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PRESENTACIÓ 
En la presentació d'aquest número de desembre has de destacar TEN1UESTA teta ais Reagrupanents Polítics, ja que es treta d'u 

na exclusiva del S.I.C. La dita ENHIESTA la considerem de gran interès, doncs aclareix el panorama pol ' t ic i estratègic dels •• 
Reagrupaments tot donant-los-hi la dimensió :ue avui tenen. Seguint amb acuesta temàtica, ens fem ressò de dos ac'es fundacio
n a l : el de la "CCWERGENCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA" i el de la 1? CONFÍl'ICIA DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA DE CATALUfiYA*. De 
la prinera reproduïm íntegre el seu Comunicat f i na l ; de la segona trasncribim una nota dels Serveis Informatius de l'es-entat * 
Reagrupanent. 

íuant al tercer intent de Reagrupanent -"Per la unitat dels socialistes de Catalunya"-, hem de fer cons'ar aue disposem de po 
ca infonració al respecte. Tot i això, inserim amplis extractes d'un text del PSAN aparegut a "LLUITA1 N? 43, en el gual s'hi • 
exposa una postura un tant divergent. 

A continuació, i dins la secció de "NOTICIES S.I.C.", emmariuem l'actual situació de la "Co 
missió Coordinadora de Forces Polítiques de Cata^nya" i reproduïm in extenso la seva Decla
ració, de la lectura de la qual es desprèn que després de la cr is i les aigües tornen al r i u . 

En la «ateixa secció inserim parcialment la nota de "Bandera Roja de Catalunya" on s'hi ex
posen les raons -ue l'han portada a ingressar en bloc al PSUC-PCE. També hi ha notícies se-++ 
gons !es quals la resta de l'organització -"8R de España"- esta seguint un procés semblant *+ 
d'integració. 

A la secció d'Euzkadi, lue d'ara endavant es t i tu lara "EUZKADI, ZUTIK!" (caís Basc, dem-** 
peus'), incloim la segona part dels extractes del l l ibre "OPERACIÓN OGRO", sobre l'execució • 
d'En Carrero Blanco ara fa un any. 'La primera part fou reproduïda en T"AVUI" del 25 de se
tembre.) Sens dubte, Euzkadi ha estat notícia al l larg d'aquest mes de desembre: les jornades 
de l lu i ta "BATASUNA 74" (Unitat 74) dels dies 2 i 3, i la gran Vaga General del dia 11 han a-
caparat l'atenció dels sectors d'oposició democràtica de tot l'Estat espanyol. Cal remarcar • 
la importància de la Vaga G neral del dia 11, ja que fou secundada per més de 200,000 t reba
lladors de Gipu7koa, Alaba, Bizkaia i Nabarroa, al temps que els comerços tancaven en la seva 
gran majoria i mentre els carrers de les viles i ciutats eren deserts. La Vaga General fou *+ 
dirigida per diverses organitzacions populars, pero amb l'absència del "Partido Comunista de 
Euzkadi" - f i l i a l del PCE-, la qual cosa significa un gran fracàs per a la seva part. 

Pera, a més a més, Euzkadi també ha vist córrer sang: la d'un manifestant a Eibar i la de 
luatre Guàrdies Civils (2 morts i 2 més greument feri ts) en dos enfrontaments amb suposats mi 
l i tants d'ETA-V?. 

Finalment, si es confirmen certs rumors, en el proper numero de I " 1 AVUI" podrem parlar d'una reestructuració de la "Coordina
dora"! d'un nou endegament de l'Assemblea de Catalunya-

DOS NOUS SUPLEMENTS "avui 
Junt amb el número norma! de l ' "WUJ\ el S.I.C. ha editat 

un suplement -el segon de la sèrie- sobre el País Valencià el 
qual ha estat fet a base d'informacions i textos de la nostra 
Redacció valenciana. El seu sumari és el següent: 

- Declaració del PSPV. 
- Declaració del PSAN. 
- La Diada Nacional del 9 d'octubre. 
- Dia del Puig. 
- Penj=d? de senyeres. 

Com ja és norma, l'Equip "AVUI" també ha editat enguany una* 
Nadala en solidaritat amb els presos polítics catalans. Aquest* 
suplement té en aquesta ocasió un cert significat ja que és una 
aportació més a la Campanya per 1'AMNISTIA TOTAL que s'està por 
tant a terme d'uns mesos ençà. El sumari consta de: 

- Una expriència a la "Modelo". 
" a la "Trinidad". 

- Carta de Mossèn Xirinacs. 
- Reivindicacions dels P.P. 
- Ll ista dels P.P. de Barcelona. 
- A l l í que els P.P. necessiten, etc. 

• 
Crisi a "fl.P.l 

Fa pocs dies ha arribat a les nostres mans el Ne 57 del "Boleíín API", després d'un s^enci de gairebé dos mesos. D'unes * 
mesos ençà corria el rumor de l'existència d'una forta crisi al si d'aouesta "Agencia Popular Informativa". La lectura de 
l'organ central del PSUC "TREBALL" (N* 400, del 29 d'octubre) ens ho confirmava. per la seva banda, TAPI inclou en aquest • 
número aparegut darrerament una altra nota en la qual s'hi di.u que mai cap dels redactors de l'Agència ho ha estat en "ual i -
tat de membre d'un partit pol í t ic. D'altra banda, TAPI es reafirma en el seu contingut, així com en el seu esperit d'ésser* 
un Servei Independent d'Informxió; així, en el dit N5 57, es parla dels diferents Reagrupaments polítics catalns. 

T^-Tot i això, T'AVUI" es fa ressò de les múltiples crítiques que han sorgit a diferents nivells després de la lectura d ' a 
quest número en qüestió, ja nue en el mateix s'hi inclouen els noms i cognoms de diverses personalitats catalanes tot l l i — * 
gant-les a partits i/o Reagrupaments, violant així les més elementals normes de seguretat en una situació de clandestinitat. 
Desitgem continuïtat a TA11!, esper faci cas a aouesta crít ica pel ¿ í de tothom. 
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tMTROOUCC161NFORMAT1 VA: Seguint la mateixa tònica dels dos números anteriors de l'".WUI", dedil «a una important part d'aauesta re 
vista a parlar d'uns esdeveniments iue, de consolidar-se definitivament després de salvar algunes dif icultats iue ara cou ara encara* 
es sanifesten, en poden sortir les forcem polítiques reals aue en un futur que desitgem pròxim dirigiran la vida política del nostre* 
poble. 

En aquest últim «es hi ha hagut moltes novetats entorn dels diferents Reagrupaments. Aquestes són les opinions i dif icultats reco
ll ides entre persones d'-^uestes foraacions polítiques-

DCOWeZÇtNCtA DBMOCfÜmCA D£ CA1ALUNVA 
-jjf-Segons notícies arribades a la redacció del S. I.C., fa unes setranes tingui lloc en un indret de Catalunya una reunió de 125 per-* 
sones, provinents de diferents capes socials, personalitats, representaba d'entitats cíviques i ciutadanes, del món econòmic i sindi 
cal, de les comarques i de l'Església i també provinents d'alguns grups polít ics i cívico-cul turáis, així com la UOC ("Unió DemocràtT 
ca de Catalunya ). En el transcurs de la reunió hi hagué intervencions sobre "anàlisi de la situació actual i el Programa de la Corn 
vergencia Democràtica", passant-se després a un ampli debat polft ic per arribar finalment a la redacció d'un Comunicat -gue reproduT' 
r e i íntegre tot seguit-, del qual podem remarcar: 

1) A partir d'una federació i articulació de tendències. 
2) La l l u i ta per la l l ibertat fins a assolir la inevitable ruptura democràtica. 

3) Manifestar la voluntat d'estar presents en els organismes unitaris del poble català contra la Dictadura. 
4) Considerar que només la democracia pluralista i parlamentària garanteix la plena practica de les l l ibertats. 

5) L'autogovern de Catalunya, amb un mínim in ic ia l de l'Estatut d'Autonomia de la Teneralitat. Lligam amb la resta dels Països Ca
talans. 

Per acabar, cal fer esment de la presència en aguest acte constitucional de COC de representants del País Valencià, així com del Sòcia 
lisme Democràtic A continuació, doncs, el text del Comunicat f i na l : 

"Des del mes de Gener d'aquest any, diversos renresentants» 
d'organitzacions i grups polí t ics, cívics, sindicals i persones 
individuals de diferents sectors ciutadans, han ami analitzant 
la situació present i les perspectives futures de Catalunya i » 
de tot l'Estat espanyol, amb un propòsit in ic ia l de Convergen-* 
eia política 

D'aquests contactes regulars i ét l'anàlisi duta a terme * 
en e l l s , ha nascut la ferma decisió que ara volem fer publica i 
la convicció de comptar amb e l . recursos indispensables oer a * 
portar-la a la pràctica. 

La nostra decisió és constituir, des d'ara mateix, un BOVÍ 
ment encaminat a promoure la mobilització i la coordinació d'am 
pl is sectors del País, a partir d'una Federació i articulació * 
de tendències amb vista a la realització d'un Prcgrama Polític* 
de democràcia en una l ínia de centre-esquerra. Estratègicament, 
el programa considera dues fases: la d'abans i la de després de 
la ruptura democràtica. 

En relació a la primera fase, la l lu i ta per la l l ibertat * 
f ins assolir la inevitable ruptura democràtica, manifestem la » 
nostra voluntat d'estar activairent presents en els organismes** 
de treball unitari del nostre poble contra la Dictadura. 

A f i d'exposar *mb tota claretat la nostra posició, formu
lem els punts bàsics següents, que cal entendre com el punt de 
partida per a la definició dinànica del programa polí t ic de la 
Convergència Democràtica de Catalunya. 

Els nostres objectius de democràcia total requereixen un * 
f r nt social, un front nacional català i un front europeu. 

Manifestem que la l l ibertat és un punt essencial de la nos 
tra concepció política, lue cal realitzar dia rera dia, •• 

f ins a les últimes conseqüències. Per aix6 considerem aue només 
la democràcia pluralista i parlamentària garanteix la plena pràct i 
ca de les l l ibertats individuals i collectives, i els alliberaments 

1 

nacional i de classe. 

2 Entenem que el protagonista de la vida econòmica és el poble,* 
amb les seves múltiples manifestacions comunitàries. Cal sub-* 

rat l lar la Importància singular d'uns sindicats l l iures i indepen-» 
dents. 
Els poders públics garantiran que Veconomia ha de mantenir-se al • 
servei del poble, a través d'una adequada planificació i de la fun
ció subsidiària que ha de manifestar-se en el control d'aquells sec 
tors o empreses que per la seva Importància o significació estratè
gica poden condicionar la seva vida econòmica o social. Aquest con
trol es podrà exercir directament, o bé assolint la propietat. Tant 
la propietat com la intervenció públiques podran ésser de caràcter* 
municipal, nacional o estatal, en funció de les característiques i 
àmbit dels sectors en qüestió. 

Així mateix, és necessari crear el marc jurídic i econòmic que afa
voreixi d'altres formes de participació econòmica 1 social dins del 
principi del socialisme de base, com poden ser l'autogestió, el co
operativisme i les empreses OB propietat sindical. 
^ Totes les persones que viuen 1 treballen a Catalunya i que i n -
J tegren la comunitat catalana, són subjectes d'unes necessitats 

nacionals que només poden ser satisfetes amb una ordenació política 
que reconegui el fet nacional català. Aquesta ordenació comporta • * 
l'autogovern de Catalunya, a partir com a mínim in ic ia l , dels drets 
reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat. Una organit
zació federal de l'Estat espanyol podria ésser una forma política • 
que assegurés les l l iber tats de Catalunya i la seva relació solidà
r ia amb els altres pobles de l'Estat espanyol. També volem remarcar 
els lligams particulars que ens uneixen amb la total i tat dels PaT-* 
sos Catalans. 

f» Europa com a unitat cultural, polít ica i econòmica, és un ob-* 

7 " jectiu necessari per al nostre poble i per al gran marc natu-» 

ra l del seu futur pol í t ic . u n m ( K t n o v e B b r e m . 
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DEMOCtàClA SOCiAUSJA 
PB CATALUNYA 

^Quant al reagrupaaent 'DEMOCRÀTIC I SICIALIST'-" , reproduT» fnteqraaent la nota rebuda dels serveis d'informació d» l'esnentat rea-* 

grupaaent. La declració donada a aquesta 1* Conferència és la aateixa que T'AVUI" del 31/10/74 reproduTa totaliaent. Es per això que a-

ra no tornarea a fer-ho. 

