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^mmmmmmmmmmmmmmmmmm RENOVACIÓ I CONTINUÏTAT 

Al cap de sis anys i escaig de la seva creació, L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA s'ha reno

vat en els punts programàtics i l'organització interna. L'A.de C. ha vist la neces

sitat d'adaptar-se a les circumstàncies noves que viu el poble català. Aixb sol Ja 

ens demostra que l'A. de C. és un organisme viu i dinàmic i, per tant, una eina essen

cial per a la conquesta de les llibertats populars i nacionals de Catalunya. 

Nascuda del poble, l'A. de C. és del poble, en defensa els drets i els vol defensar. 

Però no pas els drets d'un poble abstracte, passiu o desmemoriat, sino ben al contra

ri.L'A. de C. lluita per la conquesta dels drets d'un poble concret, el català, que 

és una nado i que sap que ho és, d'un poble que no ha deixat mai de lluitar per fer 

valer els seus interessos democràtics i nacionals, o per reconquerir-los quan els li 

han arrabassat. 

Partint d'aquestes premisses, el poble català i l'A. de C. no podem permetre que avui 

es menystingui la nostra voluntat com a poble i es falsegi i se'ns negui allà que vam 

expressar amb prou claredat i contundencia l'li de setembre, el 15 de Juny i en tant 

d'altres avinenteses a favor de les nostre» llibertats, reclamades ja als quatre punte 

del programa de l'A. de C. establerts el 1971» 

No podem permetre que la Constitució espanyola, per exemple, ens negui el dret a l'au

todeterminació, ni tampoc uns poders mínims i innegociables - molts d'ells continguts 

en l'estatut del 1932 - com són la capacitat legislativa del Parlament català en aque

lles qüestions que afectin la nostra societat. El dret inalienable del poble català 

a plebiscitar l'estatut sobiranament, i, per tant, sense cap possibilitat que la seva 

voluntat sigui modificada des de fora. L'administració dels recursos energètics i mi

ners propis. L'ordre públic» Mitjans d'informació i ensenyament catalans i sense in

terferències externe»» Drets igualitaris de la dona, del jove, del treballador. I tants 

i tants d'altres que no són presents a la constitució que ara s'està discutint» 

No podem permetre que les poques engrunes que se'ns volen concedir des de Madrid en

cara ens les facin gruar a través de discusions que s'eternitzen i que es fan a l'es

quena del poble. Com tampoc no podem permetre que amb afanys de poder i de protago-

ffisme partidista s'intenti desmobilitzar i desarticular el poble català, aquell raatet* 

poble que no fa pas gaires mesos es llançawvolenterosament al carrer, a la polèmica 

i a la lluita per les seves llibertats. 

És per tot això que, al costat de les llibertats individuals i col·lectives , al cos

tat de les institucions nacionals i de la solidaritat amb tots els altres pobles, 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA treballa, amb urgència, per la conscienciació i mobilització 

del poble, per la seva organització i,coordinació, i perquè pugui assolir els poders 

que li són inherents: el dret del poble a la critica, la denuncia, la reivindicació 

i el control dels organismes de poder. 



COMUNICAT DE LA VI SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Reunida la sessió plenària de l'Assemblea de Catalunya, ha pres per unanimitat 
els acords següents : 

I.- Aprovar la redacció definitiva de l'adequació dels punts programàtics, 
a partir de la discusió de l'avant-projecte prèviament enviat a totes les Dele 
gacions, segons els acords de la V Plenària. 

II.- Aprovar l'estructura organitzativa que regirà previsionalment el pro 
cés de adequació. 

III.- Donar-se per assabentada de la constitució del Comitè Català contra 
la Constitució Espanyola, i, en espera d'un estudi aprofundit dels seus objec
tius, trametre-hi una Delegació per tal d'iniciar-hi contactes. 

IV.- Solidaritzar-se amb la taula de reivindicacions defensada per la 
"UNIÓ DE PAGESOS" i donar soport a les accions unitàries que la pagesia empren 
gui en defensa de la millora de les condicions de vida del camp. 

