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EL passat dia 12 de febrer va tenir lloc la segona se

ssió' de la Pemanent de l'Asseablea de Catalunya. Va 

reunir una setantena de persones que representaven uns 

quaranta sectors diferents de Catalunya que ja havien estat 

a la prinera sessió" de l'Asseablea i aab la incorporació d1 

algun sector nou. Aab això la Pemanent acoaplia dues de les 

definicions que la caracteritzen: la de reunir periòdicaient 

els seus aeabres per a una sessió de treball conjunt prepa-

da pel Secretariat de la Peraanent i la de nantenir-se un 

organisme obert "tant enlaseva coaposició com en les foraes 

de treball , d'acord amb els principis aprovats en la priaera 

sessió de l'Asseablea* segons dèiea en el nostre priaer 

butlletí. 

AQUESTA vegada les fonies de treball venien definides per 

un ordre del dia que s'havia repartit a tots els membres 

de la Permanent aab antelació suficient. Versava sobre 

la valoració de la informació realitzada al voltantdela 

primera sessió de l'Asseablea de Catalunya, sobre la l luita 

a emprendre centrant-la en la del i ai tac i ó de les línies gene_ 

rals de l 'activitat i sobre la discussió de tres propostes 

que havien estat presentades al Secretariat i que feien refe_ 

rència a la l luita pel dret a la solidaritat, a una jornada 

per la llibertat i al refós de la i l . legal i tat feixista. 

Finalaent s'havia previst un examen crític del priaer butlU 

t í portaveu de la Coaissió Peraanent i la seva defusió, i la 

preparació d'aquest segon butl let í . 

CAL dir que la inforaació inicial a càrrec de la aajor 

part de les delegacions que integraven aquesta sessió 

de la Peraanent fou abundantosa i viva. I gota trioafa-

üsta perquè les anàlisis foren fetes sota el prisaa de 1' 

autenticitat i de la sinceritat política. Vint-i-dues inter

vencions que en conjunt configuraren el aoaent actual •ame

r i tan de l'oposiciÓ deaocràtica. En síntesi direa que es 

aanifestava un desig de fer conèixer els acords de l'Assea

blea a tot arreu, de fer coaprendre què significa aquest 

esforç unitari de la aajoria de l'oposició deaocràtica i d' 

aconseguir per a la Peraanent delegacions aaplaaent represen_ 

tatives i noves incorporacions. En el curs del debat foren 

analitzades actituds contradictòries d'algun sector de l'opjo. 

si ei (5 deaocràtica que en no haver entès l'esperit i la 

lletra de la Peraanent tenen una actitud suspicaç i que en 

segons quins terrenys pot convertir-se en eleaent deteriora

dor. Precisaaent l'esforç de la Peraanent ós, en aquest as

pecte, aclarir dubtes, esborrar suspicàcies, integrar. 

L'anàlisi global tingué el to adequat al ja tradicional 

jesquè la coordinació deaocràtica a Catalunya es una 

realitat. El diàleg i el desig de trobar solucions a 

les diferents probleaàtiques exposades superà tota posició 

partidista, que, al sí d'aquesta plataforaa de l luita unità

ria ha estat bandejada del tot. Precisaaent cal veure això 

coa una nova victòria de la aajoria de l'oposició deaocràti

ca, la culainació d'unes intencions treballades dia a dia, 

pas a pas,pels diferents sectors que la integren. Cal veure-

ho així no pas coa una instruaentalització dels sectors aés 

vigorosos daaunt dels que no ho són tant, ni una iaposició 

de criteris, sinó coa un esforç conjunt per a trobar un 

terreny comú i operatiu que ens peraeti d'actuar conjunta

ment i aab eficàcia. Aquesta haurà estat, en aquests darrers 

trenta-cinc anys, una de les nostres aàxiaes victòries. Sota 

un regia dictatorial la força de l'oposició s'ha fet sentir 

aab vigor quan aquesta voluntat de renúncia solidària, que 

no vol pas dir renóncia política, ha estat un fet. La coapo-

sició heterogènia de la Peraanent, partits polítics, organH 

zacions de aasses , grups de pressió cívics, confessionals o 

no, coordinacions ciutadanes i coaarcals, representacions 

professionals, etc., fan que les discussions siguin enfocades 

segons l'òptica de cada sectorquea cop d'ull podrien sobtar 

(segueix a la pàg. següent) 

