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PROBLEMES 50CIALS
Unís comentari!»
La reforma cristiana
del règim capitalista
L'Encíclica
Quadragesimo
anno ha denunciat els abusos i
perills i les funestes conseqüències del règim capitalista i ha
patrocinat, no la seva destrucció, sinó la seva reforma segons les lleis evangèliques de
la justícia i de la caritat. Inspirant-se en la doctrina i en les
normes d'aquesta Encíclica, la
Unión Internationale
d'éludes
sociales, en la seva acostumada
reunió anual celebrada a Malines l'estiu passat, sota la presidència del Cardenal ,Van Roey,
ha indicat als catòlics els quatre o b j e c t i u s principals que
s'han de proposar els qui treballen per la restauració de l'ordenament catòlic social. S.ón
aquests:
a) Ajudar la classe obrera a
sortir del proletariat, això és,
de la situació d'incertitud permanent en que es troba davant
els casos fortuïts i riscos imprevistos de la vida. Hom assolirà
a q u e s t a finalitat mitjançant
l'adquisició més general i més
ràpida de la propietat i una
adequada participació «n el benestar general, en la cultura.
Això es proposen, temps ha,
nombroses institucions creades
per a la construcció de cases
d'obrers, per a la instrucció i
educació populars, per a l'accionariat del treball, etc. El mateix es proposa l'increment de
les assegurances socials.

amb diverses formes, amb notable avantdUge de l'obrer i del capitalista. D'aquesta manera els
obrers i els dependents venen a
participar, en certa manera, de
la propietat, de la gestió i de les
utilitats del negoci.
d) Corregir ele abusos del
règim econòmic, que té urgent
necessitat d'ésser purificat i
cristianitzat amb la pràctica de
la justícia completada per la caritat. Per a atènyer aquest fi,
cal un doble esforç d'educació
i de reforma de les institucions,
l'ots els catòlics que formen
part del món dels afers han
d'actuar de comú acord, dins
llur ambient, per tal de formar
una nova mentalitat i d'eliminar qualsevol pràctica contrària
a la moral cristiana- Però, a
més d'això, és necessària la intervenció de l'Estat, puix que
es tracta d'instaurar un nou ordre jurídic i social que informi
tota la vida econòmica.

de bell antuvi havia estat ac
ceptat. I no p e r q u è reconeguem, en part, la raó que els
ampara hem d'abonar llurs procediments, ja que els nostres
principis cristians ens v e d e n
l'aplaudir tot acte de sabotatge
i agresió; més encara si es té
en compte, que aquests no eren
necessaris, en q u a n s'hagués
tingut cura d'adoptar de bon
principi un procediment adequat, a la justícia de la causa
que es propugnava. Per això no
els calia més que les manifestacions de protesta que aquests
últims dies s'han portat a cap
devant les autoritats, haguessin
estat fetes en els primers moments en que les negociacions
privades, sostingudes entre una
part i altra i fins amb l'intervenció de quisquna autoritat,
varen donar un resultat negatiu; llavors eren oportunistes,
tan com ara resulten desplaçades, després de prop qjuatre
mesos de conflicte.

Per tal d'introduir i de conservar l'esperit cristià en les associacions comercials, cal insistir sobre l'educació social dels
dirigents de les empreses industrials, comercials i financieres:
de la manera que, a més d'entendre en el negoci, tinguin cura dels interessos superiors,
mantinguin en els seus justos
límits l'afany de lucre i basin
tota llur activitat en una perfecta honradesa i en un delicat
sentiment de justícia i de caritat apte per a prevenir els conflictes i per a fomentar la bona
b) Sostraure la mare de fa- entesa entre el capital i el tremília de qualsevol treball fora ball.
de casa, que pugui perjudicar
Pel que fa a la legislació, cal
els seus deures d'esposa i de primerament modernitzar, semare.
gons les exigències del bé coc) Procurar d'introduir, ca- mú, el règim legal de les socieda vegada més, en el contracte tats comercials, de manera que
de treball els elements propis llur organització i llur activitat
del contracte de societat, per tal estiguin en harmonia anib els
d'obtenir la millora i una pru- canvis aportats per la transfordent transformació del salariat, mació econòmica.
com ja s'ha començat de fer

Ml conflicte delH hortolaní;

