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Confederado Qremial Catalana

La preseníació de VEstatut de Catalunya a Madrid, i la proximitat
de la seva
indubtable
aprovació, porta a Catalunya el problema de la organització
de tots aquells servéis que fins
ara estaven a carree del Govern Central, i que, conforme a la disposició estatutaria,
passaran
a dependir exclusivament
del Govern de
Barcelona.
Com a conseqüéncia
de QO que diem, resulta també el problema d'estructurar
les organitzacions societáries catalanes en el sentit de qué puguin teñir la máxima
actuado en la nostra
térra, tota vegada de qué la major part de qüestions que abans havien de resoldre's a Madrid, hauran ara de tramitar-se
i resoldre's a la capital de
Catalunya.
Preveient
aquest canvi d'actuació i que en temps passats no s'havia fet, el Sr.
Amigó
Forreras, ha llan^at l'idea d'agrupar les entitats gremials catalanes per constituir una
Confederado Gremial, semblant
a la que actúa amb el nom de Confederado
Gremial, Espanyola
i
que de tanta utilitat ha estat fins ara a les classes industriáis
i comerciáis.
No cal dir amb quant de gust hem víst aquesta iniciativa que vé, tot omplenant un buit
que calía omplir, a manifestar
com les classes productores senten el desig de qué VEstatut que
votarem siguí una realítat la seva aprovació, i com es preparen per desemvolupar-se
en el
nou régim per íots desitjat.
D'aprovar-se VEstatut per les Corts Constituents,
tal com ha estat presentat per
Catalunya
serán relativament
poques les qüestions per les que cáldrh demanar Vajut del Poder
Central,
i gairebé cap en el que fa referencia a les entitats gremials detallistes
que actúen
únicament
i exclusiva, en la futura Nacionalitat
autónoma.
Els conflictes per les contribudons,
les qüestions d'ordre públic, i en una paraula tots aquells
assumptes que figuren generalment
en Varticle primer de les assodacions
grernials, de la nostra térra, podran i deuran ésser plantejades,
davant del Govern de
Catalunya.
Com ha dit, pero, un comentarista,
tractant de Vinidativa a qué ens referim, cal que les
agrupacions que vagin a constituir la futura Confederado,
siguin organismes
vivents, no entitats de carácter mes o menys
oficial, que en la seva major part de vegades, ni recullen les
aspiracions deis seus associats, ni es preocupen deis seus conflictes, significant la seva
existencia
solament un motiu de justificado
d'una subvenció;
una excusa per teñir una forqa política o
un mitjá per obtenir carrees
administratius.
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Sortosament
a Catalunya hi ha un tant per cent bén petit d'aquestes,
diem-ne
associacions,
per qué al nostre carácter U repugna, i el desenvolupament
de la nostra riquesa ha fet necessária l'existéncia de veritables organismes
actius per poguer obrar amb eficacia en els repetits
moments que ha calgut.
La Confederado
Gremial Catalana, si; sempre que reuneixi les condicions de estar
formada
per entitats veritablement
gremials, manifestament
útils i realment
representatives;
sí no és
amb aqüestes condicions, el fracás será segur, cal pensar-s'hi bé per qué representarla
un perjudici extraordinari
pels interessos d'una part importantissima
de l'economia de
Catalunya.

^ Centre Gremia
Pla^a de Maluquer i Salvador, nútns, 7 i 9
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LABOR SOCIETARIA
Els c a f e t e r s i e l s c a m b r e r s
Amb matiu d'haver estat presentades unes
Bases de Treball pels dependents cambrers associats, a la Unió d'Industrials Cafeters, Fondistes i
Similars, entitat adherida al Centre Gremial, el
passat dia 6 d'agost tingué Uoc a l'estatge social
d'aquesta darrera entitat una reunió deis industriáis cafeters que integren la Unió, acordant-se
l'acceptació de les própíes Bases, amb Ueugeres
modificacions, acceptades pels dependents i que
queden estructurades peí successiu en la següent
forma:
BASES DE TREBALL
convingudes entre la Societat Patronal UNIÓ D' INDUSTRiALS, CAFETERS, FONDISTES I SIMILARS DE GRANOLLERS I LA SEVA CoMARCA, i la Societat de Cambrers i
Similars, LA NOVA ALIANZA, entitat afiliada al Sindicat de Treballadors, de Granollers i la seva Comarca:
1." —LA UNIÓ D'INDUSTRIALS CAFETERS, FONDISTES I
SIMILARS, reconeíx totes les entitats legalment cons-