"I» Conferencia dt la Oeaocracia Socialista d» Catalunya 

El dia 10 de noveabre se celebrí en una localitat proxina a Barcelona, la !9 Conferència organitzada pel Reagrupaaent Deaocràtic 
1 Socialista de uatalunya, que con expliquen en el seu Priner Docuaent de Treball (veure 'AVUI" de noveabre d'enguany), està inte- • 
grat per sectors "que han ailitat activaaent en organitzacions polítiques 1 sindicals del nostre poble antiqües o recents: ERC, MSC, 
UGT, CNT, USO, SOC i el BPLL, la aajoria, aés joves, sense haver estat en organisaes precisos han treballat a Catalunya en distintes 
accions d'expressió democràtica, laiques o cristianes, durant els darrers anys.* 

Assistiren a la Conferència uns 150 representants d'aquests diversos grups i l'ordre del dia consistí en la presentxló de diver
sos infoTMs sobra la situació internacional, nacional, jurídica, iaaigració, cultural, agraria, sindical i el debat i aprovació del 
Prlacr Docueent de Treball. Segons les notícies, taabl s'aprovaren diverses propostes d'organització i objectius a curt teraini d'a
quest Reagrupaaent que funciona coa una federació de grups decidits a 'constituir-se en un agrupaaent polític quan aquest sigui fac
tible." 

Taabé hi assistiren observadors dels sectors que iapulsen el aoviaent 'Per la unitat dels socialistes catalans' i representants • 

de la «Unión Social Oeaocrata Espaftola" I del "Partido Socialista Obrero Español'. 
Barcelona, 6.12.74 " 

zíPeuAuNrrAivets 
sociALines CAIALAM 

^Quant al Partit Socialista Català o "Per la Unitat dels socialistes de Catalunya", cal dir que no gaudia de Bassa inforaació, pero* 
estea al corrent de la celebració de diverses reunions inforaatives, aonogràfiques i polítiques de coordinació i elaboració tètrica. • 
Seabla que el probleaa aés Suportant a resoldre són les dues tendències existents al si d'aquest Reagrupaaent: 1) La que propugna la * 
iaaediata creació d'un Partit totalaent unificat; i 2) Els qui cruen aés adient una Federació de partits, cosa que permetria seguir ac 
tuant als diferents grups i partits integrants, fins que el Reagrupaaent aigui als fort i cohesionat. 

A continuació reproduTa aaplis extraxtes d'un editorial publicat per "LLUITA" N? 43, d'octubre 1974, Is a dir pel portantveu del • * 
PSAN, el qual seabla ésser el representant aós característic de la segona tendència. (En la nostra exclusiva "Enquesta als Reagrupa- • 
aents' trobareu inforaació directa aós coapleta.) 

Sota el t í tol de "PER UN FRONT SOCIALISTA DELS PAÏSOS CATALANS", s'hi diu: 

Taabó havíem avançat que la nostra propos 
ta anava dirigida a agrupar els socialistes 

•Ara concretarea aés la nostra proposta • 
("Cap a la convergència dels socialistes re
volucionaris dels PaTsos Catal? is*, reproduí 
da per 'AVUI'del 25 de seteabre 74, p.6-7)~ 
tant en l'aspecte organltzatiu coa en el con 
tingut polític que ha de fefinir l'organitza 
ció unitaria de cara a facilitar els devats* 
necessaris per a la seva constitució. 

No es tracta, doncs, de propostes rígides 
sinó d'uns punts bàsics, que serveixin per a 
la discussió i per tant aodíficables en fun
ció dels acords que es prenguin conjuntaaent 
aab tots els sectors participants. 

El contingut polític: Sobre la base de la 
lluita per TalUberaaent de classe i nacio
nal creiea que els objectius del Front So-* 
cialista dels PaTsos Catalans es podrien de
finir per la construcció de la societat so-* 
cialista catalana alliberada de quansevol de 
pendencia externa, (per la consequció d'un** 
poder polític català socialista propi no su
bordinat a cap poder polític extern). Aques
ta foraulació peraet la convergència de dl fe 
rents foraulacions polítiques sobre la base* 
del poder polític català (independència, fe
deració Confereració, etc.) 

revolucionaris dels PaTsos Catalans. Afegia 
el terae revolucionaris al socialisae per-* 
què entenea que el terae socialista fs ac-+ 
tualaent excessivaaent ampli i inclu alguns 
sectors aab una estratègia política aolt cfi 
ferent de la que plantegea, coa els social-
desocrates.. El terae socialisae revoluciona 
rï_ es refereix al socialisae que basa la se 
va acció en la lluita de classes i conside
ra conseqfienaent que la realització del so
cialisae exigeix l'acabaaent del sisteaa ca 
pitalista. 

La línia estratègica d'aquesta organitza 
ció unitaria s'hauria de basar en les orga
nitzacions de aassa. Els ai li tants del ***, 

Front Socialista dels PaTsos Catalans hau-* 
rien de ser els capdavanters i els iapul- • 
sors d'aquestes organitzacions al nostre ** 
país. L'orientació general hauria de consis 
t i r a lligar la lluita reivindicativa aab * 
els objectius polítics contr fa doble expié 
fació de classe i nacional. 

Hauria d'exirtir taabé- una base d'acord* 
sobre la tàctica política a seguir. Creiea 

que aquesta base hauria de ser la iapul 
sió de l'Asseablea de Catalunya al Priñ 
cipat i els organisaes seablants al *** 
Pafs Valencià 1 a les i l les. La base po 
l í t ica: 1 •alternativa OMocrçatica cata 
lana antiaonopolista que correspondria* 
als interessos d'un bloc popular aab ** 
participació de sectorc de la petita i * 
»it j ana gurgesia. 

Les foraes organitzatives; creació • 
d'una Federació Socialistaa cada un «+ 
dels PaTsos Catalans (Federació Sòcia-* 
lista de Catalunya, Federació Socialis
ta del País Valencià, Federació Sòcia-* 
lista de les Illes) unificades en un — 
Front Socialista dels PaTsos Catalans • 
un cop estructurades les respectives fe 
deracions. 

Les diferents federacions estarien • 
organitzades en diferents fronts d» *** 
lluita (sindical, barris, caaperols, en 
senyaaent, estudiants, coaarques, joves, 
etc) que es coordinarien taab! a nivell 
del front. 

L'organització de cada Federació hau 
ria de partir d'una Coaissió prepárate-
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r ia a la qual hi participaran els dife- ** 
rents grups polítics (tan partits C M orga
nitzacions de diferents tipus que hi esti -
guin interessades). Aquesta Coaissió esta-* 
bliria el més aviat possible els punts ef -
nies provisionals de converoèncla. 

Un cop asselida aquesta priaera qüestió* 

es crearien als diferents fronts de liuita* 
"Colitis pro-Federació Socialista" que a • • 
travis del treball polític en comú anirien* 
establint el prograia en el respectiu caap* 
d'accifi al mateix teips que discutirien el* 
contingut polític dels punts aínias. 

Les bases de la Federació han à» ser els 
fronts de l luita. Per així ja des del pri -* 
mer moment s'ha de forjar la unitat en cada 
un dels fronts. Un cop estructurada míniea-
•ent, els coaltés pro-Federació Socialista* 
s'integrarien a la Coaissió Preparatoria •» 
representants elegits de cada un dels **• • 
fronts de l luita. La constitució de la Fede 
ració sorgiria desprís d'un període de fun-
donaaent satisfactori de l'orc-i-itzacfó • • 

provisional. La seva estructuració" dl f i nití 
va dependrà de la Coaissió Preparatoria. 

Aquesta proposta no és l'única existent* 
(llegiu AVUI del 25 de seteabre) el docu- * 
ment "per la unitat dels socialistes de Ca
talunya" n'era un altra amb la qual existe^ 
xen bastants punts de coincidencia. En efec 
te, entre aquesta proposta I la nostra exis 
teix una base de discussió acceptable a un* 
prfaer nivell dintre del Principat. Alaenys 
objectivament els grups polítics que impul
sen aquella proposta podrien coincidir en * 
teraes generals aab la nostra. 

Sense entrar ara en detalls nóaés vol • * 
driea reaarcar dos punts: 

1) E« proposa la constitució d'au partit 
d'una aanera immediata. Nosaltres proposem* 
una Federació perquè creies que respon d'u 
na aanera als adequada a la diversitat de * 
les forces que poden confluir en una orga-* 
nització unitària. En aquest sentit la pro
posta iaaediata de partit exclou importants 
sectors (tant partits coa grups indepen- ** 

dents) del aoviaent unitari que es | 
geix. Per a nosaltres les Federacions i * 
el Front Socialista han de conduir al • * 
partit de aasses dels PaTsos Catalans «* 
coa a resultatt de la lluita unitaria. * 
La construcció del partit •evidenaant •» 
d'aabit nacional- no sería, doncs, iaae
diata sinó desprès d'un període de l lu i 
ta i d'acció en coaó. 

2) Es proposa a nivell del Principat» 
Ne s'hi veu una estrategia a nivell ét * 
PaTsos Catalans, 

La nostra proposta parteix del nivell 
actual de la lluita (per això proposea • 
una federació a Catalunya, una al País * 
Valencia i un altre a les I l les), pari * 
al aateix teaps estl orientada estrateg^ 
caaent a nivell de PaTsos Catalans. El** 
Front Socialista cels PaTsos Catalans es 
Teabrió del futer partit socialista de* 
aasses d'aabit nación?!." 
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F/ Continuar el seu treball polític a Catalunya i la seva acció 
a favor d'una alternativa deaocratica a nivell de fot l'Estat espa 
nyol, i considerar que en els darrers teaps s'han produit inicíati i 
ves 1 fets que han d'Isse tinguts en coapte per continuar en l'a-* 
venç del procés de ruptura deaocràtica. fe ert aquesta perpestiva • 
que ha estat considerada la constitució de la "junta deaocrMica * 
de España". 

G/ Contribuir a trobar caains d'acord a nivell de l'Estat espa
nyol, que sintetitzin la convergència unitaria, activant i dinaait 
zant el diàleg aab totes les forces polítiques. 

La CCFPC, en fer pfiblics aquests objectius i aquestes posicions 
crida totes les forces polítiques i socials de Catalunya i de la * 
resta de l'Estat espanyol a participar en els diàlegs per crear ** 
els acord que han de peraetre la earxa final vers les llibertats i 
la democràcia. 

Catalunya, 7 de noveabre del 1974* 

^ Recali in, diverses opinions arribades a la redacció del S.I.C. 
podea veure dues versions: ta 18) que protagonitza el PSUC/PCE, • 
que diu veure en la Declaració, el reconeixeeent tàcit de la CFP+ 
de la "Junta Oeaocratica de Madri d-Paris" o coa a aínia un acxd* 
1 la 29) que té coa a portantveu al PPC, FIC, MSC.i UOC, que reco 
sanen la lectura estricta de la Declaració per que tothoa vegui * 
la realitat (S.I.C.) 

COMUNICAT B.R. 
Definit ivaaent, seabla ésser s'ha produit el pas en aassa de* 

Bandera Roja de Catalunya al Partit Comunista, seabla ésser que* 
fltiaanet taabé han seguit aquesta postura alguns eleaents i a-* 
portants 1 bases de la resta de 1'Organización Comunista di Es 
pana (Bandera Roja), alxf dones, aquesta ha quedat seai-liquida 
da 

A continuació reproduïa uns estractes del comunicat de Bande 
ra Raja de Catalunya, explicant la seva integració al PC. Estra 
nyaaent la aateixa és en cátala, cosa «oli estranya en aquest * 

om». 
L'organització "Bandera Roja de C?H1unya" cul»' la seva • 

trajectòria política aab l'Ingrés eel.iectiu dels seus ariH- ** ; 

tants en el Partit Socialista Unihcat de Catalunya. 

D'acord aab el Comité Executiu del PSUC, aquest Ingres col.lee 
tiu serà plenament efectiu a partir del proper 1er. de deseabre. 

L'organització "Bandera Roja de Catalunya" deixarà, doncs, d'e 
xistir coa a tal i els seus ailitants passaran a exercir les res 
posabilitats que els pertoquin a les diferents organitzacions • * 
del PSUC.... 

...Ingrssea col·lectivament en el PSUC no sols perquè estes to 
talaent d'identificats aab la seva política sinó taabé perquè sa 
bea que si és la força «Is representativa del aoviaent obrer i * 
popular a Catalunya, és perquè és la que aab als perseverança ha 
lluitat sempre contra la dictadura I la que aillor defensa les • 
aspiracions deaocrltiques dels treballadors i de tot el poble ca 
tala. 

Espere» que aab el nostre esforç contribuirem a enriquir l'ac
tivitat política de totes les organitzacions del PSUC als dife-* 
rents nivell. 

L'enfortiment del Partit dels comunistes és la aïllar garantia 
per,a fer avançar la lluita de les aasses, accelerar el procés • 
de convergència deaocratica entre totes les forces d'oposició de 
Catalunya i de tot Espanya, enderrocar la dictadura franquista i 
obrir pas a un regia democràtic. L'enfortiment del Partit dels • 
comunistes és taabé la millor garantia de realització de les as
piracions socialistes del nostre poble. 

