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A LES TERRES DE LLEIDA

La Véu

El relleu a dues delegacions de la
Generalitat de Catalunya a Lleida ha estat
noticia. Ramon Bamiol, fins aleshores delegat
del Departament de Justicia va passar a la
delegaci6 d'Ensenyament el dia 28 d'abriJ,
en un acte celebrat a la seu de la delegaci6 a
Lleida presidit pel conseller de justicia Xavier
Hernández. La delegaci6 havia quedat vacant
després de que l'anterior delegat, Josep Giné,
accedís al carrec de delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida.

Per altra banda Conxita Tarruella
assurniria posteriorment la responsabilitat de
la delegaci6 de Justicia, prenen possessió del
carrec el 28 d'abril en un acte presidit pel
secretari general de la conselleria de Justicia,
Angel Vicente. La nova delegada havia
ocupat fins aquell moment la direcci6 general
d'Atenci6 a la Influ¡cia. En la imatge I'acte
oficial del relleu en la delegaci6 de Justicia
a Lleida.

Dos·cents ~ompromissaris de Ponent al congrés extraordinari
Dos-cents compromissaris de les Terres de Lleida seran presentats en el Congrés extraordinari de Reforma d'Estatuts que

se celebrara el dissabte 19 de juliol al Palau de Congressos de Barcelona. El Congrés s'iniciara a les 10 del matí i es previst
que clogui a la tarda, amb el discurs del president del Comité de govem, Josep A. Duran i Lleida. Les Terres de Lleida presenten
també diverses esmenes que han estat discutides pel Comiié Intercomarcal i pels comités locals i comarcals.

Relleu en dues delegacions de la Generalitat a Lleida

Ramon Barniol passa a. Ensenyament i
.Conxita Tarruella assumeix Justícia
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El president d'Uni6 Democratica
de Catalunya ha assenyalat en una
extensa entrevista, que "La Veu d'Uni6"
reprodueix en pagines centrals, que els
drets de Catalunya's6n previs a la
Constituci6: "Som una nació historica,
no assimilable a les altres comunitats
autónomes ".

Rigol diu que la Ge'neralitat és
l'Estat a Catalunya i que el president
Pujol és un deis polítics d'experiencia
més contrastada, A més d'aquests temes,
el president d'Uni6 expressa el seu parer
sobre la Llei del Catala o lá renpvaci6
del Senal, a la vegada que incideix sobre
temes tant transceridents com és el futur
de la familia: "... a mi em preocupa la
davallada de la natalitat, no només per
les conseqüencies demografiques sin6
sobretot per si els catalans tenen molt
difícil formar una fainilia".

Joan Rigol valora el suport de CíU
al govern del PP-com un exercici de
responsabilitat i assenyala, amb fermesa,
que Uni6 vol ésser un instrument de
recuperaci6 nacional de Cataiunya i de
cobesi6 bumana.

Joan Rigol:
"Els drets de Catalunya són previs ala Constitució"



Vint anys dlUnió

La veu d'Unió

LOt i aixo. no justifica els mals resultats que es van produir.
Per tant hi haurien altres causes que ara no fan al caso

Que ha passat d'aleshores ells:a? Unió es va anal'
refent de la situaci6 en que va quedar, conseqüencia
d'aquelles eleccions, tant des del punt de vista economic
com en el propi creixement del partir. Perque el
reconeixement de partit fidel als seus principis per damunt
de les adversitats i fidel a Catalunya no li ha discutit ningú
i I'ha tingut sempre. Poc després, alguns militants, pocs,
amb el seu líder al davant varen deixar-se convencer per
les ofertes de la UCD. La major pan del partit. pero, va
decidir continuar el camí pie d'obstacles que sempre
I'havien acompanyat.

Posteriorment es portaria a terrne i signaria una
Entesa Permanent amb CDC per presentar-se junts en
totes les conteses electoraJs amb el nom i sigles de
Convergencia i Uni6. Convergencia tamp<?c havia tingut
massa bons resultats, de manera que hem de pensar que
aquesta coalici6 ha estat positiva per ambdues parts, pero
sobre tot ha estat decisiva per a CataJllnya que és el més
important i perque el catalanisme poütic hagi dirigit els
successius governs de la Generalitai i influn de forma
també decisiva darrerament en la govemació de l'Estar.

Unió per tant, un partit amb reconegut passat de
fidelitats en mig de les adversitats, té ara un present ben
fonamentat. No és pas que no hagi tingut tensions intemes,
a més de l'esmentada anteriorment. Pero per damunt de
tot, té davant un esperan9at futur si el sabem treballar dia
a dia, amb l'esfofS: de tots i cadascun de nosaltres.
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Ja és hora d'entrar en un període de normalitat i de
tolerancia.' El Govern del PP, amb el suport deis
nacionalismes historics, té aquest repte. Per la seva banda.
el Partit Socialista. ara a l'oposici6. també a de tenir sentit
d'Estat i ha de continuar fent un tipus d'oposici6 que sigui
diferent a l'emprada en el seu moment pel PP. Ara no és
el moment de la crispaci6. Ara anern de cara a I'Europa
de la moneda única i heJTl d'estar ocupats en el disseny de
l'Espanya que fonnara parr d'aquesta Europa de Maastrich.

Aquesta Espanya que, si no hi ha un daltabaix, estara
en condicions d'incorporar-se a la priméra velocitat de la
Moneda Única, no es sembJa en gairebé ¡;es, a I'Espanya
que vivia mirant a Iberoame~ica, mirant als pa"issos arabs
i mirant-se al melic. Es tracta d'una Espanya clinamica i
plural. Per aix6 Uni6, ha plantejat primer que ningú i ho
continua fent, un model d'Estat per aquesta Espanya que
fa vint anys va celebrar les seves primeres eleccions
democrtltiques des del temps de la República.

Aquest model es fonamenta en J'acceptació de la
sobirania de Catalunya, garantida per la Corona com a
símbol de I'Estat, en les qüestions que Jj són propies: la
lIengua, la cultura i el dret. Es fonamenta també en un
sistema de finan9ament, que sense defugir de la solidaritat
amb la resta de Comunitats de I'Estat Espanyol, sigui justo
Finalment, per a la resta. J'acceptaci6 del sistema autonomic
asimétric, és a dir, amb la incorporació d'elements
diferencials, com el model policial, per deixar
definitivament dibuixat el planol de J'Espanya plurinacional,
pluricultural i plurilingüística, que ha de formar part de
l'Europa deIs pobles.

