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NOVES ENTITATS ADHERIDES 

Entitats ja adher.„¿s qu t no navien sortit a l'anierior 
rttecíá i d'altres que s'han adherit darrerament. 

Enllaços Sindicals de la Construcció de Badalona 
Assemblea d'enllaços i jurats del Metall de l'Hospita
let. 
Grup Cristià de D.H. dels Caputxins de Sarrià. 
Comunitat Cristiana de l'Ajuda (Franciscans) 
Agermanament (Sabadell) 
Associació d'ex-alumnes i Amics de E.P. de Mataró 
Escoltes Catalans 
Grup Excursionista Moianés Independent (GEMI) 
Centre Excursionista MONTCLAR (San Feliu) 
Agrupació Excursionista Taga de Barcelona 
Agrupació de Teatre M A R A G A L L de Sant Cugat 
Llu ¡sos de Gràcia 
Secretariat del Congrés de Cultura Catalana d'Esplu
gues. 
Secretariat del Congrés de Cultura Catalana d'Osona 
Assemblea d'alumnes de la Facultat de Teologia de 
Barcelona. 
Centre Social de Sants. 
Agrupació de Veïns de Gràcia (Sabadell) 
Assemblea de l 'Al t Camp. 
Comissió permanent de l'Assemblea de Catalunya 
d'Osona. 
Assemblea Democràtica de Badalona 
Associació d'ex-presos polítics i socials de Barcelona 
Comité de Catalunya de les Juventuts Comunistes 
d'Espanya (Bandera Roja) 
Coordinadora del Baix Llobregat de les Joventuts 
S.A.N. 
Joventut Comunista del Maresme 
Partit Socialista de Catalunya (ex-reagrupament) 
P.S.A.N.d'Esplugues del Llobregat 
CHARTE DE BREST: Partit Socialista d'Allibera
ment Nacional dels Països Catalans(Provisional) 
Moviment Republicà Irlandès 
Partit Socialista del Poble Basc 
Esquerra Catalana de Treballadors 
Unió Democràtica Bretona 
Unió del Poble Gallec. 
País de Gales Roig 

La Marxa segueix endavant La Marxa avança 
pels indrets de Catalunya à través de les seves bran
ques perquè té tants dies com l'estiu. 
I diem això perquè volem deixar ben clar que malgrat 
la brutal repressió dels primers dies i l'actual; les 
nómbrosísimes detencions (més de 300) les quantio-
ses multes que van de les 5.000 a les 300.000 Pts. 
en alguns casos, la Marxa no s'aturat, ni s'aturarà 
perquè no ès desconvocable ja que la Llibertat no es 
pot desconvocar. I l'ànsia de llibertat del nostre 
poble reflectida en els punts de la Marxa que són els 
de l'Assemblea de Catalunya no és negociable amb 
ningú. Això no ho entenen els qui l'han prohibida. 
Pensen que son ells qui poden tancar o obrir l'aixeta 
per on ragen els drets del nostre poble, els nostres 
drets ?. IQuina gran equivocació i. 
Al llarg d'aquests mesos les nombroses adhesions; la 
col·laboració de moltes entitats, grups diversos i 
partits polítics, venen a confirmar el nostre criteri. 
Avui en molts diferents llocs, des de festivals a as
semblees de tota mena, rúnions, mítings, al carrer, 
als diaris, etc. la Marxa de la Llibertat hi és present. 
Hi és hi serà per a tots els pobles de Catalunya al llarg 
d'aquests mesos i també després. 



L'INICI DE LA MARXA DE LA LLIBFRTAT 

La nota dominant del primer dia de la Marxa va ésser 
la forta repressió amb què van respondre la Policia 
Armada i la Guàrdia Civil als intents de concentració 
o manifestació amb motiu de l'inici de la Marxa de la 
Llibertat. Varen ésser detingudes més de 200 persones 
als llocs concertats per iniciar la caminada (L'Escala, 
Oliana, Esterri d'Aneu, La Sénia i Girona). Entre els 
agafats hi havia personalitats de partits o indepen
dents, periodistes, . A part d'això moltes persones 
van ésser amenaçades, retingudes o desviades de cami 
quan es dirigien als llocs citats. 
Actualment tots els agafats del primer dia ja estan fo
ra de la presó, molts d'ells amb multes que van de les 
cinc mil a les 300 mil pessetes (aquestes darreres al 
Joan Colomines i al Joaquim Boix). De totes formes 
contínuament es practiquen detencions, i ja hi ha gent 
que només en deu dies ha estat agafada tres vegades 
amb relació a la Marxa. 
La protesta que particulars, entitats i partits han fet 
referint-se a la dura actuació de les forces d'ordre 
envers la Marxa, ha estat mult i tudinària. També 
ha estat, és i serà molt important l'ajuda que la gent 
dels pobles està prestant als caminants, sense fer cas 
de les amenaces que la Guardia Civil fa perquè ningú 
coLlabori amb la Marxa. 
En aquest moment (dia 13) les columnes de La Sénia 
i d'Esterri d'Aneu estan paralitzades, o com a mínim 
no hi ha cap informació seva. De totes formes s'es
pera que aviat marxin de nou. Respecte a la columna 
del País Valencià, poc abans del dia 4 van ésser detin
guts els seus organitzadors, amb la qual la cosa va 
quedar estancada. S'han rebut informacions de que 
aquesta columna començarà aviat la seva marxa, re
tallant una mica l' it inerari. 
A continuació passem a informar de la situació de les 
columnes del Principat, remarcant sobre tot els fets 
del primer dia, i després donant un resum dels esdeve
niments que han tingut lloc a cada una de les cinc 
branques. 

