AVUI, dimecres, 2 febrer 1977

PREMIS DESTINO

E L CAIRO

Suport als drets del poble palestí
Comunicat coipit de les delegacions espanyola i egípcia després de la visita d'Oreja
Després del viatge a Síria,
Iraq i Egipte fet pel ministre
d'Afers Estrangers, Marcelino
Oreja, en abandonar Egipte va
ser facilitat aquest comunicat
conjunt:
La visita s'ha desenvolupat en
un clima de total comprensió i
cordialitat, reflex de la tradicional
amistat i els llaços històrics que
existeixen entre els dos paisos.
Afegeix el comunicat que les
«conversacions constructives i
fructíferes amb el seu col·lega
egipci, Ismahil Fahmy, han versat
sobre les relacions bilaterals entre
els dos paisos, sobre la situació a
l'Orient Mitjà i a la regió de la
Mediterrània, així com sobre altres
qüestions internacionals.
La delegació egipcia ha expressat el seu agraiment a la delegació
espanyola per l'actitud positiva
que adopta i el suport que presta a
la causa àrab.
Ambdues parts estan d'acord que
seria d'interès mutu arbitrar un

procediment per a completar les
relacions entre Espanya i els diferents paisos àrabs sobre una base
multilateral i a través de consultes
periòdiques
en
matèries
econòmiques i polítiques.
Les dues parts expressen llur
satisfacció per les estretes i sòlides
relacions que uneixen els dos paisos i reafirmen la seva intenció
d'enfortir llurs llaços econòmics,
comercial i culturals.
Durant les converses «s'ha examinat la situació actual a l'Orient
Mitjà, s'ha insistit en la necessitat
d'arribar a una solució justa i duradera basada en la retirada israeliana de tots els territoris àrabs ocupats des del 1967 i en el reconeixement dels drets legítims del poble
palestí,
' à d h u c el d r e t a
l'establiment del seu propi Estat
independent».
Reafirmen les dues parts la
importància i la necessitat de la
reanudació de la conferència de
Ginebra amb la participació de totes les parts interessades i la inclu-
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Preocupeu-vos que siguin subscriptors del diari tots els establiments. totes les entitats, tots els llocs on hi ha moviment de persones :
Universitats, Residencies, Restaurants, Hotels, Hospitals, Biblioteques,
Bars, Cases de convalescència, Llars, Sales d'espera de professionals. Entitats culturals, esportives > recreatives, Caixes, Bancs, Ajuntaments, Corporacions, Escoles, Barberies, Perruqueries, Empreses, Comerços, Germandats sindicals, Cooperatives...
Sempre hi ha una persona clau que pot gestionar i concretar la subscripció.
Una persona disposada, persuasiva. Cal ampliar la base de lectors de catala
poca gent està habituada a llegir-hi. Hem d'iniciar-la-hi. Hem de fer que
tothom trobi l'AVUI a l'abast, a tot arreu. Cal que s'ho trobin fàcil.

Butlletí de subscripció
i de col·laboració al diari "AVUI"
Diputació, 284. Barcelona-9

(Es prega que éls "posseïdors dè títol dé córrfpteparticip no utilitzin aquest butlletí
sinó ta carta que -si no I han rebuda- rebran d uri moment a I altre.)
Nom i cognoms
Edat

Telèfon

Professió

Carrer

N "

Població

X

pis

Província

Vull subscriure m al diari AVUI" a partir del primer dia del mes vinent
(Sempre que el butlletí de subscripció ai'ribi a Premsa Catalana, S A
abans del dia 2 0 )
Faré el pagament amb penodiciiat
•

Trimestral

ptes

1.227 —

CD

Semestral

ptes

2 455 —

•

Anual

ptes

4.910 —

!per correu aeri o estranger

sió dels legítims representants del
poble palestí.
Insisteixen, per altra banda, en la
necessitat de fer tots els esforços
per promoure i desenvolupar la
seguretat
i la p a u de la
Mediterrània.
En el comunicat s afirma també
que ambdues parts secunden tots
els esforços que vagin a favor de la
instauració d'un nou
ordre
econòmic internacional just. susceptible de reduir la distància que
hi ha entre els paisos desenvolupats i els que són en via de desenvolupament. i insisteixen en la neces sitat de desplegar tots els
esforços possibles per acabar amb
qualsevol tipus de discriminació
racial en el món i perquè els territoris africans no autònoms accedeixin a la independència
Acaba el comunicat afirmant que
les dues parts han examinat el
programa de la pròxima visita del
rei a Egipte el mes de març. invitat
pel president Anuar el-Sadat

i de la forma següent:
O

Amb rebut domiciliat en una Caixa o en un Banc (Es el sistema que
preferim quan es tracta de residents a Barcelona o dels qui reben
el diari per correu.)