En moaents de canvi polític coa els que ja vivia, el reforça-* 
ment del PSUC és el priaer deure de tots els ceaunistes. Per a i 
xí esperea taabé que el nostre prxés unitari, el nostre ingrés* 
col·lectiu en el Partit Socialista Unificat de Catalunya aarcarS 
el caaí que han de seguir altres comunistes catalans. 

Barcelona. 25 de Noveabre de 1974. (S.I.C)' 

noticies 
xa S . I . C . 
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ENQUESTA 
contesten 
els 
Re agrupaments 
Polítics 

HfTRODUCClÓ: A f i d'informar d'una aan.ra àgil als nostres lectors, passen aquesta enquesta a tots els intents, reeixi ts o no, • 

de Reagrupairent pol í t ic a Catalunya, conscients que en e l l s està la nova pol í t ica catalana del desà. 

ENQUESTA BREU: 

1) Podríeu fer una breu i sintetizada exposició del prograna pol í t ic del vostre Reagrupanent a nivell de Catalunya* 

ggm i de l'Fstat espanyol? 

¡ J 2) Podríeu explicar l'objectiu del vostre Reagrupament polít ic? 

a^fc 3) Quins sectors estan o poden estar interessats en el vostre Reagrupanent? 

| | J 4) Quina és la vistra postura envers: a) "El espíritu del 12 de febrero"; 

S b) El trencament democràtic; 

c) La "Junta Democrática de España" i el PCE; 

d) L'Assemblea de Catalunya i la Coordinadora (CCFPC); i 

• Z e) La l lu i ta unitària. 

l èV f 5) fiare geogràfic de la vostra actuació (Espanya, PaTsos Catalans, etc.)? Quines coordinacions preveieu aab d ' a l - n 

tres forces de l'Estat espanyol, Euzkadi o Galícia? 

6) Quines condicions o antagonistes preveieu aab els altres Reagrupaaents? 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 

I Creiea, doncs, que per contestar això* 
és aillor ref ectlr els quatre punts * 
de la nostra Declaració-Coaunlcat. (Ve 

geu aquest aateix nóaero d'"AVUI", secció • 
L'Oposició Deaocrática: els Reagrupaaents.) 

2 La nostra decisió és constituir, oes * 
d'ara aateix, un aoviaant encaainat a 
proaoure la mobilització i coordinació 

d'aanlls sectors del Pafs, a partir d'una • 
Federació* i articulació de tendències en •• 
vista a la realització d'un Prograaa Polí-* 
tic de democràcia en una línia de centre-es 
querrá, 

3
£ssexialnent està dirigit al poble de 
Catalunya, si bé considerem que uns de 

_ teralnats grups politIcs,sectors o •» 
classes hi tenen un paper fonamental- la * 
classe treballadora, la pagesia, quadres 1 
professions liberals, la petita i aitjana • 
burgesia, en definitiva tots aquells que +* 
creuen en un canvi social, econòmic i polí
tic dins el aarc nacional cataïa. 

fi 3 1 fr"6'8"1 en ' a Incapacitat de! re-* 
• f f l gis en evoluciona per ell 

1 en aquest sentit, de ... ;ea* 
per la ruptura democràtica. Per tant, el"l2 
de febrero* sols és una alternativa pels in 

genus o malintencionats. 

b Creiea haver contestat ja en el • 
punt anterior. 

C La "Junta Deaocrática" és una a l 
ternativa feta al marge de Catalu 
nya i per altjà d'uns procedí tens 

que jutgem poc democràtics, per aquesta raó 
creien que la "Junta" no és vàlida si no és 
totalment replante]ada. 

ft En rel ció a la priaera fase de * 

e la ruptura deaocrática manifestem 
la nostra voluntat d'estar activa 

ment presents en els organismes de treball* 
unitari del nostre poble contra la dictadu
ra. 

els PaTsos Catalans. 
Donat que la Convergencia és una Fe

deració de caràcter aolt recent, no t -
xisteixen encara coordinacions fornals* 
amb altres organismes de les diferents* 
nacionalitats de la resta de l'Estat es 
panyol. Si bé consideren necessàries *• 
les mateixes. 

6 Con a principi no preveien cap ne 
na d'antagonisme. Quant a les co
ordinacions estem disposats a re

lligar aab tots aquells que lluitin per 
la denocràcla, el canvi social i les 11|_ 
bertats nacionals, dintre d'una alterna 
tiva de ruptura denocràtica. Cal remar
car les afinitats amb sectors del Sòcia, 
lisme Democràtic. 

„ , , c , . . , . , , NOTA.- Aquesta Enquesta ha estat contes 
Naturalment com a Federació i articula -—-• ., ~ , Í i'~ 
. , . . „ . . , , - tada per nenbres del Secretariat a t i - * 

cío de tendències polítiques catalanes, , , 
el nostre àmbit d'acció política són* *o 1 Per«onal· 
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SOCIALISTES DEMOCRÀTICS CATALANS 

I Els objectius del nostre Reagrupament, 
són els sigúents: 

1 . L'establiaent i la defensa de les * 
l l ibertats c i v i l s , d'assocciació, de reuni6, 
d'expressió, que han de peraetre eleccions • 
l l iures i deaocràtiaues per a escollir els • 
governants. 

2. L'establiaent i exercici dels drets • * 
sindicals. 

3. L'establiaent d'un govern català autò
nom lliurament elegit pel nostre poble. 

^.L'aplicació dels principis federatius • 
que permetin l'autogovern dels altres pobles 
i regions de l'Estat espanyol. 

5. La defensa dels drets de la persona • • 
•itjançant l le is que assegurin la independen 
eia del poder judici 1. 

6. La separació de 1'Església i de l'Es-» 
tat mitjançant l'aprovació de l le is que ga-* 
ranteixin la l l ibertat de conciencia, el res 
pecrte a les creences religioses i regulin • • 
els diversos aspectes de la vida c i v i l . 

7. L'elaboració d'un projecte precís de + 
reformes socials, econòmiques i educatives • 
que oferirea al nostre poble proposant-li • • 
l 'edif icació de la societat més justa que vo 
lea construir. 

8. L'afireació de la nostra solidaritat • 
europea, l'entrada d'Espanya al Consell d'Eu 
ropa i a la Comunitat Econòmica Europea. 

9. El compromís del nostre ajut, ssl cos-* 
tat de les altres forces democr*{i-ues i so
cial istes, als pobles sotmesos per diverses* 
foraes d'iaperialisae. 

2
L'essència del nostre prograaa pol í t ic , 
són els principis fonamentals de L l i - * 
bertat, Democràcia i Socialisme. 

Democràcia i Llibertat.-No són qüestions for 
mals, són valors bàsics per a l'organització 
de la societat, ja aue permeten el desplega
ment de la persona humas a, la qual, un cop « 
assolit el benestar material, continua sen-* 
t i n t la necessitat fonamental de fer-se i de 
donar-se en la conquesta de la prloia digni
tat . La plataforma ineludible d'aquesta rea
l i tzació són les l l ibertats democràtiques • • 
que els pobles han conquerit al l larg de com 
bats que han durat segles i han exigit molts 
sacri f ic is. 

La democràcia i la l l ibertat són també.a-
vui coa ahir, instruments essencials que per 
meten als hoaes de controlar i f iscalitzar • 
els poders polít ics o economies impedint a i 
xí que una classe social, un part i t , un apa
re l l burocràtic o militar puguin subtituir * 
el poble en el govern de l'estat. Refusem, * 

nomenada "del proletariat" com les altres,* 
perquè, darrera d'aouesta expressió s'ama-* 
guen noves formes d'opressió. 
Socialisme.- Les imperfeccions de h demo-* 
cràcia po'f t ica, noaés poden corregir-se • • 
gràcies a l'evolució cap a una democràcia • 
socialista que consisteix, fonamentalaent,* 
en Taprofundiaent de la deaocracia po l í t i 
ca a tots els nivells de poder i en 1'obten 
ció d'una deaocracia econòaica. Això impli
ca la suneració de l'actual sistema capita
l is ta aue recolza en la recerca del prof i t* 
particular coa a motor essencial de l ' ac t i 
vitat econòaica. El socialisme vol que els* 
plantejaments economies i sx ia ls no es fa
cin en funció dels beneficis d'unes mino- • 
ríes, sinó que han d'Isser fets per la so-* 
cietat i han d'estar al servei de la socie
ta t . Aixè implica la transformació de les + 
estructures econòmiques i socials. Aquesta* 
transformació, als paísos occidentals, sola 
aent is possible i eficaç si ve avalada pel 
convenciment de l'opinió publica. El sufra
gi universal, lliurament, ha de decidir-les. 

En aquesta orientació estem treballant a 
Catalunya per a consolidar la presencia del 
socialisme democràtic, creant n x l i s a to-* 
tes les localitats i barris i programant • * 
Vaprofundiment d'una sèrie de temes que ne 
cessiten de la més gran atenció, tais coa « 
l'autogestió, la política de nacionalitza-* 
cions, i l'empresa (tipus i models). 

En el conjunt de l'Estat espanyol 1 d'a
cord amb altres corrents polít ics catalans* 
procurem contribuir a la creació d'una a l - * 
ternativa democràtica a l'actual s i t ux i ó . 
Molt particularment prensa part en les reu
nions socialistes que a la península o fora 
d'ella se celebren, amb l'ànim d'estructu-* 
rar una relació operativa de les forces del 
socialisme democràtic, conservant sempre la 
personalitat política com a catalans, 

3 "Hi ha entre nosaltres -coa hi haurà* 
en la forÇ3 popular que drecarem- tre 
balladors manuals i pagesos, eapleats 

i homes de professions l iberals, menestrals 
i estudiants". 

9à Aquesta operació política estem se- • 
5% 9 u ' n^ '^ a a"* e^ "ateix interés i al lu 
C l nyament que la resta d'oposició. Inte 

rès perquè demostra les creixents d i f i cu l - * 
tats de la Dictadura per a sobreviure i a-* 
llunyament per quant aquest és un joc - i so 
vint una pugna- que es fa en exclusiva a Ka 
drid entre els grups que han recolzat tradi 
cionalment el sistema. 

b Es evident, que la versió espanyola 
del feixisme internacional que s ' i -
nieià entre nosaltres al 1939 §s un 

sistema opressiu i que lessiona greument 
les possibilitats de desenvolupament co l . 
lect iu. Els nostres esforços, per tant,* 
s'encaminen a precipitar la superació • • 
d'aquest tronat autoritarisme i accedir* 
el més ràpidament possible a una situa-* 
ció democràtica. 

Un programa afnim a nivell de l'Estat, 
comprèn: la dissolució del lovimiento", 
el reconeixement del dret d'associació,* 
és a dir, la possibilitat d'actuar legal 
aent els partits polí t ics, eleccions * • • 
l l iures i un govern autònom a Catalunya* 
i naturalment als altres pobles ibèrics* 
que el necessitin com és Euzkadi, Galí-» 
eia i Canàries. 

C E1 P.C.E. té des de sempre una po
l í t i ca característica, ens sembla* 
que la "Junta" és una de les seves 

úlimes iniciatives. En aquesta Junta no
més hi ha una força polít ica, el P.C.E, 

d El Sr. Carril lo en els filtims ae-* 
sos ha fet molt perquè l'A.C. i la 
C.F.P.C. naufraguin. Aab el mateix 

interés que fa uns anys proposava la se
va creació, que pretenia formar a Catalu 
nya uns organismes que els permetessin * 
més tard l'assalt a Madrid, quan aquest* 
moment arriba aab el llançament de la • * 
"Junta", les abandona i torpeolneja. 

Tant la C.F.P.C. com l'A.C., aalgrat* 
aquesta interferència, han aconseguit du 
dant uns anys una presència ¡aportant, • 
caldrà que aprofitant aquestes o bé cre
ant-ne de noves, els oi versos sectors po 
l í t i cs catalans disposin d'instruaents • 
gererais. 

En aquest sentit la nostra postura és 
la següent: 

"Sortir de la confusió d'una vida po
l í t i ca , que 35 anys de dictadura han voj^ 
gut plena de barreges verbals i ideolíoj 
ques, és el priaer deure dels grups polí 
t ics catalans. Convé, doncs, abans que • 
to t , la clari f icació dels aots i de les* 
idees. Cal que cadascú sigui el que és i 
no pas fondre'ns plegats en un nou aagaa 
de principis barrejats. Refusem particu
larment tota confusió amb partits que no 
defensen, en tota ocasió i a tot arreu,* 
el respecte al pluralisme polí t ic, els** 
drets nacionals i els dels treballadors* 
a tenir els propis sindicats, indepen-** 
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i « i s aparells deis par-* 

• 

aliances entre forces democràtiques 
es iue no ho sin, poden ésser necessà 

ríes en moments d1emergència, o^rí «ai no • 
poden constituir una política permanent. En 
tot cas, exigeixen sempre objectius con- • * 
crets i Hmitants i la t iara afirmació., en* 
tot moment, de les propies posicions." 