tituídes.
SECCIÓ CAFÉ I BAR

2,''—Jornada máxima de 10 hores, repartides a
conveniencia entre el patró i el cambrer o dependent; en passar d'aquestes hores, el patró haurá
d'abonar 1 pesseta per hora.
3/—Festa setmanal obligatoria pels obrers fixes.
4.*—Jornal pels fixes (cambrer), 40 pessetes setmanals,
5/—Jornal pels fixes (abocador), 45 pessetes
setmanads.
6.''—Servei a seccions, com son: Vermut, Concert o Sardanes, etc., 5 pessetes,
7.^ —Aquest servei será compres en les hores de
treball que no excedeixin de 4 seguides, i en passar
o'aquestes, es considerará un jornal.

8.''—Jornal d'Estrack, 10 pessetes; en passar de
les 10 hores, sofrirá l'augment de 1 pesseta l'hora.
9.'*—Jornal d'Estrack (abocador), 11 pessetes.
10."—Fora de la localitat, 15 pessetes díáries,
manutenció i viatges; en el cas de no poguer tornar
el mateix dia, s'abonará mig jornal.
SECCIÓ.RESTAURANT, HOTEL O FONDA

1."—Jornada máxima de 10 horer».
2." —Festa setmanal obligatoria.
a.''—Jornal pels fixes, 20 pessetes setmanals i
menjar.
4."—Jornal d'Estrack. Pels banquets, dies de
mercat, etc. 10 pessetes i menjar.
5.'' —Banquet servit fora de la casa, 12'50 pessetes i menjar.
6."—Banquet servit fora de la localitat, 15 pessetes i menjar i viatges.
TANTS PER CENT O PORCENTATGE

7.'' —En els lonxs í banquets que no passin de 5
pessetes, el cambrer gandirá de 0'25 pessetes per
comensal; en els que arribin a 10 pessetes, 0'50; en
en els que passin de 10 pessetes i arribin a 15, 0'75
i en passar de 15 pessetes, 1 pesseta per comensal
8." —Els cambrers que siguin llogats a rao de
mig jornal fixe durant l'any, cobraran 5 pessetes;
menjar. Les hores de treball no podran passar de 5
NOTES: 1." —Serán consideráis jornáis extra i
es cobraran a 15 pessetes, dintre la localitat, el dia
de Carnaval que es celebri la festa; el diumenge de
Pasqua; el dia de Nadal; l'Ascensió i el dia de festa
major.
2." —Servei d'orquestres, enveladors, cómics i
similars; s'haurá d'abonar 0'50 pessetes diarias per
comensal, a mes del jornal.
S."" —Els dependents de Bar que mengin a la casa, cobraran 25 pessetes setmanals, i faran festa un
dia a la setmana.
4," —Les cases en les quals hi hagin dones,
aqüestes no podran desempenyar el carree de
cambrer. .
5."—El cambrer de Restaurant, Hotel o Fonda,
que tingui un torn fixe, en el cas de que a la casa
hi hagi un banquet o un lonx, no podrá passar-se
d'aquell a aquest.
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B a n c a Arnús
Successora

de E V A R f S T
FUNDADA

Capital
Fons de Reserva
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ARNÚS

EN 1 8 4 6

10.000.000 de pessetes
7.260.000 pessetes

SUCURSAL DE GRANOLLERS

Placa de Perpinyá. 18 i i 9 »> Teléfon 4 8
'^ikc.2S^^:±=:

E n

e l m e r c a t son moltes les
bombes que assimilan a la
P R A T 9 pro va evident de
oíué es la millor aue Ki ka!
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6UIA
de Gafes i Bars, Restauratns, F o n d e s
i Hotels, de Granollers
Café Nofi
de Josep

