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Comissions  Obreres  ha
elaborat  un.  nianifest  «da

-  -  vant  e! Primer de Maig» en
—  el  quai  afirma  que  celebren

àquesta  diada  «després d’un
procés  de recuperaciô d’im
portants  iluites en  diferçnts
sectors- de la  nostra comar
ca.  Moites empreses de! me-

-  ta!!,  tèxti4  construccié,  I  - -

també  els ‘educadors,  han -

anat  ala  vaga durant aquest
peri’ode. Maigrat -la resistèn- -

cia  patronal  j  la - imposiciô -

salarial  de]  govern,-’ hem’
aconseguit  fer pujar  -els sa
loris,  en- algunès  empreses.  -

tàn: significatives- com Lem
-  merz,  Situbsà i’altres». -  -  -

-   Parlant  —de la  prùblemàti
ca  de! Bages  esmenta  «là si- -

tuaciô  actua! de Tèxtils Ber-.
-   trand i  Serra,. j  també  I’in-  -

cert futur de les mineries p0-  -

-   tàssiques desprésde  I ‘entra
-  da  de  KIO  al grup  ERT».

Denuncia’  la  generalitzaciô
de  la  contractaciô  ‘temporal

—  j  que  «els contractes ais jo
ves  que teôricwnent sôn per

-   a la formaciô,  s’utilitzen per
•  obtenir .mà dobra  barata».

Finalment  recull  els  ob-:
jectius  generals-de  CCOO  de-’
Catalun-ya  davant  el, -Primer
de  Maig,-’ ‘que  sôn:  pel  ple- -

trebali,  per  la  plena  protec
-  ciô  dels  aturats,  per. unaim-

-  mediata  eleïaci6de  ‘la  co
bertura  fins  al .50 Wo per  u-nà
llei  dé  reduécid-dé.jornàda  a
38  horessetmanals-  en  e!
cami  de  les  35 hores,  contra
la  precaritzaciô  en  e! trebali,
j  er  ùn -canvi favorable  ais

-  trebâlladors  &T-  i-a  politi’ca- -

econàmica  j- social’:  -  -:
El  sindicat’ ortarà  Ignasi’

Riera  en  unâète  sobre  siidi
calism’i  qù’êstiô’ riacional ?el -

28.d’abril,  j organitzaun’-ac
te-berenar  a  Jôncadella  el 30’
d’abril  a-  la  tarda:vespre
(dissabte).  Per  al  mateix  I,.’

-‘  de  maig.  recomana  que  es
vagi  a  la ‘nianifestacié  de’  -

Barcelona.  ,r ., ‘  .‘  -

Iflforfflàcîô
-  comercial, -a

—  -Solsona -,
-  -    FI cap de  Comerç  Interior “  -‘

i  -Serveis  a  Lleida,  Antoni
-  Guiu  i’Clua,  va ser el dilluns

passat  a  la  delegaciô  que  la
-  Cambra  Oficial  de  Comerç  i  -

-  Indûstria  de  L’lèida té  a  Sol--’
sona’  per  ‘informar  els  co

-  merciants  i el-s industrials  de - -

Solsona  sobre  les - difeent-s
-  linies  de!  finançament’  d’in-

versiàns  ‘que  la’ Generalitat
té  per  a  les empreses  corner-  -
cials  i, turistiques.  En  la’linia
establerta  pel  finançament  a
la  petita  j  mitjana  empresa
comercial  podran  benefi
ciar-se  -de  les  ‘aj-udes  tots

-  aqueils  ‘conierciants.  esta
blerts,  mai oristes  j  detallis

-  t’es que  vulguirr fer  noves  in
versions-  per  a  la  modernit
zacié,  ampliaciô  o  creaciô
d’un.  estabiiment.comercial,
sempre  que  la  inversi4  mi
lion  la  productivitat  i ajudi  -  -

a  raciona1itzar  e! sector- co
merciai.  La  quantitat  .dels
crédits  no  podrà  ser superiof  -

‘-ai; 70%  de- la  inversiô - côm
-  pûtable  quan  sigui  inferior

ais,  25 ‘muions: de  pessetes.