"Ben entes, és possible, oue per a retro 
bar les l l ibertats desocràtiaues i defensar 
els drets de Catalunya, sigui necessari un* 
acord entre diversos partits catalans. En a 
quest c- ., convé que els pactes o enteses • 
provisionals me es puguin «st-jòlir, preci
sin sempre clarament, les f inal i ta ts i no** 
deixin tampoc Hoc a cap possibilitat de •* 
confusió.* 

>eis« en la col. laborado necessària* 
U amb els i l tres sectors polít ics cata-* 

lans, pera precisem que el treball que 
ens cal fer ara, és el de clarif icació i ** 
tus cada corrent polít ics, en el nostre cas. 
el del socialisae democràtic, cal que conso 
l i d i prèviament la seva acció en el seu prà 
pi camp. 

5 El nostre ïarc d'actuació Is el Prin
cipat, pero amb la preocupació d'esta 
b l l r una especial relació amb els a l 

tres Paísos Catalans. Respecte als altres • 
pobles ibèrics existeixen bones relacions • 
amb els partits socialistes i esteu interes
sats en els treballs preparatoris de la •** 
•Conferencia Democràtica". 

* * * 

Encara és aviat per a contestar a~ 
quesia pregunta. El nostre Reagru-
pament que es defineix con a partí 

dari del socialisae democràtic, acaba * 
tot just de néixer fa uns Besos. 

NOTA.- Aquesta enouesta ha estat con-*-» 
testada únicament per un portaveu. 

* 

PER LA UNITAT DEU SOCIALISTES CATALANS 

1
F1 nostre objectiu, ta l co* s'expressa 
en el document "Per la imitat dels so
cialistes de Catalunya" -aue "AVUI'.iia 

reproduir- Is la unificació política 1 orga-
nltzativa dels socialistes de Catalunya. 

Anee, en efecte, cap a la construcció • • • 
d'un gran part i t socialista català. 

So ho faré» d'una lanera ieprovitzada: •+ 
he» definit una seoulncfa gat ens seefcla rea 
Hsta 1 oue orevau, fonamentalment, una fase 
provisional de «ver—* 

vergt'.i.; i ¡ raballaran amb els • * * 
nous gruos de oue s'M inc¡rr«un, 
deso- íoes de en—'iinació, 
una unitat d'acció i un debat tec. ¡co-potf-* 
t i c aprofundit, iot així anirà assentant so
lidasen* les bases riel nou part i t . 

1 a c l ^ i r ouè vo—* 

• socialisme. Es produeix, a causa d'aixS, 
!fioee« d'una certa confusió, ja que <JU*-

tots els sectors aue F 
i } f i "sòcia 

fensT 

i íe. 
Per així ftcsaltres, que en gran part ve-* 

nie de les orssnifzaeícns socialistes ;- ;ue* 
cap a un nou c-r alista català,* 

de deixar ben clar oui sotanea per sòcia 
«•: "el que -

Sòcia 
quells -ue volí forjar col. lacti vamwnt urs* 
instrueents, una estrategia i un projecte • • 
p«1 pas al socialisme, Is a dir per a la con 
quesía del poder polí t ic 1 econoalc per a • * 
les easses obreres 1 populars; que volen es
tabl ir i defensar a tot oreu unes inst ï tu- • 
cions autènticament desocrltiaues en el pe-+ 
riode de transició al socialisme 1 an la f u 
tura societat socialisjaí gue s'afron'cen ra

dicalment al reforeisne social-demoeràta;** 
que s'afronten, així tateix, al despotisme* 

burxràt ic de les societats de l 'Estat; que 
estan per un marxisme viu, con a eina essen 
cial per a l 'anàlisi precisa de la real i tat . 
No cal dir , d'altra banda, que per a nosal
tres els socialistes han d'estar activament 
compromesos en la l lu i ta per les reivindica 
cions actuals de la classe obrera i dels • • 
sectors populars, i en la l l u i ta pel resta
bliment de les l l ibertats polftioues i na-* 
cionals del poble català. 

Quant a concepcions teorico-polítiques i 
organitzat i ves 1 quant a eètodes de trebal l , 
he« d'aclarir, doncs, que este» netaeent di 
ferenciats d'altres formacions i corrents,* 
com el P.C., la soci al-democràcia o els •*• 
grups esquerranistes. 

Quant als elements programàtics de la •»+ 
Convergencia Socialista, bes de referir-nos 
de nou al docuaient esmentat. Es troben en • 
e l l uns punts de pertença per a una discus
sió col·lectiva -que estee efectuant- de ca 
ra a una definició programàtica de la Con-* 
vergèrteia Socialista, 

Aquests punts * partença són: la l l u i ta 
per les l l ibertats polítiques, nacionals i * 
sindicals; una alternativa uni t l r ia i demo
cràtica enfront de la cr is i de descomposi-* 
cfó del regit fran-wista; la potenciació de 
l'AssBüblea de Catalunya: l 'estreta co l . -
boració asb els socialistes del País Valen
cià i les I l les ; l 'art iculació amb els dife 
rentí nrups i partits aue, a les altres na
cions oa l 'Estat, estiguin per una alterna
t iva socialista; la imitat sindical obrera; 
el desenvolupament d'un ample moviment que* 
agruDí els diferents sectors socials inte—-
ressats en el socialisme com a garantia d'u 
fia democràcia real 1 d'unes formes autoges-
tíonSries a tots els àmbits de la vida so-* 

Ben aviat esperem oferir una platafor 
forma programàtica del front de la Con
vergència Socialista, que serà el resul 
tat del debat col . lect iu, plenament de
mocràtic que estem efectuant, 

3
Creiem que existeixen unes bases* 
molt àmplies de cara a la implan
tació d'un gran parti t socialista 

a Catalunya. Fonamentalment en la clas
se obrera, pera també entre la pagesia, 
la joventut ciutadana i rural , els estu 
diants, els intelectuals, tècnics i pro 
fessionals. Avuo ja es pot dir que la • 
Convergència Socialista està aobi l l t - • 
zant n ic l is importants de tots aquests* 
sectors, per tot Catalunya. 

Naturalment, la màxima priori tat és* 
donada a una solida implantació en el • 
«ovieent obrer. Aquesta tasca ha de tra 
duir-se en el desenvolupament d'una for 
ta corrent socialista en el camp de les 
l lui tes sindicals obreres, a l'entorn • 
d'una política d'unitat i de democràcia 
sindical, en la perspectiva de la cenV 
traí unitària dels treballadores. 

Ara bé: tinc la profunda convicció,* 
compartida ptr bon nombre de companys,* 
que l'assoliment de la central sindical . 
única, f i t a fonaaenial de la vella aspi_ 
ració obrera a la unitat, dependrà jus
tament, en molt alt grau, de la força * 
que prendrà una corrent socialista en • 
el si de les CC.QO. i de les altres for 
ces sindicals, defensant un sindicalis
me uni tar i , no instrumentalitzat per • • 
cap oar t i t , on la base controli al cent 
per cent a les instàncies dirigents, on 
les tendències siguin àmpliament recone 
gudes, etc. En la nesura que aquesta • • 
corrent socialista s'afirmi decisiva-*» 
ment. serà possible una entesa sincera* 



e->ire les forses organitzatives de les 
CC DO. i les altres forces sindicals USO, 
UT5T. etc.}. En aquest camp de la unitat sin 
dical, doncs - i esperen que en molts altres 
també- la Convergència Socialista pot i ha 
de desenvolupar una tasca sumament posi t i -* 
va. 

La ¡«plantació d'unes bases terr i tor ia ls 
que afrontin la problemàtica de les comar-* 
cues, les localitats i els barris, represen 
ta també per a unosaltres una preocupació 
prior i tar ia. 

La pagesia representa, així mateix, un • 
sector de particular atenció. I afegeixo,* 
en aquest sentit, que heu saludat amb entu
siasme el procés constituient de la "Unió • 
de Pagesos de Catalunya", organisme unitari 
i democràtic que avui representa ja la gent 
més combativa del camp català. 

Volem, en f i , que la nostra presència a 
les Universitats catalanes i entre els pro
fessionals i intellectuals sigui el més im
portant possible. En una doble vessant: es
timulant la implantació de cercles de con
vergència socialista en els diversos fronts 
de l l u i t a democràtica i socialista, i es t i 
mulant la producció de materials teories i 
d'estudis específics que puguin enriquir* 
substancialment el gran debat que iniciem, 
i que facin sentir la veu dels socialistes 
davant tots els problemes plantejats avui 
en la societat catalana: conflictes urbans, 
endegament del t e r r i t o r i , ensenyament, polí 
t ica cultural, etc. 

¿L Respondré globalment a aquestes qües-

nons ue apareix? 
tades. 

La publicació de T "'Anteproyecto" de Ba
ses del Estatuto Jurídico del Derecho de A-
sociación Política" ha mostrat clarament -a 
més de la tendència a la prolixitat i a ++ 
l'ambigüitat semàntica del franquisme en la 
seva etapa decandent -que la política oper-
turista del Govern Ari s no pot ultrapassar 
els límits imposats per les f rees imraobi-* 
l istes de la Dictadura. Heus ací el "plura
lisme" polí t ic que el franquisme pot supor
tar en la seva fase f i na l : "Vieja Gu rd ia" , 
"Guardia de Franco", "Confederación de Ex-
comb atientes", "Hermandad del Maestrazgo", 
"Círculos José Antonio", etc.En definit iva: 
nosaltres creiem "ue no existeix cap ele-* 
ment d'evolució de la Dictadura vers unes * 
formes democràtiques. L'única via a la demo 
cràcia passa per la ruptura o trencament de 
mocràtic, que liquidi la Dictadura i instau 
r i les l l ibertats. Cal bastir un ampie* 
front de totes les forces que a les d ist in
tes nacions de l'Estat espanyol l lu i ten per 
la democràcia. Es en aquest sentit que valo 
rem positivament els organismes unitaris de 
Catalunya, i en particular l'Assemblea de* 
Catalunya. Pel que fa a la "Junta Deaocráti 
ca de España", creien que cal una alternati 
va superadora, de rais ¿ast i de més credi
b i l i t a t , amb la participació de totes les 
forces democràtiques, que reconegui plena
ment els programes autonomies de les plata
formes unitàries nacionals, i això no sols 
a nivell de mots, sinó a través d'uns meca
nismes de coordinació que resnectin neta-* 

estretament vincu roent els respectius àmbits d'actu;ció.« 
Nosaltres estimen '>ue la ruptura demo-* 
cràtica ha de significar l'establiment* 
d'un Govern Provisional de la Generali
tat . Aquesta és, també, la voluntat de 
?a auasi total i tat de les forces :iemo-* 
cràtïques de Catalunya. Una nlíernativa 
democràtic-: a nivell de T'Estat ha de * 
tenir en coctpte inequívocament aquesta* 

5 L'àmbit del procés de Convergència 
Socialista té avui Catalunya com a 
marc geogràfic. Cal, pera, poten-* 

ciar el marc nacional dels PaTsos Cata
lans, i en aquest sentit volem establir 
llaços estrets de collaboració amb els 
grups socialistes del País Valencià i • 
de les I l les, o amb els possibles pro-* 
cessos de convergència similars als de 
Catalunya. D'altra banda, la Convergèn
cia Socialista ha de mantenir contactes 
amb els socialistes de la resta de les 
nacions i pobles de l'Estat espanyol, • 
en la perspectiva de l 'articulació dels 
diferents grups polítics i partits que 
estiguin per l 'alternativa socialista. 

6 Hi ha una bona quantitat de coses* 
molt més interessants i urgents 
cue la polèmica o la teorització 

de les discrepàncies amb altres forces 
polítiques que, en la mesura que estan* 
per una alternativa democràtica i per 
una línia unitària, tenen, d'entrada,* 
tot el nostre reconeixement. 

ultima hora-EI p.s.fl.N •es retira 
• Amb data desembre 1974 i sota el t í t o l de 
"RESOLUCIÓ DF L'ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS * 
DEL P.S.A.N.", ha estat difós un important • 
document el qual significa que el dit partit 
es ret ira de la "Convergència Socialista", • 
sense aue per això "no volguem trencar cap • 
possibilitat de coincidència i de treball en 
comú, tant en general, com de l l u i ta als di~ 

-ferents fronts, perquè eŝ em persuadits que 
hi ha entre les dues formulació'^ runts nota 
bles de coincidència que s'han de potenciar* 
al màxim i a tots els nivel ls", com diu el • 
f inal de l'esmentat document. Quant a les mo 
tivacions d'aquest trencament semblen ésser, 
principalment, les que fan referència a un * 
enfocament parcial o total de la Qüestió Na
cional Catalana (Catalunya o Països Catalans) 
com a objectiu f inal de l'alliberament. 