I, ara preguntem, és que no
es va fer així per manca de tac^
te, o bé pe·rque convenia a algú
que la qüestió arribés al punt
virulent que ha arribat? Deixem
q u e l'opinió pública, faci els
seus comentaris, i que el transcurs dels aconteixaments aclareixin aquest enigma.
Nosaltres, ciutadans gelosíssims del benestar de casa nostra: Protestem virilment dels
fets desgraciats d'aquesta setmana. Conjurem a les Autoritats locals a que posin el màxim esforç i la més bona voluntat en la missió que un jorn per
voluntat popular els era confiada. A vosaltres patrons hortolans vallencs vos demanem que
per humaiiitat obren amb consciència recta i cristiana, tinguent sempre aquella magnanimitat que ha estat sempre patrimoni del pagès del camp. A
vosaltres obrers, soferts obrers
vallencs; vos preguem que tingueu la màxima transigència,
en quant el vostre cor noble i
honrat vos permeti, sense que
això vulgui dir que hagi d'anar
a menys la vostra enteresa d'ànim ni molt menys, encara que
hagi de veure's minvada la vostra personalitat. Per Valls i per
Catalunya siguem homes.

Hem blasmat, i blasmarem per un igual, si més no per husempre els actes de violència, manitat i ciutadania.
Tenint en compte la coacció
fins i tot quan aquests són fills
que per part dels obrers hortode la força de la raó.
Els fets suara esdevinguts, lans encarnà, el presentar unes
pel conflicte que de quinze set- bases de treball en unS momanes ençà, tenen en Uitigi ments en que la premura i estat
propietaris i obrers hortolans, de les plantacions en els horts,
demostren perfectament que exigien una immediata resoluuns i altres fan el joc, conscient ció, hem de censurar aquella
o inconscientment, dels promo- coacció, però també als patrons
tors de la sèrie de pertorba- hortolans, per acceptar i fircions socials, que d'un quant mar les dites bases, si les creien
temps ençà venim sofrint a Ca- contra-produents, i molt mes
talunya, essent un dia a Fígols, si passada la necessitat del moun altre a Tarrassa; i sembla ment havien de deixar-les inque hi hagi un interès persis- complertes, màxim, podien actent de que casa nostra sigui ceptar-les condicionalment, o
també teatre d'aquestes lluites fins a una. data assenyalada, i
fraticides i de tan pèssimes con- així potser s'hauria evitat l'atroseqüències. I francament és pellament portat a cap, un dia
hora de que els catalans donem damunt unes plantacions, que
una mostra ben palesa a la res- tantes s u o r s d'obrers honrats
ta d'Ibèria d'aquell seny, que costaven, i un altre dia dajnunt
ens és pecuhar; els moments la persona d'aquells obrers, que
actuals en que estem pugnant dissortadament per ells, sigui
perquè ens sigui reconeguda per necessitat 0 bé per no estar
nostra major edat, així ho exi- c o n f o r m e s en les organitza-'
cions treballistes vigents eh cageixen.
Desapasionadament, s e n s e sos com el present, es presten
voler afavorir ni a uns ni a al- a fer com vulgarment es diu
tres, i si solament mirant la d'«esquirol» p r e n e n t el Hoc
qüestió, de fit als interessos de d'altres obrers que lluiten per
la ciutat, farem un breu estudi una reivindicació de classe, i
de la mateixa, a fi de que nos- que com en el cas que ens ocutres lectors es facin ben bé càr- pà, rnirat baix llei la raó està
rec de com estem vivint un mal de la banda dels vaguistes, ja
entès, les conseqüències del que com hem dit, demanen el
qual deuen interessar-nos a tots compliment d'un contracte que

