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Es I'hora de les reivindicacions. Ouan encara gent de teatre, entltats, AA.VV. i
partits, treballen a partir d'ara amb I'Ajuntament- per aconseguir un. Teatre Municipal,
el secretariat local de I'ERC, ha comencat una campanya --que pensen portar fins a
les últimes conseqüencies- per a que Ii sigui retornat el seu local social, que va
estarsituat al núm. 13 de la Placa de la Constitució i que Ii fóu incautat per les
forces franquistes fa, justament avui divendres, 39 anys i 28 dieS.1 per si algú arqu-
menta que I'acció de I'ERC no tindrá cap mena de trascendencia, caldrá recordar .el
que publicava «Catalunya-express» el proppassat 8 de febrer: «En la sesión senatorial
de la próxima semana -es a dir aquesta=-, Audet, miembro de I'Entesa deis Cata-
lans, presentará una proposición de ley sobre los bienes incautados por el Gobierno
franquista a distintas organizaciones no acordes con su ldeoloqía tras la guerra civil.
Se trata, en concreto; de abolir el decreto del 13 de septiembre de 1936, por el que
se declaran fuera de la ley todos los partidos y 'aqrupaclcnes políticas 0_ sociales,
'así como cuando organizaciones se opusieran a. las. fuerzas .que cooperaron con el
Móvimiento Nacional, disponiéndose al mismo tiempo la incautación. de' todo tipo de
bienes de dichas organizáciones, las cuales pasaban' a' manos del' Estado». Segur dones,
que.en sentirem a parlar durant bon ternps de .Ies : lncautaclóns;. perque entre' altre
coses, a la familia del senador Audet,'1i foren incautatsla totalitat deis seus bens.

EL N: 13 DE LA PLACA DE LA
CONSTlTUCIÓ

Pero cal' que tornem al cornencarnent.
Deiern que f'ERC reivindica I'edifici que
fou el seu estatgesocial fins a l'entrada
de les tropes franquistes. Dones bé, cal
que dig~em primer que el local de I'ERC,
estava situat al nombre 13 de la Placa
de la Cónstitució.· I quina és la Placa de
la Constitució?, diran vostes, Dones bé,
és la que hi ha al davant de l'Ajuntament,
que des de fa quasi quaranta anys, s'ano-
mena oficialment, Plaza del 18 de Julio.
Pero vostes encara es preguntaran: I quin
edifici hi ha al nombre 13? Doncs el que
avui dóna cabuda a la Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer. Pero si han pensar per
un moment que ERC es vol queda amb la
Biblioteca, no pateixin, que segons asse-
guren aquests, es conformen amb «el que
hi ha des de la sala de lectura per
arnunt-.

Hem dit que la finca li fou incautada
a I'ERC. Hauríem de dir, també, que la
era propietat de quatre entitats: el <Cen-
tre Federal-, a nom de qui estava escri-
turada, la cooperativa • La Regeneradora
Vilanovesa -. la - Esquerra Republicana de
Catalunya ", i una Germandad Asslsten-
cial. De les quatre entitats només exis-
teixen avui I'~RC i la Germandad. Ouan
el 21 de gener de 1939 les forces fran-
quistes prengueren Vilanova, tots els lo-
cals i bens de les organitzacions polítl-

"

•• ques i socials que no donguessin suport
'al Movimiento Nacional foren incautats.
La finca .n.o 13' de la Placa de la Consti-
tució -que també canviaria de nom- no
fou una excepció, i va passar a rnans de
l'Ajuntarnent. I el Consistori d'aquella epo-
ca; aviat lIogaria un pis de l'edlficl com
a 'sala de ball que s'anornenarla -Salón
Lído-.