1és fors:a i.mportant, deixar definitivament c1arificat,
quin ha de ser I'encaix de Catalunya en un Estat Espanyol
plural, perqué si no ho fem així, sinó ha deixem tot ben
Uigat, correm el risc, que un nou impuls uniformitzador,
aquesta vegada amb procedencia d'Europa, que ara es
subsumeix en alguns cervells politics impoI1ants d'Europa,
acabi deixant ben poca cosa de les competencies asumides
per a la Generalitat'o del sistema de finan9ament basat en
la corresponsabilitat fisca1. Més greu encara., que deixi en
ben poca cosa, la personalitat, el fet diferencial i el seu
futur com a nació de Catalunya dins una Europa que alguns
desitjen jacobina i centralista.

si feia falta, i panicipava eOlre els oradors. A I'actual
President del Comile de Govem es pot dir ben bé que en
el m6n de la polílica ningú li ha regalat res, que s'ho ha
guanyat a pols, perque és un poJític de mena, de ras:a com
s'acostuma a dir en aquests casos.

Recordo l' acte que es va fer al meu poble, a Artesa,
un diumenge al matí perque és el dia de la selmana que
es fa mercal, i del qual en vaig fer la presentació. En
DURAN va ésser el primer en intervenir i eJ cap de Jlista
el va tancar. Com també recordo altres que vaig anar, com
a La Pobla on en CAÑELLES va arribar amb helicopter
al camp de futbol acompanyat d'un deIs diversos poJítics
estrangers democrata - c;istians que varen venir afer
campanya.

La tramesa censal es va contractar a una empresa,
i quina sorpresa quan vaig veure que m'havien enviat les
paperetes que corresponien a la circumscripció de
Tarragona! A les vuit del vespre i de~prés d'haver votat.
d'aquell 15-J, que així ha passat ja a la historia recent del
nOSlfe país. a seguir J'escrutini de la taula electoral. amb
l'oYda pendent deis lransistors, per saber com anava a
nivell general.

Els resultats varen ésser decebedors. no cal recordar
ho. Si a nivell de Catalunya varem treure només dos
diputats, encara pitjor va ésser a nivell de tot l'Estal els
resultats d'aquell Eqllip Democrata-Cristia de I'Estat
espanyol, amb els que manteníem relació de confederats.
Tot i l'operaci6 de darrera hora de la Uni6n de Centro
Democrático (UCD) tant en la confusi6 de nom, com en
la col·locaci6 en les seves llistes de democrata-cristians,

En les darreres setmanes, hem viscut el pitjor moment
de la relaci6 entre el PP i CiU. El motiu ha estat el
posicionament del PP en el tema de I'unitat de la lIengua
catalana, la presa en consideraci6 de la proposici6 de Liei
de Coalici6 Canaria sobre el reconeixement de les parelles
de fet, gracies a l'abstenció deIs onze diputats i diputades
de cbc i finalment la votació sobre la L1ei del futbol, on
el PP, PNV i IU, van afavorir amb els seus vots que la Llei
passés el tramit del Congrés.

Val a oo. que de forma inmediata, s'han produit tres
fets d'extraordinaria importancia en I'ambit de la política
autonomica: l'acord sobre corn s'ha de finan9ar la sanitat.
la lfansferencia de ITNEM i la presentaci6 conjunta del
Grup Parlamentari del PP i del Grup Parlamentari Catala
de CiU, pocs minuts després de volar-se la Llei d~1 futbol,
d'una proposici6 de L1ei que contempla la transferencia
del Trafic a la Generalitat de Catalunya. De moment doncs,
sembla retornar I'equilibri en les relacions entre el PP i
CiU.

Cara i creu. d'una relació que té I'extrem més negatiu.
en els excessos verbals del vice-president primer i del
ponaveu del Govern i que a l'aItra banda lé un aspecte tan
positiu, com la transferencia del TrMic que es potestativa
de l'Estat, segons I'article 150.2 de la CE i que té una gran
carrega simbólica, pel que representa de lectura de la Carta
Magna, respetuosa 8mb el fet diferencial de Catalunya.

EIs esculls que ara per ara s'interposen entre el PP
i Ciu, son basicament rnediatics i judicials. La posició
d'Uni6 i també la de CDC2. seguira sent, la de la defensa
deis interessos de la Radio i de la televisi6 públiques de
Catalunya. de TV3 per tanl. l la posició respecte a la
justícia. seguira essent la que els processos inmediats i
seguits deis cassos de corrupci6 i deis GAL, no s'utilitzin
políticameot per intentar aniquilar a l'adversari, que a la
vegada esta disposat a emprar identics instruments, pero
a In inversa. tot plegat amb risc d'entrar en una dinamica
embogidal que (X>si en qüesti6 el mateix sistema demacratic.

Cara i creu deis acords PP-CiU,
tot mirant ,Europa
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Fa uns dies cDmmemorltvem cls vuit anys d'aquelles
primeres eleccions democrAtiques del J5 de juny de 1977.
Feia poe que havíem enterrat una dictadura de prop de
quarant8 anys. Una grafJ rnajoria no havíem conegul altre
sistema polític. Érem joves i eS1Avem esperan~als amb
aquesl naixemenl de la democd\cia que representava una
gran jJ·lusi6 col-lectiva, J'utopia lanl esperada, el somni
fel finalment rcalital.

Ens semblava que taL s'arreglaria amb I'arribada de
la nova democrAcia, que per si sola solucionaria tOlS els
problemcs, de toLa mena, que hi puguessin haver. TrebaJl
per a LOthom, ¡'cconomia 31liria cada cap millar i els dreLs
fonamcnrals individuals i col·lcclius sci"icn respectats.
Fins i LOI que ens faria més bones persones a tOlS i que no
hi hauria privilegis ni privilegiats.

La precampanya i campanya electoral varen ésser
cunes, lan 5015 cinc setmanes, pero intenssísimes. De cop
i volla un nou escenari es presentava als ciutadans que
sonava a festa i engrescava. Els carrers es varen veure
envaYls de multitud de canells diferents, que cada nit eren
reposats, els uns sobre els altres, aprofitant qualsevol
fa~al1a lIiure, i plens de paperassa amb propaganda
electoral. Totull seguit de coLXes i furgonetes, amb banderes
i scnyeres al venl, recorrien carrers i pobles amb els
altaveus a tota marxa, oferim el seu producte i demanant
el VOt pels seus candidms.

