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A l'Hospital Pcnitenciari de Carabanchel (Madrid),el sa-
ccrdot escolapi Lluís M* Xirinacs ha portat a terme la seva 
cinquena vaga de la fara per aconseguirí 

"1-L'anmistia de tots els presos i exiliats política. 
2-Recuperar per al poblé els drets de reunio',sindicat, 

associacio" política,vaga i expressití". 
3-Dissoldre els grups de poder i els privilegiats" 

tal com ell manifesta en un document que ha adrecat a l'Assem-
blea de Catalunya. 

La Comissio' de París de 1'Assémblea de Catalunya saluda 
el seu coratge i s'adhereix a la campanya que están desenvolu— 
pant els democrates catalans per la Ilibertat d'en Xirinacs,per 
l'amnistia i per les llibertats democratiques. 



COMCTfICAT fiE LA XI COMISSIO PERMANENT DE L'ASSEMBLEA 

BE CATALUÑA 

Al poblé de Catalunya; 

/ 
Reunida la XI Comissio* Permanent de l'Assemblea de Ca/fca'iu-

nya,despres d'ún ampie debat,acorda de fer públic el píesent 
comunicat: 

I. El dia 7 de novembre de 1971,mes de 300 delegats d'or-
ganitzacions polítiques i de masses i representants d'orga-
nismes i associacions,sectors professionals,comarques i po-
blacions catalanes es constituien en ASSEMBLEA DE CATALUNYA: 
la plataforma d'accio política democrática i unitaria del po
blé cátala.Els seus quatre punts programatics unitaris so'n: 

1 )La consecucio' de l'amnistia general deis presos i els 
exiliats polítics. 

2)L'exercici de les llibertats democratiques fonamentals: 
llibertats de reunid*,d'expressió',d,associacio'-inclosa la sin
dical- i de manifestado, i dret de vaga,que garanteixi l'ac-
cés efectiu del poblé al poder economic i polític. 

3)E1 restabliment provisional de les. institucions i deis 
principis configurats en l'Estatut del 1932,com expressio con
creta d'aqüestes llibertats a Catalunya i com a via per arri
bar al pie exercici del dret d'autodeterminacio". 

4)La coordinado' de l'accio' de tots els pobles peninsulars 
en la lluita democrática. 

II. D'altta.banda,el dia 31 de juliol de 1974 va aparéixer 
publicament la Junta Democrática de Espana',per mitja de decía— 
racions fetes simultaniament a Madrid i París. 

III. La Comissio Permanent de l'Assemblea de Catalunya con
sidera la importancia del fet que personalitats i organitza-
cions hagin avancat en el seu procés de convergencia fins a 
constituir-se en Junta Democrática. 

IV. Posteriorment,el 16 de setembre de 1974 la Junta Demo
crática de España va cursar una invitado' al Secretariat de l1 

Assemblea de Catalunya per iniciar converses oficiáis amb la 
nostra Assemblea "como instancia unitaria democrática de la 
nacionalidad catalana". Així* dones,d'acord amb el quart punt 
programatic de l'Assemblea de Catalunya,i per tal de col.labo-
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rar a "la coordinació de l'acció de tots els pobles peninsu-
lars en la lluita democrática",1a Comissio Permanent de 1*As
semblea de Catalunya decideix: 

a) declarar que els organismes de 1"Assemblea de Catalu
nya están sempre interessats,dins del marc deis seus quatre 
punts programática,en tota discussió,negociació i coordinació 
política amb altres instancies democratiques,i < 

b) crear l'organisme adequat per fer operatiu aquest acord. 

V. En el proces de preparació de la II sessió plenaria,ÍT* 
Assemblea de Catalunya -a través d'aquesta Comissio Permanent
es referma en el seu carácter de marc unitari de convergencia 
política democrática,i es compromet a treballar,en el sentit 
deis acords presos en la X Comissio Permanent,per tal d'am-
pliar la seva representativitat i la seva vinculaeió amb el 
moviment del poblé cátala per conquerir les llibertats políti-
ques i nacionals. 