Solidari tat amb 
el poble gallec 

El Secretariat de 1» Peraanent de l'Asseablea de 

Catalunya reunit el dia 10 de març rep l a not ic ia del bru

tal assassinat dels obrers de l a Basin d'El Ferrol, 

AMADOR RET RODRÍGUEZ i DAWIEL «IEBLA GARCIA. Creient 

interpretar el sentir unània de tots a l s participants a 1' 

Assemblea de Catalunya, el Secretariat de la Coaissió Per

aanent crida a tot el poble de Catalunya a demostrar l a 

•era so l idari tat aab el poble ga l l ec , i a l a aés enèrgica 

protesta contra aquest regia d'assassins , a través de l e s 

accions que a cada població i sector consideri aés idònies 



imposem el dret a la * 
solidaritat democràtica 

La Permanent crida a l a « o b i l i t i a c i o per IMPOSAR EL DRET A LA SOLIDARITAT DEMOCRÁTICA, aitjançant l ' ap l i cae io 
del seu s e n t i t , l ' ex igènc ia pública i l a practica concreta. Ho es tracta de subst i tuir l a xarxa de Coaissions 
de Sol idaritat ja ex i s t ent s , -que han encapçalat aab un aanifest aquesta caapanya- s in í de reforsar-les i d' 
ajudar a crear-ne on encara no n'bi ha, sense interferir cap acció aotonoaa i independent. 

La r e a l i t i a c i o d'aquesta caapanya exigeix l a u t i l i t i a c i o de tots e l s aitjans de propaganda per tal d'explicar-
l a , l a celebració d'asseablees i reunions a ix í coa e l s aés diversos actes públics . 

El període d'explicació i difusió1 cal f er - lo culainar en tres jornades, e l s dies B, 9 i 1 ü d'Abril, durant lea 
quals as tractaria de fer coincidir a l'entorn de l 'object iu l e s aés diverses a c t i v i t a t s a l e s escoles i ais 
I n s t i t u t s , a l a univers i tat , a l e s e s g l é s i e s , a l e s fabriques i a l tres centres de t reba l l , a ix i coa a l e s asso
ciacions de tota aena,i coaprendria des de reunions i asseablees f ins a preses de posiciú pública aab docuaents, 
passant par sessions de teatre i cineaa, exposicions, venda de c a r t e l l s , e t c . 

LA COMISSIÓ PERMANEHT DE L'ASSEMBLEA DE CATALOHYA CRIDA BOMCS A 
COmRTn» LES JORMADES DEL fl, 9 i 10 D'ABRIL EM DUDES DE LLUITA PEL DRET A LA SOLIDARITAT ! 

kve de la pao. ]'-) l a s e g o n a s e s s i ó 
un inexpert, però, que troben una adecuada solució fruit del 

debat i la discussió política. Aab tot, no podea definir ni 

l'Asseablea de Catalunya ni la Peraanent, que d* el la n'ha 

eaanat, coa un eleaent polít ic. So'n en tot cas, uns organis-

aes confluents d'opinifl i d'incidència. Es en aquest sentit 

que els eleaents polítics que la integren han d'ésser al 

servei d'aquests organisaes en l'exercici d'un contrast, el 

«és aapli i el aés aajoritari possible. 

