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Després d'un cert temps d'inactivitat 
aparent, amb una involuntària pèrdua 
de contacte amb el Secretariat motiva
da per problemes diversos, entre els 
quals la progressiva manca de col·la
boració per part d'alguns components 
de la nostra Assemblea, avui volem co-
municar-vos que la nostra tasca conti
nua. 

Una de les nostres activitats actuals 
ha estat l'adhesió a la campanya pro
moguda pel Comitè Contra la Constitu
ció Espanyola i a la qual continuem 
donant suport, per l'absoluta manca de 
participació en la redacció del text 
constitucional de tots els partits mi
noritaris catalans, aix'i com per la 
impopularitat d'aquesta constitució, 
prova evident del continuisme franquis
ta que encara impera en el.poder. 

Ens hem posat en contacte amb l'Asso
ciació de Veïns del nostre poble, que 
viu una situació d'atonia per la manca 
d'interès dels ciutadans, per tal d'uni
ficar forces, sense prejudici de 1'ac
ció independent de cada entitat local. 

També volem remarcar que, com a conti
nuadors de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, 
seguirem defensant els seus quatre 
punts i no estalviarem esforços per 
tal que es consolidi el moviment popu
las unitari que l'Assemblea representa. 
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L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE GIRONA IN
FORMA._ 

El passat dilluns, dia 5 es varen reunir 
a Olot els components de la Taula de Giro
na, els quals volen assenyalar a l'opinió 
pública els següents fets: 

La Taula de Girona vol cridar 1'atenció 
dels ciutadans de les nostres comarques 
sobre el fet que el progrés industrial 
mal dirigit pels tecnòcrates d'una socie
tat capitalista de consum que desconeixen 
els principis elementals d'ordre metafí
sic i científic de l'humanisme, ens pot 
conduir a una degradació de la qualitat 
de la vida. 

Es per això que amb motiu de la Diada Mun
dial del Medi Ambient volem fer present 
al Govern de la Generalitat el procés de 
destrucció i de degradació dels nostres 
rius: Onyar, Ter, Tordera, Muga i Fluvià, 
així com els volcans d'Olot, els aigua
molls de l'Empordà i l'Alta MMntanya. 
Volem també recordar a en Narcís Serra i 
Serra, conseller d'Ordenació Territorial 
i Obres Póbliques, que, com a nació cata
lana formem part, juntament amb els Paï
sos Catalans i Andalusia, del conjunt de 
pobles que han de coordinar-se en la difí
cil tasca de conservació del Maditerrà, 
i ès per això que nosaltres volem estar 
presents en- els esforços que portin a la 
protecció i a la defensa del nostre mar. 
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PREGUEM A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS, QUE FACIN COMANDES INDICANT 
EL NOMBRE EXACTE DE BUTLLETINS QUE VULGUIN REBRE. LES COMANDES, AIXÍ COM 
LA TRAMESA DE COL·LABORACIONS 0 D'INFORMACIÓ PODEN FER-SE A: 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
c/ Neopàtria, 96 
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