V.- Reiterar l'adhesió que en data 22 de desembre de 1977, fóu entregada 
pel Secretariat de l'Assfmblea de Catalunya a l'Assemblea Permanent de l'Espec 
tacle en relació amb l'arbitrària detenció d'Albert Boadella, i expressar el 
seu suport a l'acció unitària que el poble està duent a terme com a protesta 
per l'acusació feta contra "ELS JOGLARS", i com a exigència de 1'anul·lació -
del judici de guerra que ja ha condemnat quatre del seus membres. 

VI.- Fer constar, una vegada més, la seva protesta per l'acció de la poli 
cia, que ha tornat a accentuar la violència de la seva actitud repressiva con" 
tra manifestacions totalment pacífiques. 
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Assemblea de Catalunya 

PREGUEM A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS, QUE FACIN COMANDES INDICANT 
EL NOMBRE EXACTE DE BUTLLETINS QUE VULGUIN REBRE. LES COMANDES, AIXÍ COM 
LA TRAMESA DE COL·LABORACIONS 0 D'INFORMACIÓ PODEN FER-SE A| 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
c/ Neapètrla, 96 

B A R C E L O N A f 3 0 ) 

Telèfons: 217-38-21 , 380-29-16 



PUNTS PROGRAMÀTICS 

APROVATS EN LA VI SESSIÓ PLENÀRIA 
====== 

L'Assemblea de Catalunya, reunida en sessió plenària, formula la següent decla 
ració : 

El poble català és una nació. Malgrat la dura opressió a què ha estat, i encara 
esta sotmès, ha perseverat sempre en la lluita per la consecució de les lliber 
tats democràtiques i nacionals. D'aquesta lluita i de l'esperit de solidaritat 
del nostre poble nasqué l'Assemblea de Catalunya, amb voluntat de trencament -
democràtic i de sobirania nacional, que es reflectiren clarament en els quatre 
punts programàtics proclamats el 7 de novembre de 1971. 

Tot i la transformació que ha experimentat la societat catalana d'ençà de la -
creació de l'Assemblea de Catalunya, i més encara després de la mort de Franco 
i de les eleccions del 15 de juny, considerem que els mínims indispensables i 
innegociables que es reivindicaven en els quatre punts encara no han estat asso 
lits, i la crisi política i econòmica actual que aclapara tot el país, sobretot 
les classes treballadores, encara en dificulta més l'assoliment. 

Per tant, i malgrat les possibles aparences de normalització i de democratitza 
ció, l'Assemblea de Catalunya, en aquest nou període de la seva existència, de" 
cideix que cal continuar la lluita per la conquesta de les llibertats perdudel, 
i proposa, com a programa bàsic : 

I.- La conscienciació i mobilització del poble per tal que aquest s'orga
nitzi i coordini per a l'exercici d'una funció crítica, de denúncia, reivindi
cació i control dels organismes de poder. 

En el marc de les reivindicacions generals, l'Assemblea de Catalunya, a través 
de les assemblees territorials de base, impulsarà qualsevol reivindicació espe_ 
cífica a nivell local, comarcal o sectorial que faci transformar l'organització 
de la societat cap a la desaparició de privilegis i diferències socials i eco
nòmics. 
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II.- Ple exercici de totes les llibertats democràtiques individuals i 
col.lectives que garanteixin l'accés efectiu del poble al poder polític i eco-
nòmic. 

Això vol dir que cal continuar la lluita per l'Amnistia, per la igualtat entre 
els sexes, per la reforma del còdic penal i del sistema penitenciari, pels 
drets d'associació i reunió sense restriccions, per la llibertat d'expressió, 
per les garanties individuals i de les minories marginades, per l'abolició de 
les legislacions feixistes discriminatòries, i per la denúncia contra la perdu 
ració de l'aparell repressiu i d'administració del franquisme. 

III.- La conquesta de formes de poder catalò, amb les institucions sufi
cients que obrin i garanteixin la via cap el ple exercici del dret a l'auto
determinació. 

Aquestes institucions inicials es concreten en : una Generalitat formada pel 
Parlament amb base comarcal i plena capacitat legislativa, el Consell Executiu 
amb el seu President i el Tribunal Suprem de Cassació. Aquestes institucions 
s'han d'articular en un Estatut d'Autonomia decidit i plebiscitat pel poble -
catalò sense cap interferència exterior. 