AIXÍ esdevingué en la discussió dels tres apartats que 

integraven el punt de l'ordre del dia que proposava 

unes foraes de l lu i ta concretes, segons les següents ca_ 

racterfstiques: que responguin a l'esperit de l'Asseablea de 

Catalunya, que signifiqui un eixaaplaaent de les activitats 

de aasses, i que representin l'neterogeneitat dels qui coa-

posen la Peraanent. En el curs del debat foren exposades les 

propostes sobre la iaposició del dret a la solidaritat deao

cràtica, sobre les jornades per la l l ibertat, i pel refds de 

la i l · legali tat feixista, aab la practica de la desobedien

cia c i v i l . Els teaes del dret a la solidaritat i de la il.1e_ 

galitat feixista foren objecte de aés aaplia discussió, ja 

que la proposta de les jDrnades per la llibertat fou explicj, 

tada pels seus ponents coa un procés en aarxa,que la aateixa 

l luita unitaria anirà desenvolupant i que cal potenciar des 

de tots els angles i aab totes les incorporacions possibles 

sense que signifiqui activisae ainoritari sinó una actitud 

general. L'exposició de la caapanya de desobediencia civil 

se centrà en el desig d'assolir un aoviaent popular de refu's 

a les noraes que eaanen d'un regia i 1.legal coa és el regia 

feixista de l'Estat espanyol. 

L 'intent és, a aés, el d'estiaular a la creació espontà

nia de totes les foraes de refús possible que fossin 

reforçades i potenciades per accions polítiques de tota 

«ena. Quan a la discussió sobre el dret a la solidaritat fou 

acordada la celebració d'unes properes jornades de solidari

tat deaocràtica en unes dates que foren acordades onjunta-

aent. En resua, doncs, la discussió concretà aquesta darrera 

acció que el Secretariat aontarà i coordinarà i que seran 

jornades pel Oret a la Solidaritat, en el caaf d'iaposar la 

legalitat deaocràtica enfront la i l · legal i tat feixista. 

Després fou discutit el priaer butlletí de la Coaissió Per-

aanent,tot i que aoltes delegacions no el rebien fins aquell 

aoaent. Precisaaent fou aquest un dels aspectes crítics po

d e l a P e r m a n e n t . . . 
sats de relleu i que difícilaent serà superat sense l'esforç 

de tots plegats per tal de fer possible no solaaent la difu

sió sinó l'ed-ició dels nostres butlletins. Bon noabre de 

delegacions, i totes les organitzacions polítiques i de aas

ses, no cal dir, han aanifestat el seu coaproaís en editar 

aquest butlletí i en difondre'l. Es parlà del segon butl letí 

i s'encarregà de fer 1'esbós a un aeatre del Secretariat 

pel seu estudi i confecció posterior sobre les discussions 

de ia segona sessió de la Peraanent i sobre els acords. 

FINALMENT es va acordar explicitar la Solidaritat de la 

Peraanent a la Conferència Internacional contra la 

guerra a Indoxina, a celebrar a París (11-13 de febrer 

de 1872) adreçant el següent telegraaa: 

"Coaissió Peraanent Asseatlea de Catalunya reunida sessió 

plenària aanifesta adhesió protesta internacional contra 

agressió iaperialista, recolzant incondicionalaent l lui ta 

pobles Indoxina." 

Igualaent la Peraanent de l'Asseablea aab aotiu de la 

jornada de lluita contra la política educativa del regia 

aprovà la següent resolució: 

"Davant la gravíssiaa crisi que afecta l'ensenyaaent al 

nostre país, la Coaissió Peraanent de l'Asseablea de Cata_ 

lunya, reunida en sessió plenària, vol denunciar pdblica-

aent l'actual l lei d'educació, pel seu caràcter discnai-

natori i repressiu, que iapideix l'accés de la classe 

obrera a la cultura superior i que introdueix la policia 

a la Universitat. En aquest sentit, la Coaissió Peraanent 

de l'Asseablea de Catalunya expressa la seva total solida, 

r i tat aab la jornada d'acció pel dia H de febrer contra 

la l lei general d'educació, i crida tots els sectors del 

poble perquè recolzi l'actual procés de l luita contra la 

política educativa del regia i per la deaocratització de 

la cultura." 

També fou llegit un inforae sobre el suaari de l'estu

diant Alfret Serrat Llorens qui té pendent un judici ai l i tar 

suaaríssia. Per acabar, el que cal posar de relleu, però, és 

el que abans hea dit: la aaduresa dialogal de l'oposició 

deaocràtica que no solaaent aconseguí aab la celebració de 

l'Asseablea de Catalunya un cop de força espectacular en

front de la desorientació policial, sinó que ha creat les ba. 

ses pur una continuïtat organitzat i va,aglutinadora i sòlida. 
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