COLUMNA I. TRAMONTANA 

Aquesta columna va iniciar el seu recorregut el dia 4 
a l'Escala amb una manifestació d'unes 500 persones 
En un principi el lloc designat havia estat Roses, i la 
Guàrdia Civil s'havia concentrat en aquesta vila, sense 
pensar en el canvi d'it inerari. Per ajudar a la confusió 
el dia 4, de bon mati, va ésser penjada una pancarta a 
Roses. 
A L'Escala hi havia una concentració a les onze del 
matí però va ésser aplacada fins a les sis de la tarda. A 
aquesta hora l'antic port del poble estava ple de gent. 
Va arribar la Guàrdia Civil i es practicaren quatre de
tencions . 
A les set, va aparèixer un vaixell amb pancartes i pe
tardos. Aquest era el senyal per a començar. Tot se
guit varen aparèixer també tres gallinas gegants de 
cartró, darrera les quals es varen situar els 500 mani
festants, que també portavan pancartes, banderes i 
samarretes. La manifestació va arribar sense cap pro
blema a la plaça de l 'Ajuntament, tot cridant amnis
tia, llibertat, estatut d'autonomia, visca l'Assemblea 

de Catalunya i consignes referents a la Marxa de la 
Llibertat. Poc després la Guàrdia Civil va fer acte de 
presència. Un organitzador de la Marxa es va identi
ficar fent-se responsable, però fou detingut, practi
cant-se al mateix temps altres detencions, com la 
del captaire Ferran Garcia Faria, i les de dos perio
distes. 
Després d'aquesta dispersió molta gent es va reunir 
al port i des d'allà diversos grups anaren a lliurar-se 
voluntàriament a la Guàrdia Civil, però no foren 
acceptats. 
La següent etapa era Castelló d'Ampuries. A un con
trol que hi havia a l'entrada del poble van ser detin
gudes dues persones. Tots dos han sortit amb 50 mil 
pessetes de multa cada un. 
El dia 7, quan s'estaven repartint clavells a la Rambla 
de Figueres van ser agafades 13 persones, de les quals 
van sortir de seguida 4, per no estar relacionades amb 
la Marxa, que havia arribat aquell dia a la ciutat. Al 
dia següent es va fer una petita manifestació, i es va 
penjar una pancarta al monument a Francesc Montu-
riol. Al mateix temps es va redactar un comunicat 
sobre la Marxa. El dia 9 s'havia d'arribar a Banyoles. 
A l'entrada del poble van ser detingudes 16 persones 
Al dia següent, a una ballada de sardanes es van re
partir octavetes i es van cridar consignes referentes a 
la Marxa. A la tarda , a un míting del P. Carií, es posà 
de manifest la solidaritat amb la Marxa de la Lliber
tat. També es va penjar una pancarta al Club Nàutic 
de Banyoles i es van repartir numerosos del butl letí 
"FENT C A M I " . A aquesta població s'ha fet un dos
sier sobre la problemàtica local amb relació a la ar 
ribada de la Marxa. 
El dia 11, de matinada, la Guàrdia Civil va detenir 
4 persones a l'entrada de Besalú, següent etapa de la 
Marxa. Al mateix temps aquest dia sortien 12 perso
nes agafades amb relació amb la columna cinquena. 
A aquest poble es va redactar un comunicat expli
cant els objectius de la Marxa i protestant per la re
pressió existent. Els 4 detinguts la nit anterior van ser 
deixat anar. Al dia següent els membres de la colum
na van sortir de Besalú amb direcció cap a Castellfu-
l l i t de la Roca. Al mateix temps eran alliberats tretza 
dels setza detinguts de Banyoles. El dia 15 la Marxa 
de la Llibertat arribà a Olot, on hi havia un recital 
de Lluís Llach. Allà es va fer una crida a la partici
pació i es va repartir propaganda. La presentació va 
ser un èxit i les 1.500 persones assistents al recital 
van manifestar llur adhesió a la Marxa de la Llibertat. 



COLUMNA II, LLUÍS COMPANYS 
El dissabte dia 3 ja van ésser detingudes unes deu per
sones d'entre un nombrós grup qu'es trobava als vol
tants de l'església d'Oliana, en mig d'un gran desple
gament de forces de ¡a Guardia CiviKes calcula que hi 
havia uns 800 verds). Els detinguts restaren tota la 
nit a l'Ajuntament del poble en pèssimes condicions, 
i al mati següent s'els va obligar a marxar del poble, 
però pocs van obeir l'ordre, si es que algí ho va fer. 
Cal destacar que hi havia controls de carretera des 
de Ponts. S'escorcollaven cotxes i autocars, i a la 
més mínima sospita la gent era obligada a donar 
mitja volta. 

A Oliana va ésser impossible tota mena de concentra
ció o acte a causa de la massiva presència de verds. 
El components de la Marxa es van unir a la cel.le-
bració dominical en el poble, però la Guardia Civil 
va detenir més gent, prenent filiacions i amenaçant-
los. 