IV.- La coordinació amb altres organismes unitaris populars que puguin 
existir a la resta dels Països Catalans i la lluita solidària amb les nacions 
oprimides de l'estat espanyol i amb tots els pobles del món. 

La prioritat que l'Assemblea de Catalunya confereix a la coordinació entre el 
Principat i la resta dels Països Catalans es justifica per les relacions de 
tipus nacional que ens hi uneixen. 

12 de MARÇ 

del 1978 

• i 
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PRESENCIA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA EN LA LLUITA DE CADA DIA 

El dissabte, dia 11 del passat mes de febrer, una delegació del Secretariat de l'A.de 
C va ésser present a l'acte reivindicatiu de la llibertat d'expressió, acte fonamen
tat: en la critica i denúncia de l'afer JOGLARS en la imminència del consell de guerra 
L'acte va haver de celebrar-se a Perpinyà donades les constants prohibicions a l'inte
rior. La delegació de l'A. de C. va reiterar 1'adhesió que amb data del 22 de desemb» 
del 1977 fou lUurada pal 8ecretariat a l'Assemblea Permanent de l'Espectacle. 

oooooooooo 

El diumenge, dia 5 de març, a la Penya Cultural Barcelonesa es celebrava un- míting de 
la U.P..G.- i l'Assemblea Nacional Popular Galega, reivindicant entre d'altres coses la 
legalització d'aquelles organitzacions radicalment nacionalistes. L'acte ompli la sa]a 
de gom a gom. La delegació de l'A.,de C. s'adherí a l'acte al costat d'una quinzena 
d'organitzacions. L'absència dels partits parlamentaris fou total. I el silenci de la 
premsa també. 

oooooooooo 

Del 4 al 12 d'aquest mes i al barri de Sant Andreu es va desgranar tot un rosari d'ac
tes en solidaritat amb la lluita de l'Escola "PEGASO", en la qual els veïns i pares 
d'alumnes reivindiquen la particiàció etf l'elecció del professorat i en l'elaboració 
dels plans d'estudi. Amb l'eficaç col·laboració del nucli promotor de l'Assemblea Po
pular de Sant Andreu, l'A. de C. ha participat err els actes d'aquesta setmana de soli
daritat, evidenciant el seu real inseriment err les lluites i mobilitzacions populars. 

oooooooooo 

El proppassat dia 9 del mes que som, se celebrà a la residència d'estudiants de l'Es
cola d'Enginyers Industrials, una reunió oberta convocada per la comissió organitza
dora dels CONSELLS POPULARS DE CULTURA CATALANA. La delegació del Secretariat manifes
tà la plena adhesió de l'A. de C. alte postuláis dels C.P.G.C que, per la seva volun
tat d'expansió comarcal poden constituir un bon camp de treball per a les Assemblees 
Populars. 

oooooooooo 

El passat 17 de març, a la sala d'actes del Col·legi de Llicenciats, es realitzà l'ac
te de presentació de 1'INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA CATALANA, que pre
tén de garantir la continuïtat de l'àmbit de projecció exterior del recentment clausu
rat C.C.C.. També el Secretariat de l'A. de C. hi trameté una delegació. 

oooooooooo 

El recentment constituït COMITÈ CATALÀ CONTRA LA "CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA" va celebrar 
la primera reunió informativa el dilluns, dia 20 d'aquest mes de març, a la qual una 
delegació de l'Ai de C» hi assistí amb caràcter d'observadors i per tal d'obtenir la 
màxima informació sobre les campanyes que el Comitè pugui proposar. 

oooooooooo 

Finalment, i dins la fidelitat al seu quart punt programàtic, l'A. de C. participà en 
els actes de l'Aberri Eguna d'enguany, que tingueren per escenari les capitals de les 
quatre províncies basques. Cal remarcar la nodrida presència de catalans, en bona part 
procedents de grups independentistes. L'independentisme fou, notòriament, la caracte
rística predominant de la jornada. 