Malpás

ADíiga Gasa de Menjars "TOMACAT"
de Jaume

Montusí
Plaga Capitá Ostáriz. 10

Plaga Maluquer i Salvador, 7 i 9

Casa de Metijars
de Miguel

Bar-Restattratit Layon
de Ramón

Castaña

Planas
Plaga Capitá Roca, 56 i 58

Plaga Perpinyá, 2

Café-Bar Vailesá
d e Jaume

MM Ctiorat liícs de k Doió"

Bachs

CAFE
Carrer del Triomf, 4

Carrer d'En Prim, 155

Ear-Fofida Sant Antoni
de Isidre

Puchadas

Bar-Mestauraiií Oirotia
d'Este ve

Pujol

Carrer d'En Prim, 158

Carrer de! Rech, 1

Ear-Rastaurant Fatjó
de Isidre

Fatjó

Bar i Refrescs
de josep

Garriga
Carretera de Caldes, 22

Carrer d'En Prim, 276

Bar-Casa de Menjars-Café
d'Antoni

Fonda i Hospedatges
de Dionís

Torruella

Carrer Doctor Riera, 1

Carrer d'En Prim, 334

Utiíé Republicana - Café

Real

Vtns i Refrescs Casa ^^Juait"
de Just M.

Carrer de Corro, 22
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Fernández
Carrer Sant Roe, 23

Fábrica del Anís <'Picarol'<
de Ff Ventura

Quintana

Café-Bar "Sport'<
de Jaume

Xiol

Pla^a Maluquer i Salvador, 25

Carrer Doctor Robert, 3

Restauran! Comercial

Café Unió Liberal

de Lluís Plá
Plapa Maluquer i Salvador, 19

Carrer Doctor Robert, 8 i 10

Café Comercial
de Lluís

Café-Bar "La Palma*'

Romagueras

de Lluís

Tirvió

Plaga Maluquer i Salvador, 19

Café-Bar <'M[anel<<

Carrer Doctor Robert, 13

Café-Bar <'La Bohemia^'

de Manuel CoU

d'Esteve

Julia

Plaga Maluquer i Salvador, 27

Carrer Doctor Robert, 17
•

Hotel i Bar Europa
de Francisco

Bar i Menjars (a can Peret)

Parellada

de Pere

Diumaró

Carrer J. A. Clavé, 1

Carrer Doctor Robert, 34

Vins i Refrescs
de Vicents

Bar i Menjars

Vinyals

de F."" Ventura i Ventura

Carrer de Caputxins, 23

Café-Bar
d' Esteue

Plaga d'Ángel Guimerá, 9

Bar-Restaurant ^'Royal''

Franch

de Josep

Matíes
Carrer Wilson, 92

Plaga Josep Barangé, 28

CAFÉ

Venda de Vins al detall
de Dolors Valls

d'Anita

Rebull
Carrer del Gas, 1

Carrer del Portalet, 17

Fonda Prat
ii
^^§i%:

yí-.'stífe'íj'i^'

i!
Ü

ii
^"'

de Joan Prat

i!

Carrer Sta. Elisabet, 3 i 5
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^^Fábrica de Gaseoses i Sifons
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Passeig de la Muntanya, 16, 18 i 20
Despatx:

7

Pla(;a Guimerá, 9 Mf

ESPECIALITAT amÍ5 la deliciosa bezuda

• Orante BUSH
(a base de Taronja)

|H

^^^gm

Dipósit
MoTÍtZ
uiposic de
ae la
la cervesa
cervesa riuriii^
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mxm. VENTURA
Representant exclusiu per Granollers i Comarca de
la exííuisida beétida de luxe
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^ ^REFRESC IDEAL | | ^
Tots els productes
^ ^ _ ^ _ _ »-y,^^,^^mm.a^m
^ ^ d'aquesta casa son
SINALCOHOL f P
elaboratsamb
FABRICACIÓ DE LA CASA
AIGIIA ESTERILITZADA
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Aixarops - Sodes - Orxates - Embotelláis i a doio
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