Veient la impossibilitat de fer qualsevol mena d'acte, 
la gent va marxar i es va concentrar després a Ponts, 
on ja hi havia gent de la que no havia pogut passar 
els controls de carretera. Allà hi va haver una con
centració, es penjaren cartells i es feren al·lusions 
a la Marxa de la Llibertat. La policia va carregar molt 
fort. 
Acabat iaxò, part de la gent va tornar a Oliana, amb la 
intenció de continuar la Marxa. 
Els detinguts van ésser portats a Lleida-capítal, i d'en
tre ells cal destacar la presència d'Angel Colom, co-
president de Pax Christi. 
El dia 6, la columna Companys va arribara Organyà, 
malgrat la forta vigilància de la Guardia Civil (hi ha 
uns 150 verds per tota la zona), que controlen fins i 
tot l'assistència als bars). 
No ha arribat cap informació de l'estada d'aquesta 
columna a la Seu d'Urgell, i no en sabem res fins el 
dia 11, que es va celebrar un funeral per l'Oriol 
Solé Sugranyes, assasinat per la Guardia Civil quan 
escapava de la presó de Segòvia. A aquest homenatge 
hi va assistir poca gent, a causa de la massiva presèn
cia de verds per tota la comarca. Aquest dia es van 
produir 7 detencions a Alp un grup d'escursionistes 
va ser obligat a tornar a Vic. 
També es va fer un manifest de la Marxa de la Lliber
tat a l'entrada a la comarca de la Cerdanya. 
L'estada d'aquesta columna a Puigerdà ha estat molt 
possitiva perquè la Guardia Civil va tol.lerar la presèn
cia dels caminante mentre no fossin protagonistes de 
cap acte públic, encara que els socials no els han tret 
l'ull de sobre en cap moment. També es va tenir una 
reunió amb el plé de l'Ajuntament de la població en 
la qual es presentà un manifest, el.laborat conjunta
ment pels membres de la columna i pels habitants de 
Puigerdà, però no va ésser recolzat pel ple. 

COLUMNA III, FRANCESC MACIÀ 

Ja el dia 3 va començar a arribar gent, a Esterri 
d'Aneu. Al vespre es va trobar un nombrós grup a 
l'hora del sopar al qual es va afegir més gent, fins 
arribar a uns 50. Es va parlar de la Marxa de la Lli
bertat i de les accions que es portarien a terme el 
dia següent, ja que l'ocupació per part de la Guar
dia Civil de tota la ZONA FEIA MOLT DIFÍCIL 

QUALSEVOL TIPUS D'ACTE. Al final de la xerrada 
es va decidir que al mati s'aniria a parlar amb els verds 
per explicar-los la intenció no-violenta dels caminante. 
El diumenge al matí uns representants van anar a dia
logar amb la Guardia Civil i aquesta va respondre que 
qualsevol intent de fer propaganda de la Marxa seria 
reprimit. Poc després els concentrats es van assaben
tar dels fets de Girona i d'Oliana, i van decidir posar-
-se les samarretes, encara que tots fossin detinguts. I 
així va ésser tots els qui portaven la samarreta de la 
Marxa foren agafats. 
Al final es van contabilitzar uns 50 detinguts (el 
Miquel Pòster entre ells) d'entre el centenar de per
sones que hi havia. S'esperava la presència d'unes 700 
persones, però com que hi havia controls des de la 
Pobla de Segur l'assistència a Esterri va ser molt poca. 
D'aquesta columna s'han rebut poques informacions 
ja que ha estat paralitzada de tant en tant. Durant la 
primera setmana la columna es reduïa a 7 membres, 
que van poder fer molt poca cosa a causa de l'actua
ció repressiva de la Guàrdia Civil. Molt sovint, ha sor
tit de la ruta marcada per eludir els controls policials, 
arribant a pobles on no s'esperava la seva assistència 
Ha estat impossible fer cap mena d'acte, i tot s'ha 
reduït a deixar constància del pas de la Marxa als po
bles amb petits cartells que explicavan les raons de la 
situació. 
El dia 9 van ser detinguts 5 membres de la columna 
al Santuari de Nostra Senyora d'Arboló, entre Sort 
i -Gerri de la Sal. De totes formes han sortit pocs dies 
després. 
L'última informació rebuda és que el dia 13 s'havia 
arribat a Pobla de Segur després d'eludir els controls 
de la Guardia Civil i a una ballada de sardanes que hi 
havia al poble es va repartir propaganda de la Marxa. 

COLUMNA IV, RAFAEL DE CASANOVA 

Va ésser totalment impossible fer cap mena d'acte a 
La Sénia i els seus voltants a causa dels forts contin
gents de Guardia Civil i Policia Armada que controla
ven la zona (uns 150 grisos i uns 250 verds). La poca 
gent que va aconseguir entrar a La Sénia nova poder 
fer res, excepte un acte simbòlic que va consistir a 
penjar una samarreta de la Marxa a Ulldecona. 
Al final de la jornada es van contabilitzar 37 detin
guts entre els quals es trobaven l'Arcadi Oliveres 
co-president de Pax Christi), Mercè Gascó (del se
cretariat de la Marxa) i Empar Pineda (MCC). 
Per altra part, 40 persones que van arribar el dia 3 
a Rosell (poble de Castelló veí de la Sénia) van ser 
obligades a tornar amb tren des de Vinaroç quan 
s'adreçaven al lloc d'inici de la columna, després 
que l'autocar amb el qual havien arribat fos tornat 
"tot buit" de matinada a Barcelona. 
Aquesta columna ha estat paralitzada totalment. No 
se'n sap res. Pot ser hi ha algú qu'estigui caminant, 
però encara no s'ha rebut cap informació . 
Cal destacar que, sense assistència de la Marxa, la 
repressió ha estat enorme. Hi ha hagut detencions i 
retencions a la Sénia, Ulldecona, Tortosa i altres 
pobles de la comarca. Molta gent ha estat interroga
da, i han caigut multes fins de 250 mil pessetes. 
Tots els actes que s'havien de fer durant aquests 



dies han estat prohibits per les autoritats. 
Esperam que aviat es normalitzi la situació i la IV co
lumna comenci a caminar de nou, si és que no la re
primeixen tan brutalment com fins ara. 