Unió Democrtltica de Catalunya va concorre en
aquelles primeres eleccions en coalició amb Centre Catala.
amb el nom d'UNIÓ DEL CENTRE I DE LA
DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA. Quin
n m més llarg. caram! La llista per L1eida l'encapr;alava
en Sime6 Miqllel i en 1I0c ben secundari hi figurava en
DURAN' LLEIDA, l.Ileshores l.Imb vinl i qua~re anys. i
que feia de 101. Engaflxava canells, porUlva el faristoJ pels
actes electorals i els preparava, aflUya amb la furgoneta
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Carta del president
I la vida del Partit continúa

A proposit de la reforma laboral
--------------=----

MIQUEL PADILLA

pag.3

novetat de l'indemnització en cas d'acomiadament
de 33 dies per any treballat i un maxim de 24
mensualitats, en els acomiadaments improcedents
per causes objectives, enfront deIs 45 dies i maxim
42 mensualitats per als contractes en vigencia.

1 per últim l'afegitó d'una nova causa
d'extinció de la relació laboral per causes
objectives.:

"... acomiadament a causa cercar l'increment
raonat de la competivitat de l'empresa... "és a dir
ademés de les causes *economiques, *tecniques,
*organitzatives i *de producció... que fins ara es
contemplaven en l'ET, ara s'hi afegira que
l'acreditació de la necessitat d'alleugerar plantilla
per contribuir a superar situacions economiques
negatives i que impedeixen el bon funcionament
de I'empresa, pot donar lloc a l'acomiadament i
aquest es dura a terrne amb una indemnització de
20 dies per any treballat i 12 mensualitats com a
maxim.

Aquest pacte que ha donat 110c a la reforma
es revisara en un període de dos anys a fi i efecte
de valorar la incidencia en positiu o negatiu que
sobre la contractació i el mercilt de treball haura
tingut.

Pel que fa als incentius i bonificacions de les
quotes de la Seguretat Social, en parlarem en la
propera edició de la nostra revista.

Important
El proper 11 d'ocnlbre se celebrara el Congrés

d'Unió de Treballadors on hi sou tots convidats!!

sorti publicat aquest artiele ja snaura prodlÜt- i
elegir els seus organs de direcció (Consell General
i Comite Executiu Nacional).

1 també hem celebrat l'Escola d'Estiu (5 i 6
de juliol), amb dos grans temes de debato a) Viure
i conviure. La diversitat en el sí de les nostres
societats; i b) Deficits de la democracia espanyola.

Aquesta hiperactivitat a nivell nacional
coneloura aquest estiu amb el Congrés Nacional
de reforma d'Estatuts (19 dejuliol) que sera d'una
importancia extraordinaria doncs és la gran
oportunitat de modernitzar la nostra estructura
interna, modernització imprescindible per cometre
els reptes futurs. Segur que des de les comarques
de Lleida árribaran esmenes que posin l' accent
sobre tot en la necessitat de canviar els sistemes
d'elecció i funcionament deIs organs territorials.

Doncs bé, tota aquesta gran activitat ha tingut
un reflex en el treball de la nostra Intercomarcal.
Segur que haureu notat un esfon; de major
presencia als mitjans de comunicació en els darrers
temps, un major nombre de reunions comarcals,
sectorial s o deis equips especialitzats. És normal
perque el Partit va a més. Pero no és suficient.
Aquest dinamisme que des de la direcció nacional
ha iHusionat la Intercomarcal (en els darrers temps
hem comptabilitzat una mitjana d'una activitat
com a mínirn per dia) convé que arribi també a
les organitzacions comarcals i locals. Aquest sera
un deIs grans reptes del futur immediat.

• Practiques:
Es deixa practicament igualllevat de que en

e. e. es determinaran les categories susceptibles
de fer aquest tipus de contractes.

• Contractes Temporals Causals (durada
indeterminada):

En C. C. es pactara quins tipus d'obres o
serveis són susceptibles de contractar-se en aquesta
modalitat, donada la seva durada incerta.

• Eventuals per circumpstancies de la
producció:

I!'acord amb I'estacionalitat de la producció
de les empreses poden fer-se de 6 mesos dins un
període de 12, ara bé, en C. e. es pot pactar una
ampliació a 18 mesos així com els criteris
d'eventualitat i el volum de contractes a realitzar
en relació a la plantilla existent.

• Temps parcial:
S'inelou dins l'Estatut deis Treballadors (ET)

les tres denominacions: Menys de 12 h. setrnana
o 48 al mes, fixes discontinus i el de relleu per
prejubilació als 63 anys. Reglamentilriament es
determinara la forma del calcul del temps de
cotització exigible per a una total protecció social.

• L1an<;ament de nova activitat:
l)esapareix

• Nou contracte de Foment a la
contractació indefinida:

Es realitzara per a les contra9tacions de joves
de 18 a 29 anys, aturats amb més d'un any a l'atur,
majors de 45 i minusvalids. S'incorpora aqui la

,
desapareixent per les transferencies de les seves
competencies a nivells superirors (Unió Europea)
o inferiors (comunitats nacionals), és el miix.im
objectiu d'Unió Democratica".

També hem celebrat la segona Cambra
Territorial, aquesta dedicada al món de
l'ensenyáment i a certs aspectes mediambientals.
1 estem a punt de trobar-nos en L' Assemblea
General de regidors (28 de juny a Igualada) -quan

Mai un Partit a les Terres de Lleida havia
aconseguit un hit de participació com el que va
tenir Unió el passat Aplec al mes d'abril. Va ser
tota una demostració de mobilització. Pero el
Partit, com la vida, continua. 1 no ens hi podem
adormir.