A continuació, doncs, el text íntegre del 
document en qüestió: 

RESOLUCIÓ 

"RESOLUCIÓ DE L'ASSEMBLEA CE 

DEL P.S.A.N. 

REPRESENTANTS 

"Al LLUITA N2 41 del mes de J u l i o l , després d'una anàl is i de les necessï í ' ts po l í 

t iques actuals de la l l u i t a d'all iberament de classe i nacional, es fe ia una propos

ta de convergència de tots els socialistes revolcuionarïs catalans, tant organitzats 
com independents, en un front socialista dels Pafsos Catalans. 

Quasi simultàniament i independentment aparegué el document t i tu la t "PER LA UNI-+ 
TAT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA". Davant les coincidències importants entre els ** 
dos plantejanents, el PSAN va acordar d'entrar en contacte amb el nucli impulsor de 
"PER LA UNITAT,..". Aquest contacte no s'arribà a materialitzar fins el mes d'octu-* 
bre, i aixè ens féu trobar davnt un procés ja en marxa. 

A les converses entre el nucli impulsor de "PER LA UNITAT..." i una delegació del 
PSAN es confirmà un acord genèric sobre diferents qüestions polítiques. Les discre-* 
pàncies se centraren en un punt fonamental: la nostra proposta partia de la base de* 
l'existència de diferències Dolítiques importants, especialment pel aue fa al plante 
jament polí t ic i estratègic de la l lu i ta d'alliberament nacional. Per tant, el PSAN* 
proposava la creació al Principat d'una federació socialista catalana constituïda *• 
per militants de diferents partits i organitzacions, conjuntament amb militants inde 
pendents. Aquesta federació suposava el manteniment de les diferents organitzacions* 
fins que la pràctica política i la coherència teòrica no assolissin el nivell indis
pensable per a la continuació d'un part i t . Des del no-tre punt de vista aquest par-* 
t i t fe de ser d'àmbit nacional (PaTsos Catalans). 
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U posició que semblava majoritària din

tre del grup *m L- UNITAT " era la d'a
nar a la creació d'un partit d'àmbit de *** 
Principat. 

Les converses serviren p r a matisar les 
respectives posicions. Semblava que no tots 
els sectors de "PER Li UNITAT..." veien ela 
ra la creació a curt ter r i ni d'un par t i t , i 
es deia també que aquest partit hauria de* 
federar-se amb els seus corresponents de la 
resta dels PaTsos Catalans. Nosaltres mani
festaren que el f i últim de la federació e-
ra la creació d'un partit d'Sabit nacional. 

L'Assemblea de Representants del PSAN •* 
després ce ser infornada per 1?. delegació • 
encarregada de les negociacions, tot i con
siderar que les posicions majoritàries del 
grup "PER LA UNITAT..." no s'ajustaven to-* 
talient als propis píantejaments i que hi • 
havia diferencies importants d'enfocament • 
amb alguns dels seus sectors, acordi afegir 
- s 'h i . Anuest acord es fonamentava en tres* 
consideracions essencials: la necessitat • 
de propiciar un acord de treball de tots »• 
els socialistes revoïucionaris catalans; la 
possibilitat de fer avançar la convergència 
cap a posicions polítiques «és revolucionà
ries que les que havia expressat f ins aquél 
moment; que la polínica part i t o federació* 
passaria d'una discussió formal, com havia* 
estat fins aquell «oaent, a un debat polí-* 
t i c sobre els objectius, estratègia i tàcti_ 
ca de la convergència. Si l'acord era to ta l , 
evidentment, el partit seria una real i tat • 
Immediata; si l'acord era tan sols parcial, 
la federació seria la forma necessària de • 
convergència, ta l com nosaltres preveiem. 

Un cop pres l'acord d'incorporació a la 
"Convergència Socialista", diferents mi l i - * 
tants nostres assistiren a nuclis de conver 
gència sectorials i al nucli i ul~or. Al • 
nucli impulsor se'ns ll iuraren dos docu-*** 
ments que havien de ser discutits i eventu
alment aprovats en una primera "Conferència 
de Delegats Socialistes". L'un es t i tulava: 
"̂ EU NOTES DE TREBALL PER A LA DISCUSSIÓ -
COLECTIVA SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA AC-* 
TUAL", i l ' a l t re : "EL PROCÉS DE CONVERGEN
CIA SOCIALISTA", que marcava el procés d'a
questa convergència. 

La lectura d'aquests os documents i el 
contacte directe amb els diferents nuclis • 
de convergència van fer reconsiderar el nos 
tre acord d'integració en raó de !es se-*** 
güents consideracions: 

A l 'escrit «DEU NOTES..." hi constatem * 
globalment els següents aspectes negatius : 
oblit quasi total de la real i tat dels Paï 
sos Catalans, anàlisi fonamentalment de ba
se espanyola, és a d i r . que hom hi interpre 
ta la situació del Principat a partir d'una 
situació general d'àmbit estatal sense apro 
fundir en cap tnoment l 'anàlisi des d'una *• 
perspectiva nacional /catalana/; del qual • 
fet en resulta una estratègi a subordi nada i , 
a un nivell de simple reivindicació democr?; 
tica buidada de contingut recolucionir1. 

El document *El PROCFS DE CONVERGENCIA" 
és d'un- claredat extraordinària en el sen
t i t de propugnar una marxa cap a la creació 
d'un part i t d'àmbit sols del Principat. A-
quBsta mateixa '/oluntat de crear un part i t * 
l'hem constatada també en la major part des 
militants amb papers de responsabilitat •*• 
dins el grup "PER LA U U T A T . . / . Es vol ar
ribar a un par t i t , i en funció d'aquest ob
jectiu es considera que cal deixar en segon 
pla les diferències existents, i arribar a 
una fsíntesi superadora" dels diferents plan 
tejaments. TraduTda a la practica, aiuesta* 
"síntesi superadora" significaria per a nos 
altres: renunciar a la nostra estratègia * 
global revolucionaria d'alliberamen* de *• 
classe i nacional; deixar en una nebulosa • 
reivindicació d'autodeterminació la respos
ta política a l'opressió nacional de què ** 
som objecte i liquidar la nostra implanta-* 
ció a la resta dels PaTsos Catalans. 

Acceptar d'anar cap a la creació d'un •* 
partit socialista d'àmbit del Principat l le 
va sentit al fet que continuem plantejant • 
els nostres propis objectius, Ja que aquesfe 
quedarien dissolts inevitablement en la ' b -
gica unitària del nou par t i t . Continuem cre 
ient que l'alliberament nacional i de clas
se dels treballadors i d'altres sectors po-
pula-s del nostre poble, tan sols pot ser • 
potenciat per un partit revolucionari d'àm
bi t nacional, armat de la teoria marxista * 
amb un plantejament d'estratègia global con 

demaneu la 
2a.edició de: 
EL POBLE DE 
CATALUNYA 1 
LA REPÚBLICA 
ESPANYOLA 
DAVANT 
L'ESTATUT 

* 

papers de treball i 
d Informació núm Z 

tr-3 VofTfessió de classe i nacional a 
¡uè steiü sotmesos. El nou partit que • 

es proposa no vol ser això. 
Per tant el PSAN es referma en la * 

seva proposa de creació d'una organit 
zació àmplÍ3 ¡federació, aliança, e t c j 
dins la l ínia de la nostra proposta de 
federació dels socialistes del Princi
pat i d'organismes parallels a la res
ta dels PaTsos Catalans, ta l com s'ex
p l ic i ta als P 41 i 43 de "LLUITA", i 
manifesta la seva disconformitat amb • 
un procés de convergènci a que vulgui • 
cristal·l itzar en un partit l imitat a * 
l'àmbit del Principat. 

En el cas que aquesta proposta no • 
sigui xo l l i da positivament, aixa no * 
significa que volguem trencar cap pos
s ib i l i ta t de coincidència i de treball 
en comú, tant en general, com de l l u i 
ta als diferents fronts, perquè estem* 
persuadí ts aue hi ha entre les dues •+ 
formulacions punts notables de coinci
dència que s'han de potenciar al màxim 
i a tots nivells. 

PSAN. desembre 1974» 

"LLUITA" 41 a "AVUI" del 25 setembre 74. 
"Per la unitat dels socialistes de Cata 
lunya* a ídem. "LLUITA" 43 en aquest ma 
teix número de T"AVUI". Quant als dos 
documents "Deu notes..." i "El procés * 
de.. ." són papers d'ordre intern. 

Catalunya 
sota el 
règim 

franquista 
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noticies s.i.c. 

noticies s.i.c. 

El neixement de noves forces polítiques, els reagrupaments.etc, 
habien provocat d'alguna «añera l'allunyament informatiu dels dos • 
centres de decisió política i promotors de la Lluita Unitaria: L'As 
semblea de Catalunya 1 la Coordinadora de Forces Polítiques de Cata 
lunya. S'Ha parlat de crisi a l'Assemblea. Veritable? De trencament 
en l 'unitat de combat democràtic a la Coordinadora de F.P., i com a 
fons, la "Junta Democràtica de Hadrid-Paris* i els intents del PSUC/ 
PCE, de fer combregar a tota l'oposició catalana an la mateixa. • • 
L'estrepitós fracàs del Partit Comunista (PSUC-PCE) 1 la seva "Jun
ta" a Catalunya provocen una forta crisi en la política unitària te 
ledirigida des de la Coordinadora de F.P. a l'Assemblea de Catalu -
nya 1 en el si de la mateixa C.F.P. L'enfrontament del PSUC.ERC par 
t idaris de la "Junta* 1 del refredament de l'Assemblea de Catalunya, 
1 el PPC, FNC, HSC, UDC, que creien en l'Assemblea com a màxim 6r-* 
gan Nacional de polít ica. Diversos mesos de c r i s i , han culminat en* 
un mínim acord que queda ref lect i t en un comunicat-declaraci6, 

"DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE* 
CATALUNYA 

PER LA RUPTURA DEMOCRÁTICA 

El procés de descomposici6 del regim franauista és avui un fet** 
pales. 

La mort violenta de Carrero Blanco, les vacilacions oberturistes 
del govern Arias, la greu malaltia del dictador, l'assumpció interi 
na del carree de Cap de 1'Estat per Juan Carlos, la reassumpció de* 
les funcions per Franco, i la recent crisi ministerial, són signes* 
d'una crisi que es prolonga en l'immololisme i d'una creixent confu 
si6 institucional i polít ica. 

L'economia del país, afectada per la cr isi mundial i agreujada • 
per la manca de directrius, ha entrat e^ un període de creixents di 
f lcu l tats . Les mesures adoptades pel oovern són apedaçaments trac-* 
tant d'ajornar els problemes. Els -ectors de l'econimia espanyola • 
no tenen altre abjectiu que prolongar un sistema i nv i l i t i corrom-* 
put, fonamentat en els privilegis i l'explotació. La inflacció està 
reduint el poder adquisitiu de les classes populars, a les que ofe
reix com a única perpectiva l'amenaça dels acomiadaments i de Ta- * 
tur forçós. Altres sectors socials, com els petis industrials, la • 
pagesia, etc., oateixen tambf les greus conseqüències d'un procés • 
inflacionari desbordat. 

Si són greus el desgavell econòmic i les tensions socials, és so 
bretot la cr isi institucional i política del regim la que est l .*** 
creant un buit de poder. La realitat ós que el poder de l'Estat s'e 
xerceix principalment per reprimir el moviment obrer i popular quan 
aauest, amb les seves accions cadd vegada nós generalitzades de pro 
testa, expressa el descontentament per les condicions de t rebal l , • 
els salaris dlsminuits, la insuficiencia de tots els serveis, l'aug 
ment constant del cost de la vida i la total • nca de perpectives." 

Arias i Juan Carlos tracten de presentar-se coa a capdavanters • 
d'un oberturisme confiïs i equívoc que ens hauria de portar gradual
ment la l l ibertat de mans dels opressors. Són intents desesperats • 
per reagrupar forces i neutralitzar les reivindicacions populars,** 
per conservar el sistema encara que sigui modificant-ne la façana. 
Es un oberturisme que no avença, <iue no pot prosperar, presoner de* 
l'immobilisme que l i imposen els ultres (les destitucions de Cabanï 
Has i Barrera en són una nova mostra) i que apareix avui, als ul ls 
de tots els ciutadants responsables com una wfa morta, un carreró • 
sense sortida. 