D

Per xec adjunt

D

Per rebut presentat a domicili (Es el sistema que preferim quan
es tracta de poblacions de fora de Barcelona amb repartidor o corresponsal. I

Vull adquirir, a més. títols de comptepartícip del diari per un
import de
Pts. (mínim 1.000, màxim 100.000 Pts.).
Per a la domiciliació en Caixes o Bancs, envieu-nos si us plau omplerta i
signada aquesta ordre:
Sr Director de
(Cama d Estalvis/Banci

Carrer

•

la subscripció

•

els Títols de comptepartícip del diari "AVUI
de

El president
nord-americà
Jimrny Carter convocà ahir a la
Casa B l a n c a
lambaixador
soviètic Anatoly Dobrynin. en
una nova demostració de la
importància que el seu govern
concedeix a les relacions amb
Moscou.
«Espero mantenir una gran relació amb vós i amb el senyor Leohid
Brejnev». digué Carter al diplomàtic
poc abans que es tanquessin per
parlar a soles.
Carter i Dobrynin van discutir
presumiblement la continuació de
les converses per a un nóu tractat
sobre
limitacions
d armes
estratègiques (SALT), al qual el president n o r d - a m e r i c à concedeix
prioritat quasi absoluta en la sévd
política exterior
Van assistir també a l'entrevista
el secretari d Estat. CyfUs Varïóe. I
el conseller per a Afers de la Seguretat Nacional Brzezinski.
Vance, que ja s ha entrevistat
diverses vegades amb l'ambaixador
soviètic, anirà per març a Moscou
per negociar amb els líders de
I URSS el tractat SALT i una possible prohibició de tots els experiments nuclears.

El "Bninet" va ésser atorgat a mossèn Josep Dalmau
J o s e p Maria Castellet i
mossèn Josep Dalmau aconseguiren ahir els premis «Gaziel» i
«Brunet» que atorga la revista
«Destino».
Els veredictes dels jurats foren
donats a conèixer a l'Hotel Ritz de
Barcelona. Faulí. Gimferrer, Melià.
Moix i Porcel. jurats del premi «Gaziel» per a articles en llengua catalana. donaren com a finalistes Josep Miquel Servia.
L'obra de Castellet és. segons va
explicar el mateix autor, una investigació sobre la situació actual de la
cultura catalana a partir de la distinció marcusiana entre el condicionament social que es refereix a
un criteri d'eficàcia i la llibertat
creativa individual. Per a Castellet,
que ja va endegar aquesta investigació en un article publicat al

Al maig, resolució definitiva per al diari "Madrid"
Més de cinquanta periodistes
i auxiliars de redacció que formen la plantilla del setmanari
«Opinión» van decidir ahir de
declarar-se en vaga davant
I anunci de l'empresa Edicions
Cumbre —filial de Planeta—
d acomiadar cinc redactors i
tres auxiliars
La vaga continuarà fins que
I empresa reconsideri la seva actitud sobre els acomiadaments segons informà a Cífra un portaveu
dèls. treballadors, ja que els consideren inacceptables Les jauses
adduïdes per I empresa són de rendibilitat de la revista, respecte a la
qual cosa els trebaliaddfs al leguen
qúe això no pot ésser-tos imputat
La revista «Opinión». segons els
seus treballadors, tira actualment
100 000 exemplars, dels qüals. en
ven uns 85.000 i Ocupa el segon
lloc
dins
él.S
Setmanaris
d'informadió general.

l'Estat contra la sentència favorable al senyor Calvo Serer. dictada a
la sala 3 del Tribunal Suprem el 25
d'octubre del 1976.
El recurs de l'advocat es fonamenta en quatre punts:
Els dos primers consideren la
sentència recorreguda contrària a
d altres dictades per la mateixa sala
tercera del Tribunal Suprem.
El tercer estima que la sentència
s'ha dictat amb infracció del que
hom disposa en l'article 43 de la llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, és a dir.
I advocat de I Estat pretén que la
sala tercera del Suprem analitzi un
problema juríditrque no havia estat
plantejat per les parts (el relatiu a la
subscripció de determinades accions per terceres persones)
I él quart, el fonamenta en dl fet
que la sentència ftó havia resolt
totes les qüestions que foren plantejades per les parts en litigi.

DIARI «MADRID»

NECROLÒGIQUES

Séspera que per al mes de maig
vinent hi hagi la resolució definitiva
de l»affaire» del diari «Madrid»,
segofts va manifestar a Europa
PresS I advocat Antonio García Trevijano el qual aquesta mateixa setinaria presentarà un escrit de contestació al recurs extraordihari de
revisió interposat per l'advocat de

. i fins a

del 197

(Lloc. data > signatura)