Catalunya,desembré de 1974 

Al poblé de Catalunya: 

SETMANA DE LLUITA CONTRA L'ENCARIMENT DE LA VIDA 

El Begim ens anuncia per 1975 un any "difícil". 
Quina és la realitat? La realitat é"s que ja 1974 ba estat 

un any molt dur:ens parlen d'un 17$ d'inflacio! 
A tots els apartats de la nostra vida quotidiana hi ha ha-

gut pujades de preus (els darrers: oli,gas,electricitat,etc.); 
el desfasament entre el cost de la vida i els sous i salaris 
ha crescut.Avui vivim pitjor que fa un any.Al mateix temps, 
apareix el fantasma de l'aturjno hi ha garanties per al lloc 
de treball. 

Al camp,mentrestant,es mantenen o baixen els preus de ven
da ais camperols. 

Els comerciants,presentats ais ulls del poblé com a res
ponsables deis augments de preus,pateixen de la reducció de 
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les vendes i es vouen abocats a desaparéixer per l'expansio' 
protegida del gran comerc. 

A lea petites i mitjanes empreses,se•ls agreuja aquesta 
situacio" amb les dificultats per a aconseguir credits. 

A Catalunya,ó*n tenim els índexs mes alts de cost de la vi
dala diferencia entre el volum d'imposto» i la inversió" pub
lica (al voitant deis quaranta mil milions de pessetes l'any 
72) porta a un agreujament de- les deficiéncies de servéis ba-
sics (escoles,hospitals,etc.) que degraden encara mes les con-
dicions de vida de les classes populars. 

El, REGÍM N'HS RESPONSABLE 

L'actitud del Govern durant el darrer any ens mostra com 
éa ell el principal responsable de l'inflacio'.Es ell qui pro-
mou i autoritia pujades de preus a sectors,industries i ser-
veis basics,pujades que repercuteixen en tot,mentre *n$fan de
magogia sobre el "control de preus". 

Î es dificultats de qué ens parlen no ho son,pero,per a 
tothoms els monopoiis,la gran empresa,la banca,augmenten els 
seus beneficia. Mentre la situacio' económica del país es dete
riora ,les estafes i escandola protagonitzats x>eT jerarques i 
digiataris del Régim surten,cada cop mes,a la superficie (RE-
ACBs familia Franco, SOFICO: 1'empresa deis "ultras", crac del 
grup Rosell ex-rogidor de l'ajuntament de Barcelona,etc.).D'al-
tra banda,la progressiva dependencia deis grans interessos eco-
nómics internacionals,representada i estimulada peí Régira (per 
exemple,la concessió' de 20 mil milions de pessetes de credits 
oficiáis a la Ford),importa i empitjora els efectos de la cri-
si económica mundial. 

LA RESPOSTA POPULAR 

Contra aquesta política del Régim,la resposta l'encapcala 
la classe obrera seguida deis altres sectors popularas com a 
la vaga exemplar deis obrers de la SEAT contra la reducció de 
jornada,amb 1'explicació massiva per carrera,mercats i empre-
ses de les seves reivindicacions,amb l'eleccid de delegats de 
tallera:a la vaga general del Baix Llobregat seguida per tre-
balladors,estudiants,comerciants,etc.,que dona una Higo" d'u-
nio de tot el pobleja les llargues lluites a Hispano-Olivetti, 
amb la carta adrecada a l'opinió pública pels treballadors: a 
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Cumbre,arrencant el reconeixement deis seus drets a Magistra
tura; de tota la Banca durant tres setmanes; com a Euskadi aab 
la vaga general de l'onze de deserobre. 

La perspectiva de tot«5aqüestes lluites per al moviment 
obrer,i en particular per a Comissions Obreres,és la de rea-
litzar una vaga general de 24 hores contra l'encariment de la 
vida,per l'augtnent del salari i la defensa del lloc de treball, 
per l'amnistia i per les Ilibertats. 

UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA MVANT LA CRISI 

Aqüestes lluites marquen el cami cap a una necessaria ge-
neralització de les acciona de tota la poblado' que convergei-
xin en la conquesta de les Ilibertats politiques i nacionals. 
Nomos l'exercici d'aqueates Ilibertats,expressat en l'eleccio' 
i control deis governants i en la creado d'organismes nacio
nals per a definir una nova política económica,etc.,ens dota
ra deis instruments per evitar que el pes de la crisi recaigui 
sobre el poblé. 