Hem celebrat després de l'Aplec un Consell
Nacional Extraordinari per tal de tractar l'encaix
de Catalunya a l'Estat espanyol, discutint la
ponencia "La sobirania de Catalunya i I'Estat
plurinacional". Una ponencia elogiada per tothom
com d'una elaboració molt acurada i completa i
que no pretenia ser cap mena de revisió ideologica
sobre el que anomenem la "qüestió nacional" sinó
un compendi estrategic sobre com avangar encara
més cap a l'autogovern. No pretenia cap revisió
ideologica perque per a que aquesta prosperés
havia de ser un Congrés qui I'aprovés i no un
Consel1 Nacional. Pero, a més, les referencies
historiques i ideologiques no feien més que
reafirmar la coherencia entre doctrina i programa
pel futur. Encara així, una de les esmenes
presentades per la Intercomarcal de Lleida -i que
va ser finalment acceptada- sí que pretenia marcar
un "objectiu últim". Esmena que no em resisteixo
a citar: "l'Europa deIs Pobles, entesa aquesta com
una Europa on el protagonisme haura passat deIs
Estats a les nacions, i amb una distribució de
poders polítics que es resoldra a tres nivel1s: el
comunitari, el nacional (que, en molts casos com
Catalunya, no es correspon amb I'Estat sinó amb
la comunitat natural) i el muniÚpal. Aquesta
Europa deIs Pobles, on els Estats hauran anat
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Antoni Munsó
PRESIDENT UNIÓ DE TREBALLADORS

Aquests dies ens han omplert els "medias"
de reforma laboral fins a la saturació, hem sentit
veus a favor i veus en contra, pero, en el fons i en
el que ens afecta hem assistit a la consolidació del
poder monolític centralista de la Gran Patronal i
els Grans Sindicats i ho escric en maji'lscules donat
que, en els Convenis Col.lectius Sectorials d'lImbit
'estatal amb predomini sobre els que puguin
negociar en els ambits sectorials deIs territoris o
bé de les empreses, els sarrells com per exemple
la duració deIs contractes d'aprenenta(ge (ampliar
los de dos a tres anys, la quantitat d'aprenents,
etc.) i molts d'altres com veureu. És la reinstauració,
despres de la transició del sistema vertical que
ens va dominar durant 40 anys. Un motiu més per
cercar I'expansió arreu, de la nostra forya. sindical:
La Unió de Treballadors.

D'altra banda i analitzant la Llei hem de
destacar les innovacions següents:

• Aprenents:
Es rebaixa I'edat deis contractes

d'aprenentatge deIs 25 als 21 anys.

Es rebaixa la durada deis 3 anys a!s 2, llevat
del que es ¡jugui regular per conveni Col.lectiu
(e.c.).

S'igualen les retribucions al salari mig
interprofesional pels més grans de 18 anys, si no
es regula per e.e. un salari superior.



"Per a nasa/tres e/s drets de Cata/unya
són previs a /a Canstitució"

a les nostres responsabiiitats d'a'vui. Crec que
tenim unes grans perspectives j no rebutgem cap
responsabilitat política que haguem d'assumir,
sempre amb fidelitat als nostres principis i actituds.
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A "La Veu d'Uni6" hi trobareu sempre
l'opini6 i la inquietud de gent que estima el seu
país, que veu les persones com a companys de la
propia vida, amb qui volem vincular·nos per fer
una societat mésjusta. La gent d'Unió volem tenir
aquest taranna polític i aquests sentiments
d'hlJmanisme.

• "Com veu Joan Rigolla realitat
d'Unió a les Terres de Lleida"

Com veu loan Rigolla realitat d'Unió
a les Terres de Lleida?

Les Terres de LJeida han fet una gran
aportaci6 al conjunt d'Uni6 Democratica. Heu
estat pioners en la tasca d'implantaci6 d'Uni6 a
tot el territorio Ens heu proporcionat la capacitat
de gent vostra en carrecs de mi\xima responsabilitat
del partit. Sabeu resoldre els problemes que
sorgeixen entre vosaltres i afirmant sempre la
cohesi6 basica del partit. Crec que la feina que
tenlu encara és molt gran i us encoratjo per tal que
hi dediqueu els vostres millors esfor"os.

Quin missatge voldrieu fer arribar, ja
per cloure, a tot aquell que pugui gaudir de la
lectura de "La Veu d'Unió"?

·':,l<·. L1Entrevista
-:;/r.

fermesa i unitat. Nosaltres esperem que no només
els continguts de la L1ei de Normalitzaci6
Lingüística sinó també el procés per assolir-Ia es
basin en aquestes actituds. L'any 1983 ho vam

. aconseguir. Per que ara no?

Quin pot ser per a loan Rigol el Futur
de lafamz1ia? Davant la davallada de la natalitat,
cal respostes ?

A mi em preocupa la davallada de la
natalitat, no només per les conseqüencies
demogrilfiques sinó sobretot per si els catalans
tenen molt difícil el formar una família (preu de
1'habitatge, inestabilitat laboral, etc.etc.) 1 perque
han perdut la iLlusi6 de la generositat per sobre
de la "comoditat". De vegades, exigim a la vida
tantes coses materials que podem arribar a perdre
una colla de valors. Cal saber que el futur de
Catalunya depen de la nostra responsabilitat. Em
sembla que hem de redescobrir el sentit de les
coses i de les prioritats.

Unió és un partit amb 60 anys d'historia
peró amb un futur i uns objectius, quins han de
ser aquests? .

Uni6 vol ésser un instr.ument de
recuperaci6 nacional de Catalunya i de cohesi6
humana. Voldria que el futur d'Uni6 estigués
vinculat a aquests objectius. Que s'anés fent gran
com a partit a mesura que sapiguem canalitzar
aquestes inquietud·s. Crec que tenim un paper
impo.rtant avui, com a Uni6 i com a membres de
CiU. Tot i tenir més de seixanta anys d'historia,
avui som un partít "emergent". El nostre paper
de futur depen de la qualitat amb que siguem fidels
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• "El President Pujol és un deis
polítics d'experiencia més

contrastada' •

ci vil. Per aixó no accentuen el "comú
denominador", sin6 alló que els divideix i els
separa. Peró aixó no és d'ara sinó de fa segles-.

Com valoreu la marxa del suport de CiU
al govern del PP?

CiU actua 'amb sentit de responsabilitat.
Hem de garantir la governabilitat enmig d' aquest
estil de bronca i radicalitat. Crec que aixo és positiu
per a Catálunya' perque així tenim for"a per
reclamar alIó que és de justícia per al nostre país.
El President Pujol és un <;Iels polítics d'experiencia
més contrastada a Espanya com perque se'l pugui
desorientar per part del PP.

Quine.s actituds han de considerar-se
necessaries entorn a la modificació de la Llei
del Catata?