les èncarregades  de pôrta  a ter
me  les -tas’ques doéeiits  de  l’es
cola.  Hi ,ha-tres  arquitectes,  un
apareilador,  un  pedagog,  qua
tre  instructors,  una  secretària  i
-un  director.  Un’ fet  uriôs  és

-  -que  -un dels instructors  ha  arri
bât  a,Cardona  procedent  de  la
Escuela  e  Canteiros  de.Poyo,
a  Pontevedrâ.  Es tracta  de Del  -

fin  Domingo-Abad-,  uti icape--’
drer  -que e-ri e! poc  trnps  d’es-’ -

-  tada-  a  Card’ona  ha  demôstrat  -

les  seves qualitats’ artsançs.  -

El  : director,  MiqùeI  Angel  -

Prunés;’consider,a-que-  «els mit-,  -

jans  que  disposen eis alumnes
cardonin  sén  modems  j  -

adients  per  poder  fer  un. - bon  -

aprenentatge  d’aqitestes pro
fessions.  la’  inVersié- que  a-:;,j
fet  ‘en - aquesta primera Jase és
d’uns  ‘20 milions».  El  director.  --

hà  elogiateLpaper  que ‘ha--jugat
l’Ajuntarnent  cardonf  a  l’hora  -

d’aconseguir  que  1’Escolar-Ta-’
‘llèr  fos  una  realitat  Assegura
que-  sense  e! suport municipal
I  de -I’INE!’f no s ‘hagués donat
‘aquest pas  tan  important per  -

elin-zinari’atur a  lq’pobla’ciô». - -

‘  E!  procés’d’adaptaciô  dé
l’economia  cataiana  ‘a -la
CEE,-  que  ha  de  cuiminar  I
1992,  «no  serà ‘fadi»,’ -

goïis’  els  autors  ‘  del  ‘i!ibre
«Catalunya,a  la  Comunitat
Eunopea»,  ,editat—peI Patro
nat  ata1à  Pro-Europa;-  «En
primer  lb ç-per la coincidèn
cia. de l’âdhesïô arnb léé
,Joria  ,çôrnàiftària, que ‘en
moits  éasos - obligara ‘en -poc
temps  a môdificar dos cops

-  - una  mateixa cosa  En segon
iloc,  Catàiunya  presentà,
dins  de! context comunitari,
un  niveli  de  desenvolupa-’
mént  inferior a la mitjana i
importants  dèficits estructu-
rais».  Aixô  es-recull  al  pnin-’
cipi  del  capitol  destinat  a
conclusions.  -  ,  -  -  -

-  El  llibre  fou  presentat  di
marts  passat  per  Jo’rdi Pujol
al  salé  Sant  Jôrdi  del  Palau
de  la  Generalitat.  Carles  Ga
sèlibà,  secretari  de!’ Pâtro
nat,  va- qualificar  el - ilibre
d’eina  iitil  per  superar  unes
dificultats  que  no  s’ama
guen.  Els’consellers  presénts
-(d’,Economia,  Indûstnia  j
Energia,  Comerç,  Consumi
Tùrisme,  j’ d’Agricultura,

--R’aTmad-e’ria i  Pe’sca)  van
coincidir  en  el fet ‘que e! ‘pais
-passa  per  un  moment  de
creixement  econômic  j’ -no
més  cal  iritensificar  les  ac
tuacions  iniciades.  Alavedra
va  assenyalar, que  Catalunya
ès  la  part  de  l’Estat  que  més
invérteix  -a fora  j  des- d’on  -

-  més  s’inverteix a  fora.  Miré
va  posar  el punt  de  cQntrast
en  parlar  ‘de!s problemes  del
porqu’i,  dels  fruits”s’écs j  de

-la  !let-.  -  .    -‘‘.  -  ‘  -

-‘  -Jordi Pujol  va  mostrar-se
també  optimis,ta  en’ dir  que
‘la- présèn’cia catal’an  a1exL
-  tenon  no  ha - de  sen, només
per  vendre  sinô  per  invertir.
Va  - afi’rmar  que  tant  l’atur
-com  -‘ la  competitivitat  sân
questions  de  formaciô.  Va

‘mostrar-se  d’acord  amb  la
-  pplftiç  ,econàiicaI  go
vern  espanyol  en  termes  ge