COLUMNA V, ABAT ESCARRE 

Ja el dissabte dia 3, va tenir lloc una concentració al 
capvespre a les Rambles de Girona. Hi havia unes 400 
persones, i van arribar a la plaça de Catalunya, on es 
va penjar una pancarta. La intervenció de la policia 
no es va fer esperar, disolvent la manifestació i dete
nint a diverses persones. Malgrat l'actuació repres
siva la gent va continuar concentrantse(dels grissos 
es diu que van carregar i es va fer fins i tot contra 
mafesta de noses) 
A la nit, a Salt hi havia un recilta del Pau de la Riba i 
el Sisa, propaganda de la Marxa, però també es van 
produir detencions. El diumenge al mati hi hagué 
una concentració i posteriorment un acte a l'esglesia 
de Sant Feliu, on es van presentar diverses ponèn
cies sobre els problemes de Girona. Es va presentar 
també l'Assemblea Democràtica de la ciutat, mani
festant la seva adhesió a la Marxa, així com tots els 
partits. Per últim va intervenir el Joan Colomines 
i el Joaquim Boix, que posteriorment foren detin
guts, en anar a interesar-se pels agafats del dia an
terior. A la sortida del temple, que es trobava acordo
nat per la policia, la gent va ser dispersada durament. 
Al migdia es va fer un dinar comunitari a la Devesa, 
i un cop acabat, la gent s'adreça al Palau de Justícia 
per reclamar la llibertat dels detinguts. La policia va 
intervenir de nou carregant sobre els manifestants, 
tots els detinguts han estat multats amb quantitats 
que van des de les cin mil a les tres centes mil pes
setes, cas aquest últim del Colomines i el Boix. 
Cal destacar que un conseller de Girona, el Sr. Pare
des ha demanat la dimissió del comisari de policia i 
del governador civil de la provincia per la seva actitud 
represiva envers la Marxa de la Llibertat. 
El dia 6, la columna Abat Escarré va arribar a Caçà de 
la Selva, on hi havia poca vigilància policial. El "Grup 
Independent , Caçanenc de Recolzament a la Marxa 
de la Llibertat" va emetre un comunicat demanant 
la dimissió del consistori de la població. 
El dia 8 la Marxa arribava a la següent població. La 
Bisbal, on es va fer una presentació al Cinema de la 
localitat, demanant la col·laboració de la gent. També 
es van repartir butlletins. Al dia següent es va penjar 
una pancarta referent a la Marxa al "Pont Vell" de 
la Bisbal. 

Mes tard es van arribar a Torroella de Montgrí, des
prés de passar-se els controls de la Guardia Civil, 
en aquests pobles es van col·locar cartells i adhesius. 
El dia 11 la columna entrava a Calella de Palafrugell, 
i s'hi produïren 4 detencions. En no poder concen
trar-se tal com estava previst, es va marxar a Lla-
franc, no sense haver escampat abans unes octavetes 
a la Plaça d'Espanya de Palafrugell. 
A Llafranc unes cent persones van intentar penjar 
dues pancartes sense aconseguir-ho. Llavors es van 
llançar uns 60 globus a la platja del poble amb ins
cripcions d'amnistia í llibertat. Es de destacar que els 
socials es van dedicar a prendre els globus als nens 
que els portaven. 

El dia 13 els detinguts de Palafrugell sortien i al dia 
següent la columna arribava a Palamós, on es va 
fer una presentació de la Marxa al cinema de la loca
litat, que només va poder fer a causa de la presència 
de diversos socials, que agafaren, al noi que parlava, 
el qual al final, va escapar. El dia 14 a la mateixa po
blació,, es van llançar octavetes al carrer, i es van dei
xar anar 8 ànecs a la platja. Al vespre, a una batllada 
de sardanes, van aparèixer nou nois amb samarretes 
grogues i vermelles, formant la bandera catalana, les 
paraules amnistia i llibertat. La gent va aplaudir 
molt l'acció. Quan va arribar la policia els nois es van 
amagar entre la gent i van marxar, tornant una mica 
després. En acabar la ballada unes dues centes perso
nes es van agafar i, cantant, van marxar cap al moll. 
Quan va arribar la policia la gent es va dispersar pa
cíficament sense produír-se cap incident. 
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COLUMNA 4 

J 3 LA SÉNIA 

u 4 LESCALA OLIANA ESTERRI D'ANEU — Ulldecona GIRONA GUARDAMAR 

L 5 — Castelló d'Emp. — Organyà — Llavorsí — Alcanar — Caçà — Elx 

1 6 CASTELLÓ D'EMP. ORGANYÀ LLAVORSÍ ALCANAR CACA — Alacant 

0 7 — Figueres — La Sau — Sort — Amposta — La Bisbal — Alcoi 

L 8 FIGUERES — La Seu SORT — Amposta LA BISBAL — Ontinent 

9 — Banyoles LA SEU — Gerri da la Sal AMPOSTA — Torroella — Denla 1 Albaida 

10 BANYOLES — Martinet GERRI DE LA SAL — Tortosa TORROELLA DÉNIA i ALBAIDA 

11 — Besalú MARTINET — Pobleta da V. TORTOSA — Palafrugell — Gandia 

12 BESALÚ — Bellver da Card. POBLETA DE V. TORTOSA PALAFRUGELL GANDIA 

13 — Castellfollit BELLVER DE CERD. — Pobla da Segur — Aldover — Palamós — La Vall 