Government of Catalonia — El Temps (1931-1936), 30/4/1932, page 2

B IN A

INI C

COMENTARI
Ens trovem davant de la im- nyor Maspons i Anglasell a ia
minència de la discussió a les part econòmica del mateix, i
Corts Constituents de l'Estatut per tant es la que hem de recoque per plebiscit popular fou llir en aquesta secció.
Segons el conferenciant, si en
votat el primer d'Agost de l'any
lloc
de l'Estatut votat pels catapassat.
:^
Ni . cal dir el nerviossisme lans fos aprovat a les Corts, el
quea hores d'ara, vulgues que presenta la comissió dictano vulguis qui més, qui minadora, fóra impossible la
menys, s'ha apoclejat de tots I implantació de l'Estatut per
els catalans. Arreu de la nostra quant es deixaria poc menys
terra darrerament, s'han cele- que exhaurida l'Hisenda catabrat diversos actes per a orien- lana, tota vegada que els sertació i il·lustració de tothom, veis delegats a Catalunya pel
havent estat la culminació de Govern de la República, absortots,, la manifestació monstre virien un 90 per cent del ingreque tingué lloc a Barcelona el ssos que per tots conceptes ens
prop passat diumenge en el atorguen. S e g u í demostrant
qual hi quedaren condençats amb dades, com la major part
tots els anhels i vibracions de de la recaptació que es calcula
ultrapassa els mil mil·lions de
rànima catalana.
A nostra ciutat tampoc hi ha pessetes, aniria a parar a Mamancat un d'aquests actes a drid com fins ara uns 800 mique al·ludíem, celebrat el di- lions de pessetes. Per tant doncs
marts d'aquesta setmana i que es faria impossible el normal i
ens donà ocasió per a sentir la necessari desenvolupament dels
autoritzada paraula de l'illus- distints dapartaments ministetre jurisconsult Sr. F. Mas- rials nostres.

en una de les destuites revistes
de finances que de Madrid ens
arriven. Des d'ella, es malda
per fer veure tota una sèrie de
dificiiltats i de pretesos perdijucis que sobre el Govern de la
RepòbUca caurien cas d'ésser
aprovada la part econòmica del
Estatut.
S'atura en fer recalcar una
diferencia enorme entre les
conclusions presentades pels
tècnics de la Generalitat, pel
que fa referència als ingressos
liquits i despeses, en el que es
cedit a Catalunya, i un altre estudi presentat per un tècnic
madrileny, segons el quals quedarien a disposició de la Generalitat per diferencies no
menys de 672 milions de ptes.
Acaba indicant, l'esmentada
revista que no haurien de donar-se a Catalunya sinó la fafacultat d'una organització político-administrativa i deixar per
a m é s endevant l'estudi de la
part financiera.

Per avui no volem donar més
pons i Anglasell, constituït en
Ja insinuarem en acabar nosextensid
a aquest tema, que
aquests temps darrers en el tre comentari de la interior setmes autèntic i ferm defensor mana, que la ofensiva centra- ocasió tindrem de seguir codels drets de Catalunya.
lista contra l'Estatut es dirigia mentant-lo.
En la conferència susdita i particularment contra la part
R.
entre altres temes pertocants a econòmica del mateix, i això
l'Estatut, feu referència el se- hem pogut veure-ho confirmat
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BANC DE VALLS
ANY DE FUNDACIÓ: 1881

Sucursals: Montblanch-Borges Blanques

SORTIDES DE VALLS:
Parada: Portal Nou, Bar Bota

C O R R E S P O N S A L DEL BANC

D'ESPANYA

A las 8'oo del matí
»
11'30 »
»
»
I'30 de la tarda
»
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»
»
»
7'I5
»
»

Capital e s c r i p t u r a t . . . . . P t e s . 10.000,OOO'OO
Capital d e s e m b o r s a t i r e s e r v e s
»
4.165,931 '03

SORTIDES DE REUS:

SERVEIS

Parada: P^ Catalunya, Bar Argenti
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»
H'30 »
»
»
3*00 de la tarda
»
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»
»
»
7'30
>
»
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Compliment d^ordres de Borsa i compi·a''vei>da d e ¥ a l o r s
Negociació i descompte d^efeetes* eujppns
i títols a m o r t i t z a t s
Custòdia d e valors* lloguer de Caixes individuals en Camb r a blindada de completa seguritat
Comptes correntSf Caixa d^estalvis, a la vista
i a termini fiixe
I totes les altres operacions pròpies d e la Banca
Bl Bane aplíeapà & totes les opepaeions i sepveis la CP"
CDISSIÓ OOií^ICDA de la tamfa de eondieioòs fixada pel
CONSEL·Ia SUPERIOR BANCARI, la qual eoodíeió és obligatófía pep a tota la Banea establepta a Espanya.
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