Davant d'aquesta situació, tots els sectors d'oposició aue en **• 

l'àmbit de l'Estat espanyol estan compromesos an la conquesta de 
les l l ibertats i de la democràci-, tenen la gran responsabilitat 
d'esforçar-se en clarif icar la confusa situació r.olítica que la* 
cr is i del règim i les maniobres oberturistes estan creant, a f i * 
d'orientar a tots els pobles de l'Estat espanyol en l'esforç f i 
nal per la conquesta de les l l ibertats. 

La tasca més urgent a reslitzar continua essent la concreció* 
d'una alternativa unitària a nivell de tot l'Estat espanyol que* 
incloent tots els partits i forces polítiques, amb la denúncia \_ 
nequivoca de les maniobres continuistes, ofereixi una sortida f i 
nal de la dictadura a través d'un prxés de ruptura i , amb el • • 
restabliment de la democràcia dongui al pob">e la possibilitat • • 
d'escollir lliurament el seu futur. 

En l'actual moment pol í t ic, la Comissió Coordinadora de For-* 
ces Politiques de Catalunya considera necessari fer públiques •* 
les següents posicions i objectius: 

A/ expresar la voluntat de les organitzacions que Vintegreh* 
de continuar la coordinació que establiren Vany 1969 com a ï r - * 
gan de convergència unitària dels partits polítics catalans, ba
sada en els set punts de la seva declaració programàtica: 

1 . Llibertats democràtiques: l l ibertat de consciència, d'ex-* 
pressió, de premsa, d'associació, de reunió, de manifestació, su 
fragi universal i garanties individuals. 

2. Amnistia general que haurà d'afectar les resposabilitats po 
lítiques fins el moment de la promulgació de l'amnistia. 

3. Llibertat sindical la qual cosa significa el dret dels t re
balladors a organitzar-se l l iurajent, amb independencia dels pa
trons, del govern i dels partits pol í t ics. 

4. Dret de vaga 
5. Adopció de mesures immediates per ta l de millorar la situa

ció de les masses treballadores i per resold-e els problemes més 
urgents que el país te plantejats en els aspectes social i econí 
mic: política de salaris, sistemes de t rebal l , col.legiació pro
fessional, assistència social 1 sanitària i de previsió. 

6. Restabliment de l'Estatut Autonòmic de Catalunya de l'any • 
1932 com a punt de partarça perquè el poble c talà pugui decidir 
lliurament el seu futur, reivindicant també el dret a l'autéde-* 
terminació de la resta dels pobles de l'Estat espanyol. 

7. Convocatoria d'unes Corts Constituients escollides per s u 
fragi universal, les quals, dins del marc de les l l ibertats, • • 
drets i garanties esmentades, configuraran pel futur les inst i 
tucions polítiques de l'Estat espanyol, posant f i al període «-
provisional. 

B/ Propiciar el diàleg i la negociació amb forces catalanes* 
que no formen part de la Comissió Coordinador?, de Forces Polí
tiques de Catalunya. 

C/Continuar la participació en els treballs d'enfortiment i * 
ampliació de l'Assemblea de Catalunya, com a màxima expressió* 
de la convergència unitària del poble de Catalunya en la seva* 
l l u i ta per la reconquesta de les l l ibertats polítiques i nació 
nals. 

D/ Afirmar la seva independencia polít ica, a l'ensems que la 
seva voluntat de diàleg responsable i sense exclusions amb to
tes les forces polítiaues 1 Vgans de convergència creats o fi* 
per crear a nivell de l'Fstat espanyol. 

E/ Aprofondir, en base als acords presos amb les forces po-* 
lítiques enquadrades en el govern basc, les possibilitats de • 
treball que dels mateixos es desprenen. 

F/ Continuar el seu treball pol í t ic a Catalunya 1 la seva ac 
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En 1"AVUI» del 10 maig 1974, p.1ü, par
làvem de! prinr número de la nova etapa 

d'UMVERSITAT, la revista universitaria del» 
P.S.U. de Catalunya. D'ença del coaençaaent* 
de aquest nou curs han estat pubicats, aab** 
una reguiarlta 1 puntualitat digne d'elogi, 
els n&eros corresponents a cada ais, i , a • 
ais a ais, un extraordinari sobre la "2* Con 
ferencia Universitària del P.S.U.C." 1 un sü 
pleaent titulat "Tots a les eleccions". A *• 
continuació reproduïa in extenso aquest docu 
aent en qüestió. 

"La caapanya electoral està a punt de cul_ 
•inar.les eleccions estan aolt proxiaes. •+ 
Quin és el balanç de la discissió, de les as 
seablees, a les di verses facultats? Efectiva 
aent, a la gran aajoria de les facultats i • 
escoles, la decisió de participar a les elec 
cions Is clara: a Econòmiques, Dret. Medeci
na, Faraacia, Matemàtiques, Fisiaues, ATS, • 
Arquitectura, Enginyers, Filosofia i Lletres, 
Escoles Tècniques de grau mig. 

La gran aajoria dels estudiants exaressa* 
la voluntat COMBATIVA de constru' la SEVA • 
ORGANITZACIÓ. Aquest is un acora unania deis 
estudiants. 

El que cal insistir encara avui és en el* 
coa es construiexen, a la pràctica, aquesta* 
organització dels estudiants. Aquesta orga-* 
ni tz ací 6 la construía ja ara aab les candida 
tures 1 els PROGRAMES que s'estan presentant. 
Aquests PROGRAMES, en la aajoria de casos, • 
son discutits i decidits coi.lectivaaent • • 
pels estudiants i recollen les reivindica- • 
cions polítiques 1 universitàries, oue exi-* 
geixen indubtablaaent la transformad! demo
cràtica de la Universitat 1 del regi» polf-* 
tic, i el carácter autonoa * 1'or 
ganització estudiantil. Aquesta Is 
la foraa OFENSIVA de surerar les * 
Haitacions, el caràcter resfrie-* 
tlu del decret ministerial. Pensar 
ilusoriaaent que anar a les elec-* 
cions 1 aplica previ aaent deten i na 
des condicions prèvies (coa son • * 
1'aanlstia universitaria, els •** 

drets de reunió i autoorganització 

es un error. Aquestes anoaenades • # t j 

graciosaaent concedides, sino conquistades, 
t aixa vol dir que les facin seves els re-* 
presentants estudiantils i el PROGRAMA que* 
surtí de les eleccions. 

AMB AQUESTA IDEA CRIDEM A TOTS ELS ESTU
DIANTS A PARTICIPAR A LES ELECCIONS, aab a-
qust objectiu, no pas de sotmetre's a la ve 
luntat ainisterial, sinó de construir la se 
va organització sindical, d'elevar al aàxia 
bivell l'exigencla de les nostres reivindi
cacions. Ara aateix. en aquests dies cal a-
celebrar la preparació i presentació de CAN
DIDATURES DEMOCRÀTIQUES I UNITÀRIES a tots* 
els cursos, cal donar efectiva possibilitat 
a TOTS els estudiants per pronunciar-se en
torn al probleaa electoral. Les votacions a 
nivell de facutat, secció o departaaent, si 
no han sigut el resultat d'efectives cónsul 
tes a nivell de grup i de curs, només poden 
ésser considerades a t ítol indicatiu, pero* 
nopoden substituir el pronunciaaent de la • 
gran aassa d'estudiants. Ningú pot atribuir 
-se una representativitat que no hagi estat 
foraalaent atorgada. 

En la realització de les eleccions pot a 
parèixer el probleaa del quoroa. Hi ha que* 
entendre el probleaa del quoroa sobre la ba 
se del noabre d'estudiants que noraalaent a 
ssisteixen a classe (siguin lliures o of i - * 
cials)- que poden avalar els aateixos profe 
sors-, no sobre la base dels estudiants ma
triculats. Si les autoritats acadeaiques no 
ho entenen aixf, cal recordar el fenoaen de 
l'adsentisae produït çar la aanca de insta-
laclons i oel degradat nivell de l'ensenya
ment, i la responsabilitat- que no coaplei-
xen- dí planificar les instalacions univer
sitàries (aules, laboratoris, etc) d'acord* 
a aquest noabre teòric. 

Aquesta i soltes altres qüestions han •+ 
de IMPOSAR-SE inuediataaent. Van en la l i - * 

nia de dotar a l'organització estudian 
t i l de la flexibilitat necessària per* 
a que s'adapti a la realitat viva de • 
les facultats, que «ai quadra aab les* 
pautes oficials. Especialment, en els* 
problemes del primer cicle, dels estu
diants lliures, de la divisió per edi
f icis, en el dret d'elecció en les es
coles coa ATS, ESADE, IQS, Escola de • 
Sociologia, Residències i Collegls Ma
jors, ha d'aparèixer ja la voluntat AU 
TOORGANITZATIVA dels estudiants, es-**" 
tructurant els diversos nivells de re
presentació d'acord a les necessitats* 
i estructura real de cada centre. 

Especialment, l'elecció a nivell de 
facultat 1 universitat no pot ésser un 
procés desconegut pels estudiants, si
nó públic. S'ha d'articular la inter-* 
venció de TOTS en l'elecció dels repre 
sentants a nivell de facultat 1 univer 
si tat. 

Però l'organització no és un objec
tiu en si, és un medi per la lluita, * 
per la satisfacció de les nostres re i 
vindicacions. Ni la batalla per l'auto 
organització estudiant es clou en a-* 
auestes eleccions, ni les eleccions •* 
per si soles resolen els problenes pen 
dents. CAL IMMEDIATAMENT ORGANITZAR LÀ 
LLUITA A CADA FACULTAT, partint dels • 
objectius propis, donant una via peraa 
nent a l'activitat reivindicativa. Cal 
que la consolidació de l'organització, 
de la qual les eleccions en són un pn 
aer pas, perí no l'únic, corri paralle 
la a la mobilització efectiva de tots 
els estudiants, i representi l'explici_ 
tació, en la lluita, del seu programa. 

P'ograsa que els comunistes entenem 
en la seva formulació global, però o-

REVISTA UNIVERSITARIA DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 
ANY 17 NOVA ÈPOCA OCTUBRE DE 1974 
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països í^tatakins 
bertes a totes les propostes 5 situacions + 
particulars, en els següents punts: 
. 1 . RETIRADA DE LA LLEI DE SEIECTIVITAT.* 
Rebuig de qualsevol forma de select ivi tat,* 
en l 'obl igacií de que les diferents univer
sitats acollln a tots els estudiants que ho 
so l . l i c i t i n , amb una adecuado progressiva* 
i continua de la seva capacitat. 

2. AMNISTIA UNIVERSITARIA, que inclogui 
la l l iber tat dels detinguts, el retorn de • 
tots els estudiants, professors i càtedra-* 
t ics expedientats, 1 la retirada de les san 
ei ons. 

3, RETIRADA DE LA POLICIA. 
K, AUTONOMIA en l'aspecte econòmic, ad

ministratiu i de polít ica educativa. 
5. GESTIÓ DEMOCRÀTICA, que signifiqui • 

si retorn de les tasques de govren de la U-
nl versi tat a estudiants, professors 1 cate
dràtics, 

6. LLIBERTATS DE REUNIÓ; EXPRESSIÓ I A-

SSOCIACIO. 

7. La vinculado a la real i tat nacional 

de CATALUNYA, amb el reconeixement inmediat 

del català com idioma nacional. 

25 de Novembre de 1974." 

PS/ \ N- DTOVÍSÍO y. • *' 

lluita (prov>.) 
. Amb l'aparició d e ' l l ü l h " 43, sota el l e 

ma "Per la Revolució Socialista d'Allibera-* 
ment Nacional", amb dl seny gràfic nou 1 les* 
sigles "PSAN provisional" les coses queden * 
molt mis clarificades dintre del moviment ge 
neral d'Alliberament Nacional, Tancant-se aí 
x í , amb la consolidació d'aquesta escissió** 
del pSAN un afer que com tota separació o • • 
disgregació, pot o podría afectar greument • 
Vesdevinidor polí t ic del nostre poble. 

A continuació reproduïm l 'a r t ic le "PROVI 
SIONALS PER QUE?": 

"A f inals de l'any passat es va dur a ter 
me un procés de debats interns sobre les con 
diclons concretes a tenir en compte per a pa 
ssar a una practica de l lu i ta ofensiva i per 
a impulsar la l l u i t a de masses. En aquells * 
debats es van tocar espectes fonamentals que 
en altres llocs hem tractat amb més extensió; 
(Veure "La situació actual i tasques inter-* 
nes del Partit en el moment actual") un as-* 

pecte de fons era la contradicció fonaraen-* 
ta l teoria política-acció política entorn * 
de la qual es van anar marcant posi dons se 
riosasent divergents entre els militants • • 
(sobre la concepció de la pràctica polít ica, 
ritmes i mètodes de t rebal l , organització * 
interna, etc. ) ; també a partir d'aquest • • 
procés es va desenrotllar el corrent de cor 
recció interna a partir de la identificació 
de les dues desviacions fonamentals que •**• 
s'havien possat de rel leu: l'oportunisme 1* 
l'idsologisme; l'oportunisme es reflexava * 
en l'actuació a remolc dels esdeveniments* 
1 per un menyspreu per la teoria i l'orga-* 
nització. L'ideologisme es reflexava en un* 
allunyament de la l l u i t a de masses, en una* 
concepció "ideologista" de la teoria (és a* 
d i r , la teoria com s sistema de valors abs
tractes desi l i gats de la practica). 