Nosaltres hem de procurar que Catalunya
sigui un sol poble. n'aquí uns anys se'ns jutjara
a la nostra generació de ciutadans per si hem estat
capa"os de fondre en un sol pobie un país que en
pocs anys va acollir la meitat de la seva poblaci6,
que provenia d'una cultura més potent. 1 per si ho
vam saber fer mantenint la nostra identitat cultural
i lingüística. Aquesta tasca histórica exigeix
sensibilitat humana, comprensi6, tacte, prudencia,

La veu d 'Unió
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''La Generalitat és l 'Estat a Catalunya"

"CiU actua amb sentit de responsabilitat"

''Els senadors haurien d 'ésser elegits en les
eleccions autonomiques "

"Unió té avui un paper molt important."

El Senat ha de significar 1'Espanya deIs
pobles, l'Espanya plurinacional. Per aixó hi han
d'ésser presents les seves llengües: castella, catala,
basc i gallec. Els grups parlamentaris s'han de
poder organitzar per CC.AA. quan ¡;S tracti de
defensar els fets específics de cadascuna d'elles.
Ha d' ésser Cambra de primera lectura de les lleis
basiques d'abast autonómico Els senadors han de
representar 1'ilmbit de les CC.AA. 1 haurien d'ésser
elegits en les eleccions autonómiques.

La política espanyola té una tendencia
atavica de dividir-se en dos grups irreconciliables.
Tots dos volen "salvar tota Espanya" en contra de
I'altra meitat d'espanyols. Per'a ells, govem és
igual a poder; i poder és igual a fidelitzar '1a societat

• "La política espanyola
té una tendencia atavica

de dividir-se en dos grups"

Vos que esteu immers en la vida política
de Madrid, com veu alió que anomenen
ucrispació"?

part per la ponencia i que han millorat el text
aprovat.

És per aixó que crec ql1e a Uni6 hem fet
una bona feina en aquest debat del model d'Estat
que propugnem.

Com a vice-president del Senat veieu
necessaria la reforma de la Camara Baixa en
la Camara de les Autonomies?

Quina váloració feu de la Conferencia
Nacional que Unió va realitzarper tractrar sobre
el nou model d'Estat?

El Consell Nacional va encarregar a una
ponencia que elaborés un text a proposar al Congrés
del partit sobre el model d'Estat que Unió
propugna. La valoració que el Consell va fer del
treball de la ponencia ha estat molt positiva. Es
va aprofundir en la línia histórica del nostre
nacionalisme, així com en els fonaments
conceptuals de la nostra ideologia demócrata·
cristiana, que veu la nació com a comunitat de
persones. Es va apel.lar al dret deIs Pobles per
fonamentar els drets nacionals de Catalunya. La
nostra reivindicació és la d'aprofundir en una
Espanya plurinacional. Per a nosaltres, els drets
de Catalunya són previs a la Constitució. Som una
"nació histórica", no assimilable a les altres CC.AA.
que ho són des del desenvolupament constitucional.
Per ai.xó, propugnem que la nostra vinculació i
solidaritat amb Espanya i els seus pobIes es faci
des del reconeixement de la nostra lJibertat i
sobirania. És per aixó que'propugnem el sistema
confederal .

Peró tot i que el conéepte de Confederació
no és fragmentable, prioritzem el reclamar uns
'aspectes bilsics, per fer·lo assumible en el marc
constitucional actual. Per aixó defensem la nostra
sobii'ania i, per tant, la nostra relaci6 confederal
amb 1'Estat, en aspectes fonamentals de la nostra
identitat: Llengua, Cultura, Educaci6, Mitjans de
Comunicaci6. 1 per aixó volem estar presents
directament a Europa i a la UNESCO. Volem un
Tribunal Superior de Justicia com a última instancia
per als catalans.

Quant a l'Economía, recJamem un'pacte
fiscal bilateral entre Catalunya i Espanya que ens
permeti recaptar tots els impostos.

Admetem la generalitzaci6 de les
autonomies a l'Esta!, peró sense que aixó signifiqui
confondre la realitat histórica i cultural de
Catalunya. Volem que les estructures
administratives de l'Estat desaparegtiin de
Catalunya i que siguin assumides per la Generalitat,
ja que ella és 1'Estat a Catalunya.

Cal dir que les esmenes presentades al
Consell Nacional varen ésser assumides en gran

Jean Rigel: .

. \~
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1 CO/tl a President del partit sou també
la persona que presideix el Consell Nacional,
quina és la tasca d'aquest?

El President d'Uni6 ho és també del seu
ConseU Nacional; en aquest sentit ha de procurar
un debat polític sincer, fluid i respectu6s. En aquest
camp també és responsable del compliment deIs
E tatuts del partít. Cal aber que el ConselJ
Nacional és el máxim órgan, entre Congressos,
responsable de la marxa, del partit.

El lector valorara.

En aqueslnlÍmero de "La Veu d'Unió" lenim la
satisfacció d'e11lrevistar el President d'Unió Democratica
de Catalunya, Joan Rigol, amb el qual han estat abordats
diversos temes de I'actualitat política i social catalana i
de ['Estar.
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La vida del nostre partir, la renovació del Senat, el
suport de CiU al govern del Pp, la modijicació de la L/ei
del Catata, el present i fu!ur de In família i altres remes
han estar mOliu de conversa i de. rejlexió.

• "La nostra reivindicació és la
d'aprofundir en una Espanya

plurinacional' ,

Sr. Rigol, vos sou el President d'Unió
Democratica de Catalunya, quina és la vostra
funció i re5ponsabilitat?

El Pre ident del partit, al meu entendre,
ha d'ésser, ha de sentir l'exigencia d'ésser el primer
militant, quant a actitud política. Crec que ha de
procurar ressaltar allo que ens uneix a tots, els
ideals, les conviccions més profundes i fonamentals
del no tre parti!. Per tant, crec que ha de recordar
profundament les motivacions que encarna Uni6
a I'hora de fer la polftica del dia a dia. Ha de poder
teniJ' credibilitat i autoritat moral per posar-la al

.servei de la cohesi6 interna. Quan actua de cara
enfora, ha d'ésser conscient que ha de simbolitzar,
a través de les seves paraule i deis seus fets,
aquella trajectoria tan digna que Uni6 ha
de envolupat al Ilarg de la seva hi toria. Tot aixó
pot ésser facil de dir, pero no s' assoleix com jo
voldria.
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''Llengua i identitat Naciona/", títol de l'Escola d'Estiu d'Unió de Joves