14 CASTELLFOLLIT — Puigcerdà POBLA DE SEGUR ALDOVER PALAMÓS LA VALL 

15 — ¿Mot PUIGCERDÀ — Tremp — Xerta — S. Feliu da G. — Alzira 

16 OLOT - A l p TREMP XERTA S. FELIU DE G. ALZIRA 

17 — Joanetes ALP — Llimiana — Benifallet — Tossa de Mar — Sueca 

18 JOANETES — La Molina — vilamH|ana BENIFALLET TOSSA DE MAR SUECA 

19 — S. Par» da TOT. — Pianolas — Isona — Gandesa — Lloret de Mar — Perelló 

20 S. PERE DE TOR. — Ribes da Fres ISONA — Gandesa LLORET DE MAR PERELLÓ 

21 — Manlleu RIBES DE FRES. — Folguer GANDESA — Blanes — València 

22 MANLLEU — S. Joan da laa A. — Ponts — Casares BLANES — Llíria 
28 — Vic — Camprodon PONTS — Caseres — Canet de Mar LLÍRIA 

24 VIC CAMPRODON — Artesa da Segre CASERES CANET DE MAR — Sagunt 

25 — Tona — S. Joan de las A. ARTESA DE SEGRE — Arenys de Mar — Almenara 

26 TONA — Ripoll — Balaguer | MATARRANYA 
— Mataró ALMENARA 

27 — Viladrau RIPOLL BALAGUER MATARÓ — Vall d'Uixó 

28 VILADRAU — Pobla da Lillet — Linyola < PREMIA DE MAR NULES 

29 — S. Hilari Sacalm POBLA DE LILLET LINYOLA MORA D'EBRE — Badalona — Borriana 

30 S. HILARI SACALM — Fígols — Mollerusa — Miravet BADALONA BORRIANA 

31 — Oaor 
— Anglès 

FÍGOLS 
— Berga 

MOLLERUSA 

— Bell - lloc 

MIRAVET 
— Mora la Nova 

— Barcelona 

BARCELONA 

— Almasora 

— Castelló A 1 
— Oaor 
— Anglès 

FÍGOLS 
— Berga 

MOLLERUSA 

— Bell - lloc 

MIRAVET 
— Mora la Nova 

— Barcelona 

BARCELONA 

— Almasora 

— Castelló 

6 2 ANGLES BERGA BELL - LLOC MORA LA NOVA — Hospitalet — Vilarreal 

0 3 — Sta. Coloma F. — Puig-reig — Bellvís — Ascó HOSPITALET — Onda 

S 4 STA. COLOMA F. PUIG-REIG BELLVÍS ASCÓ PRAT — S. Boi ONDA 

T 5 — Tordara — Navars — Vilanova da la B. — Cabassers S. BOI — Ribesalbes 

6 TORDERA NAVARS VILANOVA DE LA B. CABASSERS — Cornellà — L'Alcora 

7 — S. Celoni — Sallent — Lleida — La Figuera — S. Feliu — Vilatanes 

8 S. CELONI SALLENT LLEIDA LA FIGUERA — Martorell — La Poble 

9 — Cardedeu — Manresa LLEIDA — Maaroig MARTORELL LA POBLE 

10 CARDEDEU MANRESA — Torrefarrera MASROIG — S. Sadurní — Cabanes 

11 — La Garriga — Súria — Rosselló — Porrera S. SADURNÍ — Coves 

12 LA GARRIGA SÚRIA — Alguaire PORRERA — S. Pere Molanta — Torreblanca 

13 — Granollers — Cardona — Almenar — Cornudella — Sitges — Alcocebre 

14 GRANOLLERS CARDONA — Alfarràs — Alfor|a SITGES — Alcalà X. 

15 — Mollet del Valle» — Navès — Almacelles ALFORJA — Vilanova i la G. — Penyíscola 

16 MOLLET DEL V A L L NAVÈS ALMACELLES — Cambrils VILANOVA 1 LA G. — Benicarló 

17 — Caldaa da Mont. — Olius — Sucs CAMBRILS — Calafell BENICARLÓ 

18 CALDES DE MONT. OLIUS — Gimenells — Reus CALAFELL — Vinaròs 

19 — Sabadell — Solsona — Valmanya REUS — El Vendrell VINARÒS 

20 SABADELL SOLSONA — Alcarràs — Maapugols EL VENDRELL — S. Bàrbara 

21 — S. Cugat — El M i rada — Torres de Segre — La Selva del C. EL VENDRELL S. PARBARA 

29 S. CUGAT — Torà da R. — Soses — Alcover — L'Arboç — La Cava 

Castellbisbal TORA DE R. — Aitona ALCOVER L'ARBOÇ LA CAVA 

24 Castellbisbal 
— S. Guim da L'E. — Seròs — Morell — Pla de Manlleu — L'Ampolla 

25 Castellbisbal 
S. G U I M DE L'E. — Maials MORELL PLA DE MANLLEU — L'Ametlla 

26 Terrassa — Cervera — Llardecans — Tarragona — S. Pere de Riud. L'AMETLLA 

27 -Olesa CERVERA — Granadella TARRAGONA S. PERE DE RIUD. — Hospitalet 

¿8 — Montserrat — Guissona — El Soleràs — Torredembarra — Vilafranca P. HOSPITALET 