-Malqrat que l'Ajuntarnent cobrava el
Iloquer del "Salón Lido'" -ens diu en
Josep M: Clara de f'ERC- mai va pagar
la contribució de la finca, amb el que cal-
dria preguntar-se a on van anar a parar
aquests centirns-. Tanmateix, un militant
de I'ERC i membre de la cooperativa «La
Regeneradora Vilanovesa- va liquidar fins
el '1948 els rebuts de l'írnpost corr espo-
nent a la propietat de l'edifici. A partir
d'acuell any, I'ERC, ja no cotitzaria més
a l'Hisenda Municipals perque els cen-
tims que quardava la caixa i l'esperanca
de que elfranquisme morís algun dla,
s'esqotaren al mate ix temps .. Els anys
passaven, l'Ajuntamertt cobrava el lIoguer
del «Salón l.ido-. i no pagaya els lrnpos-
tos de la finca, I d'aquesta manera, el 31
de gener de 1956, l'Ajuntament que encap-
calava com a alcalde Antonio Ferrer Pi,
treia a subhasta - por débitos contraídos
a la Hacienda Municipal", la finca n." 13
de la ja anomenada Plaza del 18 de Julio.

A la subhasta, segons en Josep M:
Clara, -hi participaren f'alcalde Ferrer Pi,
uns quants homes de palla adictes a ell,

que tant sois pagaren .la fianca obligato-
ria per a 'participar-hi. i la Rosa de Lima
J·uncosa." Ella seria la que faria arrivar a
l'alcalde t'ins a 47.000 pessetes. Ouan la
subhasta va arrivar a aquesta xlfra, en
Ferrer Pi va enviar un emisari a la Rosa
de Lima Juncosa que li va dir que -Ies
el favor de callar.,' mentre Ii donava un
aguinaldo, segons sembla de 5.000 pes-
setes-.

Hi. havia pressa per arreglar l'asumpte
i sis dies després, el 6 de febrer, .Ia fin-
ca fou escriturada a nom de l'Ajuntarnent,
amb primera escritura, es a dlr , com si
fos acabada de construir.

PIQUÉ, L'HEREU

Després d'en Ferrer Pi, han arrivat a
l'Ajuntament en Beriavent i en PJqué.

.1 sera aquest últim qui tingui que trobar
una sortida favorable per arnbdues parts,
L'ERC esta disposada a arrivar als Tribu-
nals si l'Ajuntament es tanca a les nego-
ciacions. En Piqué ho sap i per aixó, des-

. prés de rebre una carta personal del par-
tit, va prometre fa uns quinze diés, que
en un plac breu facilitaria a ·f'ERC un nou
estatqe ,:social. Pero, .tanmateix, les ges-
tions de l'alcalde no van donar els resul-
tats que esperava, i el cas esta en
aquests moments sense solucionar. Per
aquest motiu el proppassat dia 6 s'entre-
vistaren per part de l'Ajuntament l'alcal-
de i el secretari i per part de I'ERC en
Josep M: Clara idos militants que vis-
queren I'expoliació. Malgrat que en Piqué
hagi manifestat que el que va passar fou
una -Incautació molt leqalitzada-, que -Ia
documentació esta a favor de l'Ajunta-
rnent-, i que defensara els bens que si-
guin propietat de l'Ajuntament «encara
que hagin estat mal adquirits». el secre-
tari va confessar-li a Josep M.' Clara que
fou una incautació sense adjectius.

Tanmateix, hi ha clima de diáleq, i ga-
nes d'entendres. El secretari de l'Ajunta-
ment va comunicar als rnilitants de I'ERC
que l'advocat del partit s'entrevisti amb
el'l abans d'anar al jutjat, i en Piqué va
demanar que li facin arrivar una lnstancla
en la que s'expliqul les raons per les que
reivindiquen el local, i el que demanen.
Després f'Ajuntament en una Sessió Per-
rnanent o en una Plenaria decidirá. Mentre
I'ERC que amb el PTE aconseguí 1.356
vots el 15-J espera 'al carrer -per mano
ea de local- la .declsló d'un Ajuntament,
hereu deIs qui fa 39 anys i 28 dies van
expoliar el seu 'estatqe social. Fins qua n
hauran d'esperar?

Ramon Farré
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