Per aixo,l'Assemblea de Catalunya Iluita per 1'alternativa 
expressada en els seus quatre punts: 

1 . La consecució de l'amnistia general deis presos i exi-
liats política. 

2. L'exercici de les Ilibertats democratiques fonamentals: 
Ilibertats de reunió,d'expressio,d'associació -inclosa la sin
dical- i de manifestado", i dret de vaga,que garanteixi l'accés 
efectiu del poblé al poder economic i polític. 

3. El restabliment provisional de les institucions i deis 
principis configurats en l'Estatut de 1932,com a expressió 
concreta d'aqüestes Ilibertats a Catalunya i com a via per a 
arribar al pie exercici del dret d'autodeterminació. 

4. La coordinado de l'acció de tots els pobles peninsu-
lars en la Iluita democrática. 

El Secretariat de la Comissió Permanent de l'Assemblea de 
Catalunya es fa resso de les reivindicacions del nostre poblé 
contra l'encariment de la vida i amb aquest objectiu crida a 
realitzar,del 26 de gener al 2 de febrer,una setmana de Iluita; 
a generalitzar—ho a les ciutats,pobles i comarques reforcant 
el lligam de tots els sectors populars al voltant de les As-
semblees Democratiques de cada localitat,augmentant—ne la re-
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preaentativitat,organitzant acciona concretes a i s centres de 
trebftll i d 'estudi ,a ls mercats,als b a r r i a , . . . La setmana con
tra l'encariment de la vida é"s,doncs,avui un pas mes en la 
l lu i ta per a la conaecticio de l e s l l iber ta t s politiquea i na
cional». 

Gener de 1975, 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
Secretariat de la Comísalo' Permanent 

(El següent document que reproduim eata tradult per nosal-
tres mateixos d' una traducció al castella.Encara no hem re-
but el text original en cátala.Qualsovol distorsio' del contin-
gut deguda a la doble tradúcelo* es,naturalment,involuntaria) 

CRTDA DEL SECRETAHIAT DE LA COMISSIO PERMANENT DE L'AS

SEMBLEA DE CATALUNYA 

A tpt el poblé» 

L'Assemblea de Catalunya acorda una importancia extraordi
naria a lea Iluites que están realitzant en aquest raoment els 
+-oballadors de SEAT,d'Hispano-01ivetti,de Cumbre i d'altres 
emproses, JA que aqüestes Iluites van mes enllá de la dimensio' 
salarial i preñen el carácter de lluita politica per les lli
bertats politiquea i nacionals,aspiracions que cal que tot el 
poblé assumeixi dins d'un moviment ampli i convergent. 

Per aix6,l'Assemblea de Catalunya fa seva la crida deis 
treballadors de SEAT,que reproduim lancera: 

"Nosaltres,treballadors de SEAT,escollits pela nos-
tres companys a lea assemblees deis tallera,ens adre-
cera a tots els partits i organitzacions de maases de
mocrática per manifestar: 
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Que la Iluita que estem portant/en aquest moment tots 
els treballadors de SEAT es sixua al primer pía de 
les lluites que están realitrant els treballadors i 
tot el poblé d'Espanya per a, la consecucio d'un sala-
ri que ens garanteixi contjra l'encariraent de la vida, 
per la garantia deis llocos de treball davant deis ac
tuáis expedients de crisi,i per les llibertats demo-
cratiques. 