29 iMasquefa GUISSONA — L'Albagés TORREDEMBARRA VILAFRANCA P. — Vilaseca 

30 — Masquefa — Agramunt — Castelldans — Salomó — Pontons VILASECA 

31 — Piara 

— Capalladaa 

AGRAMUNT 

— Anglesola 

— Pulgvert 

— Juneda 

SALOMÓ 
— VMavella 

PONTONS 

— Santes Creus 

— La Canon|a 

—Constantí S 1 
— Piara 

— Capalladaa 

AGRAMUNT 

— Anglesola 

— Pulgvert 

— Juneda 

SALOMÓ 
— VMavella 

PONTONS 

— Santes Creus 

— La Canon|a 

—Constantí 

E 2 — Igualada — Tàrrega — Torregrossa VILAVELLA — Vilarrodona » Vilallonga 

T 3 IGUALADA TÀRREGA — Borges Blanquea —"Vana — Valls — Vallmoll 

E 4 — S. Martí da T. — Verdú BORGES B L A N C VALLS VALLS — Valls 

/ M 5 — S. Coloma do Q. — Poelxana — Arbeca — La Riba — La Riba — La Riba 

B 6 S. COLOMA DE O. — Bellpuig ARBECA LA RIBA LA RIBA LA RIBA 

R 7 — Sarral — Belianes — Belianes — Montblanc — Montblanc — Montblanc 

E 8 SARRAL — L'Esphiga Calva — L'Espluga Calva MONTBLANC MONTBLANC MONTBLANC 

9 — Eapluga da F. — Tarrés — Tarrés MONTBLANC MONTBLANC MONTBLANC 

10 ESPLUGA DE F. — Vimbodí — Vimbodí MONTBLANC MONTBLANC MONTBLANC 

11 — POBLET — POBLET — POBLET — POBLET — POBLET — POBLET 



MANIFEST DELS COMPONENTS DE LA MARXA 
DE LA LLIBERTAT QUE HAN ESTAT 

DETINGUTS, GOLPEJATS, EMPRESONATS O 
MULTATS. 

Els components de la "Marxa de la Llibertat" que 
hem estat objecte de detenció, mal tracte, empreso
nament, o distingits amb sancions econòmiques per 
Governadors Civils de diversos indrets dels Països 
Catalans; a part les pertinents gestions jurídiques 
que alguns duem a terme per tal de denunciar les 
detencions que, tot i havent-se produït dins el que 
considerem un marc constitucional antidemocrà
tic , les entenem com il·legals; a part els recursos 
pertinents cara les sancions econòmiques que han de 
significar una batalla política que estem disposats 
a dur a terme fins les darreres conseqüències; a 
part le denuncia global q~ue fem també pública en 
un altre document sobre els mals tractes, les condi
cions de les nostres detencions, la situació infrahuma
na dels calabossos i de les presons on hem estat in
ternats, i que hem compartit amb d'altres homes i 
dones empresonats per qüestions no polítiques, 
reunits en assemblea, volem manifestar el següent: 
La nostre irrevocable decisió de continuar donant 
suport a la "Marxa de la Llibertat", la missió de la 
qual és la de dur a terme per tot l'àmbit dels Paï
sos Catalans el missatge de llibertat i de democrà
cia que el nostre poble desitja, que ha fet present 
en tantes ocasions com li ha estat possible sota els 
quatre punts reivindicatius de la Assemblea de 
Catalunya. 

La nostre germe decisió de seguir plegats recorrent 
tots els camins del nostre pais català, en una acció 
veritablement solidaria de mobilització i de desvet
llament d'una conciencia ciutadana tan necesaria 
en aquesta època de privació dels mes elementals 
drets civics, polítics i nacionals; i en aquest moment 
tan conflictio de crisis que només ha de trobar so
lució amb la restitució d'aquests elementals drets. 
La nostra rotunda decissió de seguir lluitant per 
aquests drets humans elementals, d'una manera 
pacifica i responsable, com ha donat proves tantes 
vegades el nostre poble, que entenem integrat per 
tots aquells que viuen i trevallen al pais català sense 
cap distinció. I que contraste amb l'actitud belicosa 
i irresponsable dels qui, minoritàriament però amb 
tota la força d'un dret imposat, tragiversen el sentit 
de la nostra lluita en un intent de mantenir el seu 
poder opressiu i confondre l'opinió pública. 
Entenem que el dret de manifestació és un elemental 
dret impossible de conculcar. I de cap manera renun
ciarem al seu exercici. Car si ho fecim implícitament 
renunciaríem al que ja ens pertany a tots, i és la 
lluita conjunta del nostre poble per "L'Amnistia, 
la Llibertat i l'Estatut d'Autonomia". 

i ¡Visca la Marxa de la Llibertat!! 

Països Catalans a set de Juliol de 1976 
"L· MOMC* à U líLUà" 



els sotasignants 
6.- L'impossibilitat d'un repòs diari normal a estar 
internats en celdes de petites dimensions un nombre 
excesiu de detinguts , per ex; 12 dones en una sola 
celda (La Sénia). Això era agreujat pel fret de la ma
tinada, ja que les poques flassades suministrades es
taven enormement brutes i foradades, a més insufi
cients, per ex; 8 flassades per 24 persones (Comisaria 
de Girona) 
7.- L'us de mitjans coactius per a obtindré declara
cions autoacusatories, com foren amenaces i insults. 
Això agreuja en el cas d'una menor de 15 anys, que 
al Govern Civil de Girona va ésser, devant de testimo
nis, objecte de tres hores d'insults. 
8.- La creació artificial de un ambient de pànic, terror 
i coacció en la població mitjançant: 

a) Imposar als metges la obligació de no 
curar i delatar a malalts presuntes partici
pants de la Marxa. 
b) Visitar tendes, fondes i bars, per a que 
no venguessin acullissin o servissin a qualse
vol desconegut presunte participant. 
c) Sitiar mil itarment poblacions senseres, 
obligant inclús a identificar-se als propis 
veïns. 
d) Patrullar pels carrers amb caballs i-o 
armament en posició de t ir, dit al gatell 
(Escala,Oliana, La Sénia, Esterri) 