Unió condemna Ilassassinat de',
Miguel Angel Blanco

PROPOSTA PER AQUE LLEIDA SIGUI LA,

SEU DEL CONGRES NACIONAL

proposta presentada en tal sentit per
Umió de Joves a les Terres de
L1eida. En aquests tindra 1I0c la
designació pels compromissaris del
nou Executiu Nacional d'Uni6 de
Joves i de la seva presidencia ara
ocupada per Toni Castella. Davant
aquest esdeveniment, Joan CarIes
Franquesa ha assenyalat: "Aques/
és un congrés mol/ impor/an/ per
nosaltres i tenim mol/a il.lusió de
que pugui ser L/eida la ciu/al que
acul/i als mes de 300 joves d'Unió
que és previst assisteixin a aquesta
convocatoria per parlar del nos/re
paper com a joves que volem
/reballar per aconseguir una
societa/millor i una Calalunya més
sobirana",

També Uni.ó vol dirigir-se al
Govem basc i al Govem de l'Es/a/,
i moll especialmen/ a l'El1zaillfza
i als cossos de segurela/ estalals
per a que inlensifiquin la
persecuÓó d'aquests criminals i
els posin elmés avial possible en
lIlans de la Justicia. Unió
Democratica vol fer arribar un
missatge de serenor a tols els
ciu/adans que, !nogLlls per la rabia
produi'da pels fets, reclamen
accions de venjanr;a. Ara és l'hora
de confiar en els mitjans policials
i les alltorifats competents per a
que els culpables siguin posars en
mans de la justicia i jutjals segons
les l/eis democraliques que com
Eslal de drel ens hem otorgal
aquesl poble que vol vi"re amb
pa" i lliberlal ".

Terres de L/eida vol per mitja
d'aquesl comunical expressar la
seva solidaritat i compartir el
dolor de la famí/ia del regidor
Miguel Angel Blanco, brlllalmellt
assassinal per l'organització
lerrorisla ETA.

.Alhora conslalar l'al/ grau de
sofidarilal expressa/ en les
nombrases concentracions que
arreu de les !lastres comarques.
malgra/ no haver servil per fer
entendre a l'ETA la inu/i/ilal de
l'acle que es/aven realilzalll rn la
persona de Miguel Ángel Blanco,
Unió vol demanar un cap més un
darrer esforr; a la socielal
lleidatana i que expressi pels
mitjans que creguin mis adients
cada municipi la condemna del
salvalge acle lerroris/a i la
sofidarilal amb la família.

assenyalat el presiden! deIs joves
d'Unió a L1eida.

En aquesta Escola d'Estiu els
joves podrim participar en xerrades,
taules rodones, col.loquis, tallers i
jocs de simulaci6, a la vegada que
podran gaudir amb la presencia
d'importants personalitats del món
de la política i d'altres ambits
socials. A demés també ro haura
activitats lúdiques, esport, turisme
i festa.

Els joves preparen també la
celebraci6 del seu Consell Nacional
i també Congrés Nacional a
celebrar els dies 6, 7 i 8 de
desembre i amb tota probabilitat a
la eiutat de L1eida, si s'aecepta la

Quan aquest nou número de la
"Veu d'Uni6" era a punt de sortir
al carrer, tingué 1I0c I'assassinat
del regidor del P. P. a l'Ajuntament
d'Ermua, Miguel Ángel Blanco,
després de ser segrestat per la
banda terrorista ETA.; suee~ que
ha conmocionat tot I'Estat
Espanyol.

Unió Democratica de
Catalunya a les Terres de L1eida
va participar amb la presencia deis
seus carrecs públics, en les
concentracions i manifestacions
de rebuig per aquest assassinat en
totes les Terres de Lleida, a la
vegada que feu públic un
comunicat que reprodulm com a
testimoni de la nostra solidaritat i
voluntat de pau i lIibertat:

"Unió Democralica de les

Unió de Joves celebrara els
dies 24, 25, 26 i 27 de juliol la seva
Escola d'Estiu que enguany tindra
lIoc a l'Ampolla, a la comarca del
Baix Ebre, amb una destacada
presencia deIs joves d'Uni6 de les
Terres de Ponent.

Aquesta Escola d'Estiu,
adre9ada a joves militants i
simpatitzants deIs ideals politics i
social 'd'Uni6, pretén en paraules
de Joan CarIes Franquesa president
de la Unió de joves a les Terres de
L1eida, ser una font de formaei6 per
tots nosaltres, els joves, i un forum
de debat que permeti aprofundir en
la ideologia del nostre partit i en la
realitat del nostre país, Catalunya.

L'Eseola d'Estiu d'enguany.
sota el titol "L1engua i ldentital
Nacional", analitzara la
problematica de la unitat de la
Ilengua i la nacionalitat de
Catalunya, que tanta polemica ha
suscitat darrerament: ..... aquesls
temes, que tantes i tantes vegades
se ,,'ha parlal i quefins i 101 per
par! d'alguns s'han ulililzat
tr(volamen! com llns instruments
polílics pel seu propi interes, són
massa seriosos com per jugar-hi
Per aixo, com a jo ves
comprom.essos amb el fUlur del
noslre pals, en aquesla escala
disculirem i reflexionarem a fi i
efecle de deixar clar elnoslre
posicionament i intentarem cercar
solllcions envers la problemiltica
de la llengua i de la nac.ió", ha

La Presidenta d'Unió de Dones
visitara L1eida

El passat divendres 20 de juny es va reunir en
Assemblea Extraordinaria la Uni6 de Dones de la
Jntereomarcal de Ueida.

En aquesta reunió va sortir escollida com a nova·
presidenta LUCY RUB1Ó 1 COMPANYS. La resta de
j'equip d'aquest organ de direcei6 és el següent:

Lucy Rubi6 i Companys Presidenta.
Rosa Piqué i Fern~ndez Tresorera.
Gloria Calzada i Cabasés Secretaria.
Cristina Boseh i Areau Vocal.
E ther Pérez i Ferruz Vocal.

A partir d'ara Luey Rubi6 s'incorporara al Comit~
executiu Intercomareal de les Terres de Ueida.

Unió de Dones forma
nou equip

Les sectorials de la IntercomarcaJ de les Terres
de Ueida han ponat a terme diverses activitats en <1
decurs de les reunioos que s'han convocat duranl el
segon trimestre d'aquest any, de les quals en podem
destacar les següents:

• Sectorial d'Agricultura: S'han organitzat varies
xerrades on s'han tractat, entre d'aJtres, temes com
I'estructura de l'explotaci6 agrícola, els futurs canals
i nous regadius. També s'ha fet una trobada amb el
Conse)) rector de l'Escola de capacitaci6 agr~ria de
la Caparre))a, a partir de la qual s'ha establen la futura
estrat~gia a seguir en aquest tema.