L
D e m a n e m així mateix que us feu comptepartícips ben generosament:
Hem d'enfilar nous camins d'impressió per al millorament del diari. Hem
d ipstal lar quioscs a les grans poblacions, on es puguin trobar al dia
el d»ari mateix i totes les publicacions en llengua catalana. Cal que disposem d'una instal·lació definitiva i a l'abast del públic per al Fons d'Art, que
encara es va enriquint amb noves obres.
La Societat Premsa Catalana ha començat, com moltes grans empreses
del pais, amb prudència, tocant de peus a terra, coneixent el seu mercat,
pero 1977-02-02,
amb ganesp.d'engrandtr-se,
de mtllorar lentament però fermament.
Avui,
2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Incendi en unes casernes
Sembla que ha estat provocat per un curt circuit
Ahir, cap a un quart de set de la
tarda esclatà un incendi a la caserma d Infanteria i Enginyers de la
Corunya. A tres quarts de nou
s'aconseguí, dominar-lo. No hi ha
hagut víctimes i els danys materials
no han estat greus.
Es creu que el sinistre fou provocat per un curt circuit prop d una
xemeneia, on s estaven efectuant
obres per canviar la fusta del terra.
L'edifici, que ocupen els cossos
d'Infanteria i Enginyers, és un del
més antics de la ciutat: la seva
estructura és feta de fusta, que tot
seguit va encendre's i facilità la
ràpida extensió del foc. La superfície de I edifici, que consta de dues
plantes, és de 150 per 150 metres.
Lalamara d'incendi la donà el
cotxe patrulla de la policia municipal. els efectius del qual van veure
sortir les primeres flames quan passaven prop d'allí. Immediatament la
policia municipal va avisar els bombers i les primeres autoritats corunyeses. que van acudir al lloc del
sinistre poc després dels serveis
d'extinció
Forces de la policia municipal
van acordonar immediatament la
zona i van interrompre el pas de
persones i vehicles, per tal de facili-

nostre diari i que va parlar-ne en la
festa dels Premis Serra d'Or. la
cultura catalana hauria de cercar
un equilibri entre aquestes dues
actituds fonamentals en el món de,
la cultura.
L article de Josep Dalmau premiat
s inscriu en la temàtica clàssica
d aquest pensador: continua, per
dir-ho així la seva tasca de «distensió». aplicada ara a les relacions
entre l'anarquisme i el cristianisme.
«La CNT i els cristians» és l'inici
d'una reflexió per a integrar en el
pensament cristià els principis llibertaris que mossèn Dalmau reconeix com una dimensió essencial
de la persona humana.
Servià. finalista del «Gaziel». havia presentat una biografia de Gabriel Ferrater reconstruïda amb els
t e s t i m o n i s d a q u e l l s q u i van
conèixer-lo més íntimament.

Vaga en la revista "Opinión"

LA CORUNYA

tànte$ estieciaisj

Prego que vulgui atendre amb càrrec al meu compte n. c
nova ordre el pagament dels rebuts corresponents a

Carter s'entrevistà amb
l'ambaixador soviètic

Castellet guanyà el "Gaziel"

tar les maniobres dels bombers. El
foc semblava procedir del pati central de la caserma d Infanteria, edifici al qual és anexat la caserma
d Enginyers.

El Partit
Socialdemocrata es
presentà a Sants
Unes t r e s - c e n t e s
persones
s aplegaren anit a la sala d actes de
la parròquia de Sant Medir de Sants
per tal d assistir a la «Crida a Sants»
convocada
pel
Partit
Socialdemocrata de Catalunya.
L acte. presidit per Jaume Casanovas. es desenvolupà amb la intervenció de tres ponents. Frederic
Roda. secretari general del partit.
Mana del Carme Caimary i Tomàs
Torrents, així mateix membres de
l'esmentat partit. En llurs parlaments exposaren ( alternativa política d'aquesta formació política, i
l'acte clogué amb un col·loquí en el
quai van participar algun dels assistents interessant-se pel tarannà
d aquest partit i també per altres
qüestions d interès polític general

t

GABRIELA A M A T I TARGA

que morí cristianament el dia 14 de
gener del 1977
(a C s)
Els seus afligits, germans Eulàlia I
Joan: oncle Ramon Targa i Vilanova. us participen que se celebrarà
una missa en sufragi dé la seva
ànima. demà. dijous. 3 de febrer, a
les 8 del vespre, a la parròquia de
Sant Pere de les Puel.les. Plaça de
Sant Pere.
No es convida particularment.
j.

CALAMANDA GRAU

1

i PAN0UZIE

Es va morir a Barcelona confortada
amb els sants sagraments i la
benedicció apostòlica, el dia 1 de
febrer del 1.977
ACS
Els seus afligits nebots, cosins i
família tota ho fan saber , a llurs
amics i coneguts i els preguen la
caritat de voler-la tenir present en
llurs oracions. L'enterrament serà
avui. dia 2. a les 11 hores, a
l'església parroquial de Sant Joan
de Gràcia, carrer Astúries. 91 on se
celebrarà la cerimònia religiosa per
l'etern repòs de la seva ànima A
continuació es traslladarà la difunta al cementiri del Sud-oest.
No s'hi invita particularment
t

FLORENTÍ SEGUI i RIPOLL

Es va morir a Barcelona a l'edat de
65 anys, el dia 31 de gener del 1977
Els seus. esposa Carme Santana
fills, germans i família tota. ho fan
saber a llurs amics i coneguts
L'enterrament serà avui dia 2 de
febrer a les 10 30 hores, a l església
parroquial de Sant Joan Maria
Vianney. carrer Melcior de Palau,
on se celebrarà la cerimònia religiosa per l etern repòs de la seva
ànima. A continuació es trasiladara
el difunt al cementin del Nora
No s'hi convida particularment.

