera Festa Major és prevista Sa 
inauguració del . Grup Escolar 
d'EGB, amb vuit aules, "Pérez Ca-
ralt", pertanyent al Pla d'urgència 
1972. 

OPEL KADETTE 

CARAVAN 
GARANTIA, 6 MESOS 

A U T O - F A R P E R 1 

Cl Mallorca, 495 

REFQRMES I DEC0RACI0 
DE PIS0S,BAN]fS, CUINES 

Garantia 20 mesos 

El servei rhes complet de: 
Mestres d'obres % Electricitat 
Lampisteria Fusteria 

Pressupost i Projectes a l'acte 
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M M UN HIVERN 
MARSOL 

[El nou i revolucionari sistema acondiciador �de temperatura, 
" aprofitant el consum i calor de la seva llar de foc. _ 

Anys garantizats de confort, a cada una de les habitacions 
de la casa a un mínim preu. 

SORTIDA DE FUM 

Jt i'L 

I 1 
SORTIDA 

AIRECALENT 

� Sistema automàtic 

� Funciona amb llenya 

� Tiratge garantizat 

� Mínim consum 

* Muntatge en 2 d fas 

ENTRADA D'AIRE 

INFORMIS A: 
TMARSOL - Núria, 71-73 - Tel. 298 3138 � TERRASSA 

DELS NOSTRES CONREUS 

Ja no és hora de xarangues 
LA nostra agricultura continua no solament ignorada sinó que 

volen que sigui per molts desconeguda. 
S'han fet darrerament protestes des de Girona i Tarragona, fins 

la darrera d'elles a Lleida. Aquestes protestes davant la situació 
desesperada de la nostra gent, que veu que ben aviat haura d aban-
donar terra i casa per engrossir les files proletàries o sense feina, 
ara, com en el temps de les manifestacions "espontànies" per anar 
a rebre algun "jefe", amb autobusos pagat i jornal fet pagar i 
fins i tot menjar i beure "espontanis", han pretès d'organitzar les 
mateixes "xarangues i vives" 1 mots d'entusiasme als dirigents vi-
talicis, i l'endemà fer uns reportatges oficials a la premsa del 
"Movimiento". , .. 

Però, ara, la situació ja no respon a les xarangues organitzades, 
sinó que ja ha començat a donar-se el cas que els pagesos saben 
organitzar-se ells mateixos i parlar amb el nostre llenguatge del 
terrer. per dir que no som més els seguidors, sinó els organitzadors 
de la gran protesta de la nostra terra, contra la injustícia rural i 
del caciquisme renascuda des de l'acabament de la guerra civil que 
varen imposar-nos i que tant car vàrem pagar els pagesos. 

No; a Lleida la l'nió de Pagesos de Catalunya, acompanyada pels 
homes més conscients de la situació, van demostrar que no necessita 
les regnes, ni la serreta per a conduir-nos per uns camins que volen 
fer-nos caminar per un corporativisme forà i específicament feixista 
i feudal, quan nosaltres el que volem és recuperar la nostra perso-
nalitat amb les nostres veritables Cooperatives democràtiques i 
posar en vigència els Decrets-Llei de Cooperació Agrícola del 17 de 
febrer i del 20 de març del 1934, de la Generalitat de Catalunya, on 
es veu acomplerta la democratització dels Sindicats Agrícoles catalans. 

No podem anar ni junts, ni ésser representats per gent que no són 
altra cosa que els qui ajuden a la nostra pròpia ruïna i depaupera-
ció dels nostres fruits del treball. Els intermediaris i monopolistes 
comerciants no poden ésser els nostres representants, ja que son 
els nostres propis enemics econòmics. 

Els expeditors, els importadors en el nostre Camp. ens sobren. 
No els necessitem. Volem recuperar la nostra llibertat d'actuació dins 
els nostres Sindicats i Cooperatives essencialment pageses 1 dem». 
cràtiques. , , . . , 

Així. malgrat la pluja, les porres i les bales de goma a Lleida, la 
pancarta de la Unió de Pagesos, conreadors de Catalunya, va se-
parar-se de la xaranga oficial, per mostrar la nostra veritable veu, 
ofegada fa prop de 37 anys amb el concurs de la gent que solament 
representa les combinacions verticals de taula de Juntes elegides 
sense convocatòries: ni celebren assemblees, ni eleccions, sinó que 
es presenta la terna al Govern Civil, sense haver-hi ni tingut cap 
reunió. I consta que jamai nosaltres no som partidaris de la vio-
lència ni la imposarem. 

El que sí que volem dir éa que som majors d edat: som la ma-
joria i volem que se'ns respecti el joc democràtic. 

RAMON MAS 

REUS 

Cap a una millor estructura urbana 
L'ajuntament disposat a endeutar-se de valent 

Avui, 1976-06-12, p. 8.
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