Les posicions divergents abocaren a una 
cr is i oberta, com vam explicar en el seu mo 
ment (Veure "Lluita" 38). Al cap d'un peri£ 
de de decantado de les posicions s'ha cons 
tatat l'existència de dues organitzacions • 
que comparteixen una mateixa experiencia ge 
neral, assumeixen plantejaments d'all ibera
ment nacional molt pròxims 1 respon al ma-* 
teix nom. 

Aquesta situació que el nostre part i t • 
no ha desitjat 1 que considera desorientado 
ra per al moviment d'alliberament popular • 
català, ens ha decidit a autxalif icar-nos* 
de PSAN (provi si ona'). Amn aquest qualifica 
t i u no pretenem únicament la diferenciació* 
de les dues organitzacions sinó tamb! i fo 
namentalment, caracteritzar la nova etapa * 
del part i t en la qual continua 1 s'aprofun
deix a nivell intern el procés de correcció 
per anar rectif icant les deformacions actu
als en la pràctica polít ica. Per mitjà de** 
l'enserime.nt en les l lu i tes i la cr í t ica i * 
l 'autocrít ica constants hem d'anar corre- * 
gint l'ideologisme i l'oportunisme a nivells 
de línies generals de t rebal l , que encara a 
pareixen entre nosaltres. 

Amb el "provisional" volem constatar que 
no ens considerem completament ni de f in i t i 
vament constiiuits coa a organització sinó* 
que seguir en l'esforç per aprofundir 1 con 
cretar ideologicament 1 política les tas- * 
ques de la revolució socialista citalana. 

En el moment actual, doncs, ens trobem* 

en una primera etapa de construcció, en * 
la qual la tasca prior i tar ia és Vorganít 
zació i impulsió del Moviment d'Allibera
ment Popular català en els diversos 
fronts. Només en la mesura en auè treba-* 
Hem en aquest sentit el part i t anirà es-
denenint l'avanguarda del moviment d*alK 
berament i Vautèntic part i t revoluciona
r i dels PaTsos Catalans." 

nova Catalunya 
Hem de fer-nos ressò del fet que una • 

publicació catalana com "Nova Catalunya11* 
ha publicat una edició especial del seu • 
primer número en espanyol i francés, pre
sentant la seva organitzacií polít ica, la 
seva Declaració de Principis i e1 Progra
ma d'Acció Política. 

En el seu sia, T'AVUI" va publicar • • 
textos d'aquest primer numero. En aquests 
moments, el S.I.C. només vol remarcar la* 
Importància que pot tenir la ut i l i tzació* 
de llengües extrangeres per part de les * 
organitzacions po-ítlques catalanes, a f1 
de fer conèixer millor a la resta del món 
Catalunya i la seva rea l i ta t . 

^^Esperem que d'altres grups polít ics • 
catalans segueixin el primer pas donat • • 
pel P.P.C. 
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OPERACIÓN OGRO 
ín el núearo d"mi* d * H del ?» de st» 

teebre Inclclef uns "uants «tractes del l l i 
bre "mmirn OMRQ: roo r PTRQUE utcurC 
«OS » CAÜRERü BEATO*, erigí na I "ETA fn a-
guasta ocasió continuare» renreduint frac)—* 
•en** significatius de l'obra. 

Abans, pero, he* di parlar di dos *sd»ve-
nlaerrts tu» s'han pr&dtft a l'entorn d'*-»*-
quest afer. El prleer fa rtferlncla a h pro 
MMcltf d e l l libre per part de le« autor! -
tats tranceses, en el sentit d'Interdir la * 
sew venda I distribució' en el territori di 
f l e t o francès ( d'octubre). 

El segon is la negativa d'aquest aatel* • 
govern a la dieanda d'extradiccié per part • 
del govsm espanyol franquista di 10 ref»-*» 
glats polítics batees, als quals s'acusava • 
d'haver prss pert en Tateneptat contra 1'al-
• l ra l l Carrero Blanco.(20 di noveebrt). 

" l o estaaos di acuerdo con esa Interpre
tación /d i la no oportunitat di l'ateoptat • 
per al Procés 1.001/ Lo que pasa es que se 
confunde, se aezdan los prob'enas, y una co 
sa es la situación previa y otra al desenla
to del Proctso, que ahí ya no enfríaos noso
tros. A nosotros, desde ue súpleos la fecha 
dil Proceso, nos preocupaba uucho que ludie
ra haber una interferencia, que la acción se 
produjera unos das antes y que pudiera f r e 
nar a las aasas. Nosotros partíaaos de eje. • 
era el proceso contra unos dirigent «i obre-» 
ros y qie eran las aasas las qw tenían que 
dar una respuesta, bien en la calle, bien en 
aanl testaciones, o con paros, o con una hue| 
ga general, COM la que se produjo en Euzka-
dl cuando el Proceso de Burgos /(Oeseabre de 
1970, contra 9 eeabres d'ETA)/, Cre.aaor que 
esto era p lacroi al, lo que pasa os que se » 
veía poco sabiente, conflabaaos poco. Aun a-
sf, la Dirección dice "ue espereeos al 12. 0 
sea que el probleaa nuestro es previo al Pro 
ceso. £1 probleaa de los procesados nos oreo 
cunaba senos. Estaba euy claro que la acción 
de Carrero no Iba a Influir sus condsnas. 
Las condenas han sido auy duras, irfsisas • 
/-veure "AVUI" del ">0 gener 1974-/, m eso . 
est-eos di acuerdo, pero hubieran sido Í3S * 
eisaas "¡i al Ogro no le pasa nada. Un es'ado 
fascista coeo el español, oue ?e basa en la 
fuerza y en el terror, io puede pareitir ~ue 
unos diriqertes unas cabezas vis'bles de la 
lucha, queden sin escarelento; necesita «edi 
das ojoBp'iarss, que ateeoricen al pueblo; e-
so es consecuente... Tiene que repririr, se-
oarar a las vanguardias, por las isaas razo 

nos que condenaron a «uar'e a Puig Antic' • 
o por las ;ue asesinan a nuestros eilitan-
tes. 

/{Parla un al tr t } / : Esee fue el plantea 
atento ue nos hlciaos y recuerdo qw nos 
nreocupaba bastante lo di que pudiera asus 
tar a las aasas. Pero cuando el 1? se vio 
que no habría respuesta ya quedases tran-» 
quilos. Y hasta creo oue fue Jon, no?, el 
que oí jo ow si no había nada la acción •• 
vendría bien, serf i un apoyo. 

/(Parla Jon)/: Sf, lo wjor hubiera si
do una huelga general, poro s! el uebio * 
no rsacclcnaba, al amos habría algo. Aun
que luego, oí hecho de nue fuera el 20 ya 
'ue pura coincidencia o, aejor, pura nece
sidad, COBO verás. 

'(Parla el segon)/: Poro luego el desen 
lace dil Proceso fue un desastre... Yo no» 
sé qui clase de plantea»'entos se habían • 
hecho, no lo he entendido todavía; leyendo 
las declaraciones era casi de vergüenzi.EI 
"ueblo esperaba otra cjsa* una reacción • • 
ais positlvla, algo que estimulara a los * 
obreros que luchan y que tenían los ojos • 
ouestos en sus representantes... Date cuen 
ta di que oran dirigentes, joder, y a l l í * 
no se di Jo nada: todo el aundo rehuyendo • 
el bulto, que si no habían ido a la reuni
ón, que si pasaban por a l l í , el otro que • 
si era apolítico... Qué clase de dirigen-» 
tes son esos, cono? Y eso no fue por la ac 
clon, eso ya estaba preparado así. . . 

/(Parla un quart)/: Este tiene razón, a 
af taahién ae sorprendió, y a todos... Te 
acuerdas de Burgos y coa-arar as... Porque» 
toda la caapafta se había hecho relacionán
dolo con el Proceso de Burgos; se decía • • 
que coso B-rgos, que aás que Burgos, y en
tonces la gente decía: "si a l l í fue ETA •» 
quien denunció la opresión del pueblo vas
co, con el 1.001 pasará lo al sao: los olri 
gentes obreros denunciarán la oaresión de 
los trabajadores, la falta de 'iDertad, la 
necesidad de reunirse fuera de! Sindicato» 
Oficial y de -ace^lo en Colisiones... En • 
f in , gue aprevecrarfan aquella ocasión y • 
en lugar de acusados se harían acusadores. 
Le darían la vu°lta al Proceso. Un proceso 
político es eso, no?, y denunciar. En Bur
gos les pedían penas de suerte y lo hicie
ron... 

/(Parla el priaer)/: Esto está claro; -
lo que debía haber sido el proceso de la • 
clase opriaida a la clase opresora, se con 
virtió en un proceso aenor, de abogados •» 
-:ue qui ren dei»ostrar que la ley no funció 

na... y a toda costa quieren deaostrar »» 
que no ha habi do reuni ón y que, pese a e-
11o, se les condena... 

/(Parla Jon)/: Dero es que a esos abo
gados no puedes pedirles un planteaaiento 
de aás alcance. Ellos, por si solos, no • 
van aás lejos... No podían hacerse un •• 
planteasiento * clase, que era lo oue re 
quería, porque estaban liaitados por sus 
propias contradicciones. En Burgos no se 
les dejó: fueron los al litantes Quienes » 
llevaron la Iniciativa y aquí no, los o-» 
tueros se entregaron en sus lanos. De ahí 
la gran contradicción entre lo que el pue 

|_ blo esperaba y lo que pasó.',' 
(pp. 1P3-1W) 

"Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA: /El País 
Basc i la Llibertat') reafiraa asuair la» 
responsabilidad total de la ejecución del 
Sr Luis Carrero Blanco. 

El Coeando "Txikia* (1), autor aaterial 
de tal acción, se encuentra en esto; ao-» 

f1) NDLS de V'WUT: Txlkia (El Petit), 
era ?1 noa de guerra d'Euztakl Kendlzá-* 
bal, líder d'ETA. V ure la noticia del • 
seu assassinat a l»»AVU¡» del 15 aaig de 

1973. 
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«entes perfect-^ente bien v en Isger seguro. 

La fïecucién oal Sr I r is ".rrero 8'anco* 
r a constituido la justa respuesta • i ola-
de violencias delatada pop su ~obiar.no so-
tr» e! rueb o Vasco, a consecuwr.ia a» la * 
ua' nueve «¡l i tante: de FTA han oerido su 

vida. 
' '.. | Estamos firmeaente decididos a con 

tinuar en la aisaa línea de actuación si la 
reoresion continua cebándose sobre nuestros 
trabajadores y nuestro pueblo. "olpearemor* 
de nuevo si poder f-scista en l i s personas, 
lugares y momentos lue consideremos ras con 
venientes. 
QORA EUZKADI AZKATUTA \\ 
«KA EUZKADI SOZIAUSTA <! 
Euzkadi, 2? de Diciembre de 1973." 