• Sectorial de Cultura: s'ha analitzat el
desenvolupament de la nova Uei lingüística. Així
mateix, s'ha celebrat una tenúlia planteijant possibles
alternatives a la seleClivitat L, finalment, s'ha analitzat
la pon~ncia de la reforma deis Estatuts d'UDC.

• Sectorial d'Ensenyament: es reuní amb motiu
del nomenament del nou delegat d'Ensenyament, per
tal de fer-ne la seva presentaci6, i parlar de temes
gen~rics referents al m6n de I'ensenyamenl. També
s'ha debatulla reforma educativa.

- Sectorial de Justicia: els temes traetats han
estat el nou Reglament d'adopcions i "Justicia de ries
j pobres",

- Sectorial de Medi Ambient: s'ha dut a terme
una confer~ncia·eol.loqui sobre "Compet~neies,

organitzaci6 i funeionament del departament de Medi
Ambient t1

, Així malcix, s'han portal a terme diversos
contactes per establir rutures eol.laboraeions amb
algunes associacions.

• Sectorial de Thrisme: s'esta estudiant la seva
fusi6 i/o ampliaci6 amb comer~, consum i indústria,
a la vegada que aquesta nova comissi6 podria
anomenar-se Comissi6 d'afers economics i
cmpresarials, que iniciaria les seves activitats en el
mes de scrembre.

• Sectorial d'Urbanisme: Per finalitzar, cal dir
que s'ha proposat la ereaei6 de la eomissi6
d'urbanisme, preveient-se la seva constituci6 per al
mes de setembre.

Les Comissions Informen

Teresa Perell6, directora general de Dre! i
Entitals Jurídiques del Departament de Justrcia de la
Generalitat de Catalunya té previst visitar Ueida el
16 de setembre. per reunir-se amb la delegada del
Depanament a Ueida, Conxita Tarruella i traetar
temes relaeionals amb la tasca de la delegaci6.

Per la tarda, a les 5 i ja eom a presidenta d'Uni6
de Dones, mantindra una trobada amb el eol.leetiu
d'Uni6 de Dones de Ueida. Po teriornlent a les 7 de
la tarda, a la mateixa seu del partit. lindra lIoc una
trobada amb la militAncia en la qual es traetara la
nova "L1ei d'Associacions", que entrara en vigor el
21 de julioJ.
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Farreres -Uni6-, Pere Esteve -CDC-, Narcís Serra
-PSC-, Alberto Fernández Díaz -PP-, Rafel Ribó 
IC- i Josep Liuís Carod Rovira -ERC-. O una altra
sobre "els mitjans de comunicaci6 en una societat
democratica" en la que assistiren diferents
responsables de mitjans de comunicació: Liuís Foix
(La Vanguardia), Andreu Missa (El País), Vicent
Sanchís (Avui), Joan Cal (Segre), Ramon Mateu
(RNE Catalunya)j Josep Cuní (COM Radio).
Ponents com Jiménez de Parga ("les societats
democratiqnes del segle XXI. Ref!exions per a un
canvi de segle") i molts altres enriquiren l'Escola
d'Estiu, que finalitza amb una taula rodona sobre el
tema específic "El s deficits de la democracia
espanyola" en la que participaren Luis de Grande
(PP), Pérez Rubalcaba (PSOE), Cristina Almeida
(IV), Josep Sánchez Liibre (CIV), Iñaki Anasagasti
(PNB) i José Carlos Mauricio (CC).

Realment tot un cap de setmana enriquidor
d'allo que tan manca en la política: el debat clar i
sincer sobre les idees propies i sobre els grans
prob!emes que ens afecten als ciutadans de finals
de segle XX. En definitiva: la millor Escola d'Estiu
organitzada per un partit potitic catala.

Fi ns a la propera edici6 1998!

un. comen.~amen.t, pero n'és un. 1ara, precisamerlt
,ara, és quan els temps ens estan demanant que
aquestes virtuts creixin, que les duem al gimnas
de la volumal i les enlrenem per fer fronl. si
calgués, als demagogs, als il1solidaris i als
enemJcs ".
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Duran i L1eida signa en el "Uibre d'Or" de la Paeria en el despat:x oficial de I'Alcald~. acompanyar pel paer en cap. (FalO: J. GÓmez).

que esla més enl/a de ['acció polílica i que resisleix
IOts els temporals. Cal enforlir-la, perque de la
urbanital -digué- es deriva la virlul profunda,
sólida, difícil, pero imprescindible que és la
toLerancia. Com a petita virtut, la toLerancia té
en la vida col.lecliva el maleix paper que té la
urbanitat en La vida interpersonaL: n.o és ntés que

Un any més, Uni6 Democratica planteja el debat
sobre una qüesti6 social realment preocupant arreu
del món i encara més a les societats desenvolupades
de la Unió Europea com és el del racisme i la
xenofobia.

A més, com a segon tema, ha volgut estar
present en aquell debat deIs que tots participen pero
que tots els partits i els politics hem de posar el
nostre gra de sorra; els deficits que actualment
pateixen les democracies.

Per tractar aquests dos temes, el president del
Comite de Govern, Josep A. Duran i Lieida, ja va
asseyalar en la cloenda de [,Escola d'Estiu que hi
hauria dues maneres: mirat-nos el melic i parlar
d'aquestes qüestions des del punt de vista
exclusivament d'Uni6, o obrint-nos a la societat i
debatre-Ies des deis diferents -en el cas del racisme
des deis coincidents- punts de vista que els partits
i la societat civil ho plantegen.

Com se sap, la tradició d'Unió és optar per la
segona. És per aix6 que va haver participants de tots
el colors. Per exemple, una taula rodona sobre "que
fan els polítics a favor de la convivencia i contra el
racisme" hi participaren tots els secretaris general s
o presidents deis partits politics a Catalunya (Ignasi

La veu d'Uníó

El president del Comité de Goyern, Josep A.
Duran i Lleida, que' havia estat tinent d'alcalde
del primer ajuntament de la democracia a Lleida,
va realitzar el 8 de maig el Pregó de la Festa Major
de Lleida responent a la invitació que li feu el
paer en cap de la Ciutat Antoni Siurana.