Els sotasignants participants de la M A R X A DE LA 
LL IBERTAT, volem donar a conèixer a la opinió 
pública i alhora denunciar els següents fets que afec
tan a molts de nosaltres: 
1.- L'agressió per part de la Força pública que ha ut i
litzat la violència per a fer callar un moviment pací
fic i no violent. A ixò ha succeit en diversas pobla
cions: Girona, L'Escala, La Bisbal, Vilanova i la Gel
t rú , castellar del Vallés etc. 
2. La detenció ¡legal per part de membres de la poli
cia politico-social, policia armada o guardia civi l , 
practicada en to t tipus de circunstancias, per ex; 

a) Sortint d'entrevistar-se amb el President 
de la Audiencia de Girona. 
b) Anant a parlamentar amb els jefes de 
la Força pública. 
c) Interessant-se per els detinguts al cuartel 
de la Guardia Civil de l'Escala. 
d) Anant a recollir unes claus que tenia un 
detingut. 
e) Recollint un paper que estava per terra 
que per lo vist havia caigut d'un cotxe que 
portava tres detinguts 
f) Prenen una Coca-Cola sentat en un bar, 
o menjan fruita en una font. 
g) Fent fotògrafies, incluits periodistes 
h) Detenció inclús abans de començar la 
M A R X A per semblar sospitós. 
i) Agafats amb l'excusa d'una identifica
ció i processats aprofitan qualsevol detall 
administratiu, per ex; accusar de contra
bando per no portar la factura de compra 
d'un aparell fotogràfic usat. 

3.- La retenció a Comisaria durant llargues hores sense 
cap explicació que justifiques l'espera, inclús a vega
des en llocs enormement incòmodes i no permeten 
d'informar als familiars afectats. 
Pasar directament de comisaria a la presó sense in
tervenir la autoritat judicial. 
4.- L'internament en celdes o calaboços de gran bro-
tissia on no eran proporcionats als detinguts cap mena 
de productes de neteja per adecentar el local. Aquesta 
situació s'agreujava quan es tenia que consumir com 
a única beguda l'aigua de lavabos infectos. 
5.- La manca de suministres d'apats a les hores nor
mals , arrivant en alguns casos a estar 72 hores sense 
rebre cap aliment. 

Devant de to t lo esmentat volem declarar que: 
I) Al nostre pais no retornarem a una situació de nor
malitat jurídica a un vertader Estat de Dret, fins que 
siguin reconeguts els DRETS HUMANS, i el seu 
exercici no porti als nostres compatriotes a la presó. 
II) Al nostre entendre, es molt important la continui-
tat de la M A R X A DE LA LLIBERTAT, per lo que 
representa de contraposició del moviment de to t el 
Poble Català en f ront la opressió imposada pel govern 
centralista de Madrid. 
III) Detectem la fina sensibilitat de la població civil, 
que en una atmòsfeu de terror, va reaccionar soli
dàriament oferin to t tipus d'ajut, al veure violències, 
detencions i arbitrarietats. 
IV) Tots els fets denunciats deixarien d'existir si la 
Marxa de la Llibertat hagués disposat de la autorit
zació que li corresponia. Solament la repressió que ha 
acompanyat la prohibició es responsable de les vio
lències i vexacions esmentades. 
Per això insistim en demanar que sigui reconsiderada 
la prohibició, atenen-nos ademes al inalienable dret 
del Poble Català a manifestar-se pública, lliura i pací
ficament. 
REAFIRMEM amb això la nostra ferma voluntat que 
la M A R X A SEGUEIX. 



el accés de las 
clases populars 

En suggepr per a tota la Universitat la rea
lització d'aquesta ponència , ia C.M.B. 
cerca de plantejar una iniciativa que per
meti d'aglutinar la feina de tots els uni
versitaris que participem a la "Marxa". 
Per nosaltres no es tracta únicament de 
dur a terme una tasca freda d'agitació 
"des de fora" en torn del tema, sinó 
d'elaborar una ponencia viva que s'adap-
t¡ a les necessitats i anhels de la població 
de cada localitat o comarca. Cal, a parer 
nostre, que siguí la mateixa gent dels 
pobles la que s'arribi a plantejar per sí 
mateixa el problema del seu accés a la 
Cultura mab tota la riquesa de matisos 
que això comporta. Pels universitaris 
reservem la tasca d'esdevindre vehicles 
de la inquietud popular i al mateix temps 
desvetlladors d'aquesta. 
Caldria doncs, treballar a dos nivells: 
d'una banda aportar el què nosaltres 
sabem respecte a la situació cultural del 
pais i l'altra dur a terme entre la mateixa 
gent una tasca seriosa d'investigació. 
Per això, i com esquema provisional de 
treball proposem el següent, 
Mètode.- es tractaria de centrar l'activitat 
de la Coordinadora de Comissions de la 
Universitat en un acte a cada poble on 
hom cregués necessari o convenient de 
fer la nostra ponencia. Aquest acte 
hauria de consistir en una breu exposició 
de la situació del nostre poble respecte 
de la cultura i de la lluita que mena per 
accedir-hi . Però el plat fort hauria de 
consistir en un col·loqui que arrencant 
de la problemàtica pròpia del poble o 
ciutat en concret, portés a la gent a do
nar-hi possibles alternatives vàlides. 
Es comprensible doncs, que una cosa 
així comporti una labor el més seriossa 
possible de recull de dades estadístiques 
i de contacte estret amb la gent del po
ble i la seva realitat. Caldria també te
nir contactes amb les autoritats í funcio
naris de la població, amb els mestres, 
amb els metges, els rectors i en general 
els professionals que hi treballin, amb 
els responsables d'entitats civiques cul
turals i esportives (Casinos, Ateneus, 
Casals, Foments....) amb els represen
tants locals dels moviments sindicals i 
dels partits politics etc de les As
semblees Democràtoques.... 
Per dur a terme aquest treball amb èxit 
caldria treure's del cap, si és que li ha 
passat al algú, que nosaltres anem a en
senyar alguna o moltes coses a la gent. 
El nostre esperit només pot ésser el 
d'investigar, aprendre i buscar solucions 
entre tots. 