EL SECRETARIAT VOL RECORDAR A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS LA SEVA 
TOTAL OBERTURA AQUALSEVX DELEGACIÓ, I ALHORA INSISTEIX EN LA NECESSITAT 
D'UNA ftMPLIA PARTICIPACIÓ QUE PERMETI UNA TASCA MÉS EXTENSA I EFICAÇ 
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us mmiiEc Diuitl... 
L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE GIRONA I 

S A L U D A 1'aparició del portaveu t 

volem assenyalar els següents punts que 

formen part de la nostra lluita actual: 

I.- La necessitat que tenim del su

port de totes les Assemblees en les ac

cions concretes que impulsen diferents 

entitats de Girona,com son la salvació 

dels aiguamolls de l'Empordà; els vol

cans d'Olot; la dissolució de la dipu 

tació provincial; la lluita per la lli-

bertat d'Albert Boadella, els detin

guts de Sant Climent i els militants 

de la C.N.T. Per aix6 us demanem una 

coordinació ferma amb el secretariat 

i amb les Plenàries de l'A, de C. 

II.- La necessitat que tenim de 

lluitar per a conseguir unes estructu 

res de la Generalitat que siguin ober

tes a la iniciativa i poder populars, 

com un dels camins de pau, justícia i 

llibertat. Per eixb,nosaltres volem 

l'A. de C. com a lloc d'unió i d'inter- \ 
canvi, on, amb una coordinació ampla 

i amb estructures no dogmàtiques, no 

paralitzi les iniciatives de les enti

tats i nuclis de base de caire ciuta

dà o comarcal. 

VISCA L*ASSEMBLEA DEMCATALUNYA!! 

VISCA CATALUNYA LLIURE 1! 

L*ASSEMBLEA DE CATALUNYA, A GMNOLLERS 

JA S'ANOMENA "ASSEMBLEA POPULAR" 
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L'A., de C. de Granollers, activa sota 

diverses formes des del periode de pre-

assemblea que s'inicià pel febrer del 

1971 i que significà la gestació djaquesi 

ta gran realitat que ha estat i encara 

pot ésser l'A. de C , $3 ha estat dis

solta per la voluntat d'un grapat d'in

dependents que han mantingut la fe err 

l'esperit unitari i popular de l'ASSEM-

SLEA. No ha estat dissolta ni tan sols 

congelada, bé que hagi pogut caure ert 

una certa atonia, producte del procés 

transformador que es va iniciar el pas

sat setembre, poc abans de la IV Ple

nària. 

Les bases de la transformació a Grano

llers han estat decidides al llarg de 

tres reunions, quantitativament potser 

no massa nombroses però qualitativament 

prou vàlides per a esperançar una repre

sa de l'acció i de l'eficàcia i també 

la realització d'una tasca d'informació 

i sensibilització. 

En endavant serà 1'ASSEMBLEA POPULAR DE 

GRANOLLERS, vinculada a l'A. de C. Aques

ta Assemblea Popular no pretén pas d'in

terferir—se en la tasca de les Associa

cions de Veïns o d'altres entitats ciu

tadanes locals o comarcals, sinó que es 

proposa de col·laborar—hi estretament 

i recolzar-ne qualsevol iniciativa. A 

un nivell més general la nostra assem

blea vol.invitar el poble de Granollers 

a participar en un debat polític sobre 

qüestions que afecten tot el pals, tot 

anant més enllà de les opcions concretes 

de tants i tants partits polítics i que 

puguin interessar tots els ciutadans, 

sigui quina sigui la seva ideologia po

lítica. Perquè creiem que les solucions 

a la majoria i als més greus dels pro

blemes locals no rauen únicament en una 

millor o pitjor gestió municipal, sinó 

que cal cercar—les en els gravíssims 

dèficits democràtics a nivell de poder 

governamental. En aquest sentit fem nos

tres els acords presos en la Va Sessió 

Plenària. 

L'Assemblea Popular de Granollers ha 

Acordat de constituir-se sense la repre

sentació dels Dartits polítics com a 

tais, però mantenint-se oberta a la 

presencia delegada de les entitats 

culturals i ciutadanes. 

-6 


	asscat_n1978m03n02_001.pdf
	asscat_n1978m03n02_002.pdf
	asscat_n1978m03n02_003.pdf
	asscat_n1978m03n02_004.pdf
	asscat_n1978m03n02_005.pdf
	asscat_n1978m03n02_006.pdf