En un sal6 de Sessions pIe de gom a gom,
davant la Corporaci6 Municipal encap<;:alada pel
Paer en Cap, amb la presencia de les primeres
autoritats de la ciutat i després de la proclamaci6
i imposici6 de bandes a les Pubilles de la Festa
Major i el lliurament·de les medalles de la Ciutat
a diverses personalitats lleidatanes, entre elles el
que havia estat company seu de éonsistori, en

Jaume Magre; Duran i Lleida feu una magnífic~

intervenci6 que esdevingué un cant a les llibertats
democriltiques i una crida a la urbanitat i tolerancia.
Recorda el seu pas per la Paeria: "... moltes de les
coses qu.e avui sé, les vaig comen~ar a veure
precisament aquí i que, en política, no hi ha mai
genere menor. Entre el regidor que treu hores a
la son per servir el seu municipi i el presiden!
d'una nació que va amb l'agenda plena, hi ha un
fil conductor que és el que vertebra i consolida
els impulsos de la nostra societat. Costa molt
prestigiar a la política i costa molt poc
desprestigiar-la".

Duran i LJeida tot acreditant la seva nissaga
de la Franja de Ponenl, declarilla seva estima per
LJeida: "... us dic de tot cor que sóc i seré lleidala
per esponlaneÜat i lliure assentimenl". Es referí
a les cornmemoracions que la ciutat celebra, els
800 anys de Paeria i els 700 d'Universitat i
proclama amb les seves paraules que una virtut
petita com és la urbanitat, és a la vegad¡¡ una de
les virtuts col.lectives que es troben en el bo i
millor de cadascú de nosaltres. "... És una virtul

Juliol de 1997

Escola dlEstiu Manuel CarrascQ i Formiguera
la més important de tates les que celebren els partits polítics

(Cronica d'un participant de les Terres de Lleida)

Josep A. Duran, pregoner de la' Festa Major de Lleida
Fou una crida a la urbanitat i la tolerancia

El director d'un important mitja informatiu de
Catalunya definia !'Escola d'Estiu que va celebrar
Unió Democratica de Catalunya els passats 4, 5 i 6
de juliol a Platja d'Aro com la més important de
totes les que celebren els partits politics a Catalunya.
Potser va ser exagerada l'afrrrnació, pero si que crec
que la nostra Escola d'Estiu ofereix any rera any un
programa que respon al que el participant demana:
tractar temes que realment interessen pero que albora
sigui d'especial atenció per la idiosincrasia de la
militancia d'Unió Democratica i que les ponencies
i taules rodones responguin el debat plural de la

.societat. Es per aix6 que es van tractar dos temes
tan candents com polemics i preocupants: un primer,
"la diversitat en el sí de les nostres societats, contra
el racisme i la xenofobia" -recordem que sempre un
tema esta relacionat amb el que institucions com el
Consell Europeu declaren com a Any específic, en
aquest cas l'any Europeu contra el Racisme-, i un
altre sobre "els deficits de la democracia espanyola".

Malgrat alguns estereotips clarament
tendencials que situen Unió Democratica en una
posició conservadora, la realitat és que la militancia
del Partil, i així sempre s'ha manifestat en els diferents
Congressos, s'ha posicional, ja des deIs inicis d'Uni6,
en una profunda preocupaci6 pels aspectes socials.



La veu d'Unió

Pago 8

PEREGRAU

Un aplec és per damunt de
tot una trobada d'amistat i de
convivencia. Per segona vegada
la gent d'UNlÓ de les terres de
Lleida, les nostres farnílies i els
nostres amics ens em trobat per
conviure i compartir un diumenge
de primavera. Els organi tzadors
hem pogut constatar que al voltant
de la més gran cassola de Lleida
hem pogut celebrar l'acte més
multitudinari d'un partit potitic a
les terres de Lleida. Ha estat la
suma de I'esfor<;: del comite
executiu intercomarcal, deIs
comites comarcals, de la Unió de
Joves de les empreses
coLlaboradores i de la molt bona
voluntad i predisposició deis
assistens que ens han permés
gaudir amb·molta alegria d'un dia
pIe de convivencia. Varem creure
els organitzadors que ens· calia
una vegada més trobar-nos tots
sense la pressió d'unes eleccions,
que calia refer l'esperit de la nostra
relació i parlar entre les nostres
families per sortir després amb el
bon record d'una jornada felie;: i
amb la confiane;:a d'haver
compartit la conversa, l'esplai i la
taula amb la llibertat i la
companyonia que ens ofereix el
compartir unes conviccions.

Les dificultats propies
d'organitzar un acte de les
dimensions d'aquest, els neguits,
les presses i tots el inconv.enients
qu~ varem tenir fins al moment
en que es varen obrir les portes
no són res en comparació del
resultat obtingut, l'esfore;: ha valgut
la pena. L'assistencia de més de
dues mil persones és capae;:
d'esborrar-ho tDt i és la
compensació més gran que
podíem rebre.

Ara ja teiÜm en el nostre
pensamen el tercer aplec perque
la vida continúa i cal anar
endavant i la fita que volem per
UNIÓ és la d'arribar al grup
capdavanter de les force s
polítiques de Lleida, i si podem
treballar amb gent que respon com
la que ha vingut a l'aplec que amb
una convivencia cívica ens ha
pennes l'exit de l'acte de ben segur
que el repte de fer-ho millor el
tenim que assumir.

Moltes gracies a tots, fms la
propera!

L'Aplec de LIeida.
Un compromis amb Unió .

Reportatge grMic: Toni Prim

Altres, pero, feren els possibles per gaudir amb el joc de
. la "botifarra". Es proclamaren fios i (ots els guanyadors.

Josep A. Duran i L1eida vigila la jugada...

democratica de Catatunya

Ben vilIguts

11 Aplec Terres de Lleida

JuEol de 1997

Cap d'ull a l'Aplec
unlo

A primeres hores del matí la gent es disposava a entrar al recinte de l'Aplee amb ganes de festa i disposats a gaudir d'una jornada de
convivencia. Les portes eren obertes, passeu, passeu...

La gran familia d'Uni6 a les Terres de Lleida a I'entorn de la taula j aixopJugats sota una magnífica carpa. Fou un gran aplec i un extraordinari
dinar de germanor. Impressionam!!

Els ¡nfants tingueren també la seva festa, amb un grup d'animacid
infantil que feren possible la gresca deis més menuts, acompanyats
també deis graos.