'Comunicat H°- 2 d'ETA) (no) 

/(Parla Jon)/: "Entonces ya vi aoarecer 
el coche en la Calle Juan Bravo. Vi 'os dos 
coches ífue venían, el suyo y el de escolta. 
En la Calle Juan Bravo tuvo "ue esperar por 
que él sube por la parte derecha, los co-** 
ches bajan por la derecha y él tuvo que es
perar a que pasara algún coche aue iba en • 
dirección a Serrano. A l l í paró, pasó el co
che, y venía suave, venía suave, suave, y • 
cuando lle-·ó a Baldonado estaba pasando una 
señora con una niña, cru?indo la calle de • 
Maldonado. A l l í volvió a parar. Cuando cru
zaron la se-ora y la niña, suave, suave, se 
vino acercando, llegó a la al tura.. . -en »• 
f i n , lo aue uno siente en esos moemntos. e-
so si oue no se puede n i . . . Imaginar-. Lle
gó a la altura del cxhe nuestro y yo le dJ 
je a Txabi: "Ahora". No vi el coche pero vi 

nue subía el suelo. Hizo un rui o sordo  
Priaero hubo un instante -cuando e-te apre
tó-. Yo le di je: "Ahora" y ae i «aginé r:-s • 
habría apretado; yo no sabía parque -o le » 
v i . Y hubo un instante en aue p ^cí" que** 
no pasaba nada, son unas décimas de segundo 
aue son coto años. Eso es.. . Y que no pasa
ba nada y de repente vi -sin ruido cesi, hi 
zo un rui do buuumnw, pero auy suave-, y, de 
pronto, vi aue todo el suelo se abr'a, su-* 
bía, y una nubre negra que llegaba hasta los 
tejados. Empezamos a gri tar: gas!, gas! -por 
que ya nos habíaeos puesto de acuerdo antes* 
para hacer creer que era una explosión de • • 
gas, 

/(r>arla Txabi)/: Yo, en cellos soaentcs 
en los lue esperaba la ce al de Jon, no ae • 
acordaba ais que de Josu /(un deis 9 « l l i - * * 
tants d'ETA assassinats]/, no ae lo cedía •• 
"uitar de la tiente, ae lo imaginaba acribi-* 
liado a balazos -pome a Josu lo mataron a-
sí. le rodearon la casa más de 150 policías* 
y le segaron el cuello a t i ros- y yo sentía* 
iue él me daba valor y se lo decía a Jon en 
voz baja. Y cuando apreté no vi nada, porgue 
desde donde estaba era imposible, tardé tam
bién unas déciaas de segundo en oir la expío 
sion, neor ya Jon corría, vi que por la otra 

•cera ci no -* 
?ra i , s(>Hé i . . 

correr 
fdma parlar JonV: Salimos c o r r i e -

do. Y - rifad oel caaino hay una dan, en • 
la "alie de Diego d» teór., a la dereci.a, en 
tre Claudio Coelio y Lagasca, y salió a l -
•jún hambre de le abra, algún a&aftil y a i - * 
rándonos prequntó: ué?, qué ha sido', y yo, 
según iba corriendo, -bueno, corriendo no • 
íbamos; íbaros andando rápido, entre andar* 
y correr- le di :e: "es una explosión de gas, 
una explosión de gas". Iker suele decir me 
nosotros creíaaos oue gritábamos, pero lo » 
decíamos auy baji to, sin voz casi. 

"Parla Iker)/: Es verdad, decían "gas... 
gas" COBO emocionados, con un h i l i t o de voz. 
Pero que no llamaba la atención, era una co 
sa auy natural para la gente que los viese, 
verían a unos asustados. Se eetieron en el 
coche y hubo un peguero diálogo, aue yo ore 
gunté -en lo nue salía, por supuesto-: " Ha 

• s * conterc ron, 
: tarrifcja -se re 

'ar i i ue er<¡ u- i y w explosión, pe-
ter r ele-; oregunté si el coche 

nabía continuado y me diierar; que no, * 
que no habían visto nada. Recuerdo TUB 
Jon ¡se dije sólo ios frases: "de llano* 
y "ha sido terr ib le". % ae dijo nada • 
i»ás. Y Txari no decíi ais que: "Josu es 
tá vengado, Jisu está vengarte" y "josu* 
se ha dado fuerza", i'ikel callaba y **• 
cuando cruzasos Claudio Coelio, que v i -
os el humo, me cogió con fuerza por *• 

los nombras y di jo eoocion i :o: " lo he
mos conseguido, hemos vencido*. Apreté* 
suave el acelerador y hasta el cambio • 
de coche ya no hablamos más." 

(133-134) 

" E l probleaa suele ser que la gente 
de fuera del País Vasco no comprende en 
general el problema Vasco. Así que cada 
vez que se ha establecido algún contac
to con gentte de Ma<rid o de Barcelona* 
no ha ido adelante porque cuando se l ie 
gaba a hablar no había entendí alentó. • 
El probleaa de la lucha armada, por e-
jeaplo, no lo tienen nada claro, Y cuan 
do se llega al problema nacional lo ven 
completamente diferente a nosotros. Lo* 
ven desde el punto de vista de la bur 
guesía española ( . . . } " (11) 

^ ^ Creiem que es tracta d'un error ti_ 
^ • 1 pogràfic, ja que, coa és de supo-* 
sar, hl ha diversos partits nacionalis
tes catalans que comprenen to l t bé el • 
Problema Nacional Basc... i el Català! 

UIAMHA im 
Per als dies 2 i 3 d'octubre, l'organit 

zació nacionalista ETA-V" Asseablea va oro 
qraaar dues jornades reivindicatives sota* 
el lema de "9ATASUNA 74" (UNITAT 74). En * 
la portada d'aquest número d'"AVUI'' repro
duïa una de les octavetes escampades per * 
ETA amb tal motiu. 

La importància d'aquestes diades de l'ui 
ta es deu a d'.versos factors. El més desta 
cable fa referència a l'acusació que và-** 
r ies organitzacions clandestines espanyo-* 
li's han fet ? TETA, en el sert i t "ue no • 
tenia capacitat mobilitzadora entre les •* 
masses obreres basques, ja oue l'opressió* 
nacinal d'Euzkadi només era "sentida* per 
les c-pes de ia petita i mitjana burgesia. 

Ara, una volta celebrades aquestes jor
nades - i també la del ela 11 de desembre,* 
de la lual parlarem més endavant-, weda • 
aerfecta-ent demostrada la falset at d'atue 
l la asseveració, de la qual cosa ens n'ale 

grea. 
Passant a un breu resum dels fets es

devinguts al l larg dels dies 2 i 3, po-* 
dem dir que els obrers en vaga arribaren 
a ser de varies dotzenes de milers per • 
tot el País Basc ("províncies" de Glpuz-
koa. Alaba, Bizkaia i Nabarroa). Igual-» 
ment, foren nombrosos els aturs a Facul
tats, Escoles Tècniques i àdhuc a Cen-** 
tres d'Ensenyament Mig. També cal resse
nyar l'explosió de vàries bombes, així • 
com els "numerosos desalojos de locales* 
-com va haver de reconèixer la premsa- a 
òòn nesbre de ciutats basques,degut a •* 
trucadas anònimes amenaçant amb la collo 
cació d'artefactes explosius. Finalment, 
cal fer esment de la detenció de més d'u 
na dotzena de persones, sota l'acusació* 
de pertànyer a ETA-V9 Assemblea. 

Tot seguit parlarem dels fets esdevin 
guts durant la jornada de V11 de desem
bre. 

http://~obiar.no
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11 desembre: 
200.000 

EUZKADI 
Per a aquest dia s'havia fet una crida* 

unitaria a la vaga general en el País 8asc. 
Havien signat ETA-V? Assemblea, ETA VI? As 
seablea/Liga comunista revolucionaria. Mo
ví liento Coaunista de España, Juventudes * 
Libertarias, Unión General de Trabajadores 
(del PSOE), Organización Revolucionaria de 
Trabajadores. Segons senbla el Partit Con 
nista d'Euzkadl ( f i l i a l del PC España) no 
va recolzar aquesta vaga general. 

Tot i que feia poc de les vagues de 8A-
TASUNA 74, es calcula que ees de 200.000 * 
obrers bascos van parar al l larg d'aquell* 
dia. Igualeent, es van registrar grans a-
turs ais Centres d'Ensenyament, aixf coa • 
in f in i ts comerços no van obrir les portes. 
Per una altra banda, la circulació a les * 
ciutats i viles d'Euzkadl es va reduir a * 
un nivell fins i tot inferior a la deis +• 
dies festius. 

Auant a les detencions, cal fer esaent* 
del fet que arribaren a més d'un centenar* 
entre les "preventives" i les produïdes di 
rant les manifestacions hagudes. En aquest 
sentit cal reaarcar la mort (sense confir
mar) d'un jove aanifestant a Hernani. 

En aquesta ocasió, coa en la de les dia 
des de BATASUNA 74(2 i 3 desembre), es va 
tractar de vagues de caire polí t ic i no •* 
pas de pura reivindicació econòaica. Els * 
aotius concrets de la Vaga General del dia 
11 foren: PER LES LLIBERTATS NACIÓN DEL 
PAÍS BASC i PER L'AMNISTIA GENF^L OE TOTS 
ELS PRESOS POLÍTICS. (Coa ja nea apuntat * 
en núaeros anteriors d'aquesta revista, no 
ais ETA-V? Assemblea té ais de 200 a i l i - * " 
tants engarjolats,) 

vaga de la faa de presos polít ics bascos 

Intiaaaent relacionat amb aquestes dia
des ds reivindicació polít ica, cal desta-* 
car la vaga de la faa de la ianensa «ajo-* 
r ia deis presos polít ics bascos, acció du
ta i tere* en solidaritat ?ab les jornades 
reivindicatives en qüestió. 

A ees a aés, però, els vaguistes de la 
f » taabé tenien una l l i s t a de peticions * 
pel que fa a les condicions de vida inhuaa 
nes dins les presons franquistes. Ara coa 
ara (día 14) continuen en vaga de la fam i 
«oïts d'elles han estat traslladats als •• 
hospitals i enferaeries degut a l'extrema-
da debilitat en no ingerir aliments. 

Finalment, cal afegir we 7 advocats de 
Donòstia/St Sebastià van enxetar una vaga 
de la faa solidaria Í1? de desembrê  dins» 

el local del seu Collegi • 
orofessional. 

o 0 o 
Coa a nota f i na l , vo-** 

lea destacar el fet que la 
TVE no ha parlat per a res 
d'aquesta Vaga General Po
l í t i ca basca de més de 150 
a i l treballadors d'Euzkadi. 

agitadors 
pagats 

Sota els t í to ls de "Tur >   

bar la paz y la convivencia 
pública. Objetivo de los atentados terroris 
tas perpetrados en los Sitiaos días. Están* 
provocados por un gropúsculo aaoista subven 
donado desde el exterior", el diari bilbaf 
"EL CORREO cSPAÑ0L-EL PUEBLO VASCO" del ma
teix dia 11 de desembre intentava despresti 
giar la Vaga General Política, tot "carre-* 
gant el aort" a agitador" pagats des de les 
tranger. 

Segons sembla, es tractà d'una maniobra* 
del Cap de la Policía de Bilbao -entrenat + 
en guerra psicològica als EEUU- a la f l de 
donar una iaatge falsificada de la rea l i ta t . 

La resposta la va tenir aquell aateix • • 
dia quan -no ens cansarea de repeitr-ho- ** 
als de 200.000 treballadors es van declarar 
en vaga. 

noves accions 
Semba que cal eoaarcar aquestes noves ac 

cions dins el context de la campanya d'agi
tació encetada a començaments d'aquest mes. 

dos guàrdies c iv i ls metrallats i morts 

A Mondragon (Gipuzkoa/Guipúscoa), a tres 
quarts de vuit del vespre del dia 17 de de
sembre, i des d'un auto en marxa foren aeri 
b i l la ts i morts dos guàrdies c iv i l s . Se sap 
que ambdós eren membres del Servei d'Infor
mació de la GC. Els atacants pogueren fer-* 
-se escàpols. 

dos altres guàrdies c iv i ls fer i ts greument 

Al dia següent, a Urduliz (Sizkàia) dos* 
individus joves arnats amb metralletes i n - * 
tentaren interceptar un grup format per dos 

àézr& 
EUZKADI, ZUTIK ! (PAÍS BASC, DEMPEUS !) 

guàrdies c iv i ls i sis empleats que trans_ 
portaven la paga de l'empresa "LA PEÍiA". 
S'inicià un fort t i ro te ig , a resultes *• 
del qual, els dos guàrdies c iv i ls resul
taren fer i ts greument. Els dos atacants* 
fugiren amb un auto sense endur-se'n, pe 
rò, els diners. 

L'opinió general sobre aquests dos ac 
tes de l lu i ta armada és que han estat +• 
obra de comandos d'ETA-V?. 

explosions i amenaces de col·locació 

7 de desembre: explosió d'un artefac
te al bar "Moll" de Portugalete (Bizka-* 
ïa ) , qu;n era ret i rat per la policia. La 
ni t anterior ja havien rebut una trucada 
amenaçant-los amb la collocació d'una ** 
bomba. Els desperfectes es calculen en 1 
milió de pessetes. 

7 de desembre: trucades anònimes a la 
seu de la casa "Renault" i al "Mesón de 
Loia"1, també* a Portugalete. Afortunada-* 
mpnt no va passar res. 

17 de desembre: Explosió d'una bomba* 
als aparadors de la botiga "Guernica", a 
Tolosa (Gipuzkoa). Desperfectes de poca* 
consï deraci ó. 

17 de desembre: Explosió d'un artefac 
te als aparadors d'una botiga d'efectes* 
navals , a Donostia/St Sebastià. També • 
foren pocs els desperfectes ocasionats, 

17 de desembre: trucada anònima a la 
directora de l ' Inst i tu t d'Ensenyament •• 
Mig de Sestao (Bizkaia). El local fou •* 
desallotjat però no va haver-hi cap ex-* 
plosió. 

Un noi morí assassinat per la GC en* 
no aturar-se davant un control vora* 
Donostia/St Sebastià, el IS desembre. 
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