âèl-s-pèrà  va ,‘jnstar4oa-,
renegociar  el tractat  d’adhe
siô-amb  la -CE-E posait  com
exemple  la  manera  ‘côm  ho, -

fan  aitres  ,estats  membres. -

Finalment,  féu  una  crjda  -

que  la  -societat  cjvjl  rio s’a
-‘dôrmis de ca-ra a l’Acta  Uni-”
ca  de  1992.  Informa  Enric  -

PROGRÈS”  -

-  -  ‘  ,  -Dissabte, ‘23 d’abiilde  1988     ,,,  -  ‘  --  -  -  -‘  -,‘  ‘

Catalùnya•i --

-‘  --  Europa en un
-‘  -  -  --  ‘Ilibre

N ois’ j néies  de Cardona ‘aprenen oficis com  ara el de  picapedrer

Prïmeres teines per a
-  -  r’ ‘  EscôlaTauerde: :Çard’oô,.a -

OnzepersonesformenpartdeI’equipdeducadors
f  ‘  Els  alumnes  de  l’Esc6Îa-Ta-  Angel  Pruis,  «a  l’Escala es ç’

-  ‘  lier de  Cardona,  la prjmera  d’a-  restaurarà un  edifici de pèdra
:  questes , caracteristj’ques  que ‘ hi  on s’hauman de fer  unes ‘modi

ha  a la  Setena  Regiô,  han  rebut  -  ficacions  a  la porÉa, aIs fines
e!s  pnimers  encàrrecs  de  feina  trais I a lés espitileres. A  Berga

‘:  Ofl  - podran  practicar  especi’ali-  la feina  se  cenfra’ al nucli ‘ veil
-:,  tatsde  picapédrer,  paleta  i fus-   de  la ciutat,- concretiunént ais

ter.  Les  comandes  vénen  d’un  carrers Buxadé,, Caritat, Pietat
‘  ,  particular  de  l’Escala,  a  la  pro  j, Magdakna,  àn  l’Ajuntômenh

vincia  de  Girôna,  j  pe’r part  de  tirarà endavant un projecte per
-  l’Ajuntament  de  Berga  j  e! de  millorar -aquesta zona.  A ‘car
Cardona.  -  -  -        - ,dona,  ùna de les -féines que rea
-  L’Escola-Taller  té  com  a  iitzen és la preparaclô de maté
prjncipal  objectiu  donâr  una  rialper  a la propera -Festa Ma
,sortida  professional  a  nois  i  jor  i participen en l’acondiciô
noies  de  la poblaciô  que  actual-  ment  de la granfa Vktom que fa  -

‘ment  no  tenen  feina.  Les  àcti- -  s’ùtiliïza  corn a seti dé les pràç- -‘

vitats-  docents  es  perilongaran  tiques de l’Eséola-Tallèr».  - -  -

--t’ai lltirg  de”tres  ans,-  el’s-qifals  ‘-‘:“En-.aqûests  :moments  hi-ha:
—‘  estan’-div-idits en tres  fases  -Du’- ----u n-total  de  38--alu-mnes-que es

rant  una  part  important  d’a-  -  tan  en  e!  segon  mes  de  la  prj-,
quest  temps  d”âprenentatge  els   niera  etapa:  la  de  formacié.  - -

j  oves  percebrait’  remuneracio   Acabat aquest  peniode faran  sis
economica                 mesos mes,  considerats  de qua

lificacio  i posterionmnt  divuit
Tres  feines encomanades    mesos d’especia!itzacio

-  Segons  ha  mânifestat  e!  di-’,  Unpicapèdrer  galléc’ -

reç-tor  de  l’Escoia-Ta!ler  de       - -‘  :  -  -  -  ,  ,  -

Cardona,  - !‘arqujtecte  Miquel-  - Un  total  d’onze persones  sôn- -

La  Comissio Executiva del  PSC o  les  nostres comarques,- vol  convi
dar  te especialment o  la  xerrada  col loqul  que  portara  a  terme  el
nostre  primer secretari, Raimon Obiols-  -       -  ‘  -  -  -

PER UNA  MAJORIA  NACIONAL  I  DE

Dilluns,  dia  25 d abnl                      Locals
ct 2/4 ‘de 9 dêl  vespre                        Ctra

del  PSC ci Manresa
deardona,  l_7