En aquest moment estem veient (i sofrint)l'actitud, de 
l'empresa,del Syidicat,del govern i de la policia,que 
consisteix a exercir la mes dura repressio' en tots els 
sentits.Ens esperem que tancaran la fabrica i que hi 
haura centenars de companys acomiadats. 
Coneixent la crida de l'Assemblea de Catalunya (orga-
nisme unitari de tots els demócrates de Catalunya) i 
de la Coordinadora Nacional dé Comissions Obreres 
(organització de masses deis treballadors de Catalu
nya) per una setmana de Iluita a fináis de gener con
tra l'encariraent de la vida i per les llibertats de-
mocratiques,ens adrecem a aquests dos organismes i 
els demanem que assumeixin,com a representants que 
son del poblé de Catalunya,la defensa i la mobilitza-
cio' de tot el poblé per la nostra Iluita. 
Els treballadors de SEAT som totalment conscients 
que la possibilitat de qualsevol tríotnf parcial en 
la nostra Iluita o en la que están portant d'altres 
treballadors (Cumbre,Lavis,Hispano Olivetti,etc.) 
passa en aquest moment per fá. unificado i la formacio 
d'un front comú de tot el poblé sota una direccio única, 
Els treballadors de SEAT esperem i necessítem que 
l'Assemblea de Catalunya i la Coordinadora Nacional 
de Comissions Obreres assumeixin aquesta tasca. 

FEL PA I LA LLIBERTAT " 

L'Assemblea de Catalunya considera que les dimensions ac
tuáis de la Iluita venen donades per les xifres següents: 

-Mes de 30000 obrera mobilitzats al carrer. 
-Mes de 800 acomiadats. 
•̂ Gairebé' un centenar de detinguts. 
-Nombrosos ferits,alguns d'ells per bala. 
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Davant la gravetat de J,a situacio' que pateixen. milers de 
treballadors i veient ciar'que la lluita de la classe obrera 
per l'augment deis salaris,p^l reconeixement deis seus dele-r 
gats i per les Ilibertats poiítiques i,nacionals és la mateixa 
de l'Assemblea de Catalunya i que cal que no quedi isolada,que 
li cal el recolzament de tot el poblé,el Secretariat de la Co-. 
missio Permanent de l'Assemblea de Catalunya decideix: 

de FER U M CRIBA per que s' adoptiji tota mena d'iniciatives, 
des de qualsevol se.ctor de l'Assemblea de Catalunya,per recol-
zar aquesta lluita -preses de posicio,assemblees de barris, 
d'estudiants,de professionals,etc...,manifestacions al carrer -
que convergeixin cap a una CONCENTRACIO' DE MASSES al voltant 
de la crida de les COMISSIONS OBRERES,per la llibertat deis 
detinguts,contra l'encariment de la vida.i per les ilibertats 
politiquea i nacionals,que son els objectius de tot el poblé, 
i amb la perspectiva ulterior d'una vaga de 24 hores a tot 
Catalunya. 

Tot aixo será un pas de mes -en la lluita per aconseguir les 
Ilibertats polítiques i nacionals,que l'Assemblea de Catalunya 
ha concretitzat en els seus quatre punts programatics: 

1-La consecucio' de l'amnistia general pels presos i exiliats 
polítics. 

2-L'exercici de les Ilibertats democratiques fonamentals: 
llibertat de reunio,d*expressio'',d'associacio' -inclosa la sindi
cal- que garanteixin l'accés efectiu del poblé al poder econo—• 
mic i polític. 

3-E1 restabliment provisional de les institucions i deis 
príncipis configuráis en l'Estatut de 1932 ,com a expressio 
concreta d'aquestes Ilibertats a Catalunya i cora a via per 
arribar al pie exercici del dret d'autodeterminacio'', 

4-La coordinacio''de l'accio'áe tots els pobles peninsulars 
en la lluita democrática. 

._ Aquest és l'únic camí cap a l'obtencio d'un govern que de-
fensi realment els interesos del nostre poblé. 

- JCOTS UNITS AMB ELS TREBALLADORS DE SEAT I DE LES ALTRES EM-
PRESES! CONTRA L'ENCARIMENT DE LA VIDA! PER LES LLIBERTATS 
POLÍTIQUES I NACIONALS! i per unes reivindicacions concretes 
imnediates: 1- LA LLIBERTAT DE TOTS ELS DETINGUTS, LA READMIS-
SIO DE TOTS ELS ACOMIADATS I LA REOBERTURA DE LES FABRIQUES, 
i 2- L'EXFULSIO.DEL GOVERNADOR CIVIL MARTIN VILLA,EXECUTOR 
DE LA POLÍTICA DEL GOVERN. _ ..__ 

Gener 1975 
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