En aquest sentit veiem com a àmbits 
sobre els que caldria treballar amb prefe
rència: 

B.- Àmbit de la llengua Catalana.-

Es tractaria d'estudiar i plantejar tres 
coses: 

1.- L'ensenyament del català i en 
català. 
2.- L'Us del català en les activitats 
oficials, polítiques i culturals 
3.- L'estudi i el cultiu de les varie
tats dialectals pròpies. 

C - Àmbit de l'ensenyament.-

Es tractaria de plantejar i estudiar el pro
blema d'un ensenyament públic, gratui't 
català i democràtic. 

- Proximitat o llunyania d'Instituts 
i Universitats. 
- Relació dels Centres d'estudi amb 
la realitat local: plans d'estudi, 
procedència dels mestres i pre
paració, gestió dels centres. 
- Incidencia de l'ensenyament reli
giós. 
- Facilitat d'accés als Estudis Su
periors. 
- Etc. . 

D.- Àmbit de les activitats culturals.-

Es tractaria de "retratar" i posar sobre 
el tapet les activitats culturals que es 
duen a terme en la població. 

- Activitats de Centres, Ateneus, 
Casinos, Ajuntament,.... 
- Cursets professionals del Sin
dicat, de la Germandat. 
- Butlletins i revistes comarcals 
i locals, sectorials. 
- Xerrades i seminaris, presenta
cions de Partits Politics i or
ganitzacions sindicals clandestines 
- Festes populars , festa Major, etc. . 

E.- Inmigrado: es tractaria d'investigar 
fonamentalment en torn dels fenòmens 
d'aculturació, transculturació i integració 
plena. 

F.- El grans mitjans de comunicació: cal
dria investigar la influència de la TV. i 

criticar-la . Caldria estudiar els contin
guts de les diferents emisores comar
cals de radio . Veure la situació respecte 
dels grans diaris (influència de l ' "Avu i " 
P.E.) El Cinema: tipus de ple.licula, pú
blic, etc.... 

H.- El folklore: vigència del folklore: 
festes i dances populars. 
Participació popular i actitud de les 
autoritats locals. Festes religioses as
senyalades. Cançons i dites pròpies de 
cada poble. 
Etc 

Molts més àmbits es podrien afegir, 
però per nosaltres el que cal fer és 
pensar en totes aquelles coses que cal 
que el nostre poble denuncií, l'opressió 
la manca d'escoles , la falta de qualitat 
de l'ensenyament, la desínformació, la 
desculturalització deliberada etc....L al 
mateix temps fer-li veure aquelles coses 
que ja té: la seva lluita, amb una histò
ria local rica en fets i anècdotes , l'ac
tivitat dels centres culturals actuals 
que cal millorar i recolzar els seus par
tits i les seves organitzacions de lluita 
(No oblidar les Assemblees Democrà
tiques) la seva llengua i el seu floklore. 
Tot això és digne d'ésser estimat i entre 
tots cal estudiar-ho i descobrir-ho, cri
ticar-ho i tranformar-ho. 

A- Les dades estadístiques: 

Nombre d'Habitants 
Alfabetització 
Escolarització 
Moviments migratoris 
Nombre d'entitats 
culturals i espon. 
Gent de parla cas
tellana. 
Nombre i tipus de 
revistes, diaris i l l i
bres venuts. 
Nombre i situació 
d'estudiants de grau 
mig i superior. 
Nombre de profes
sionals (tipus de t í 
tol) fills del poble. 
Nombre dels quals i 
treballen, 
etc 
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t o t~ T I "}'~9.~'~ ~ "¿:""'" ï ' J I I » *t ^ J Poble Català, posa't a caminar! 

"*"•» < . / , . . & ££ /ao-s«í- <t « . 1H.-W// Per les serres i riberes, 
pels boscatges i les valls 
per les illes i les hortes, 

entonem el nostre cant ! 

- : i—~~K~f 4 " " - í~t i i i D'un trist somni se'ns desvetlla, 
b J n / . : - : - . ] : í : j : J Z , ] :, J . 7 __•_ }, [ * • o ] el solllu pertot arreu, 

••• • ' • » ' • • 1 11 c a r 'a boira l'ha esvaïda 
,V fe « v iw . * v * • . * * , ^ é . t - « - * - - ^ • fc» * ^ % . u n fort vent de llibertat! 

_ _.__: :_ . . . . L. _• / . ; . Aplegats sens desfallença, 
a- rU- yt **1 * - j C * • - > * . < * - — ' • • * " * " * - 7 * * - — » * ? caminem alegrament, 

f __ vers el cim on es flameja 
la bandera d'or i sang ! 
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