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presentació 
L'Equip AVUI, al llarg d'aquest número, es fa ressò del 
pitjor més repressiu viscut sota la monarquia: cinc bascos 
i dos catalans han mort violentament assassinats per les 
forces d'ordre públic. 
També hi trobareu un bon munt de documentació de to
ta mena —en especial de les instàncies unitàries catalanes— 
la qual cosa reflecteix ja per si mateixa la gran activitat 
política de l'oposició catalana democràtica. Cal destacar, 
a més, el dossier que ens han preparat els propis militants 
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de la Solidaritat d'Obrers de Catalunya ( S O C ) , seguint 
la línia encetada fa uns mesos amb la secció Sindicals i 
Partits Polítics dels Pai'sos Catalans. 
Finalment, l'Equip AVUI agraeix a tothom la col·labora
ció prestada a tots els nivells, fins i tot de la premsa legal 
en citar-nos com un servei de contrainformació catalana 
i democràtic, i es posa una vegada més al servei dels mà
xims organismes unitaris catalans, l'Assemblea i el Consell. 



L'OPOSICIÓ DEMOCRÀTICA 

el consell i el rei 
Durant la visi ta de Juan Carlos a Catalu

nya, bon nombre de persones es pregunta-* 

ven com jutjaven aquest fet els màxims or 

ganismes nacionals catalans: l'Assemblea* 

i el Consell, D'aquest últim en posseim * 

un text , el qual, tot i dur data del dia 

20 de febrer, fou escampat un cop en Juan 

Carlos ja era de retorn a Madrid. Heus-lo 

aquí: 

' «AL POBLE 0E CATALUNYA 

Les àmplies manifestacions populars de1s++ 

dies 1 i 8 de febrer, per l'amnistia, la++ 

l l iber tat i l'Estatut d'Autonomia, han po 

sat de relleu la voluntat profunda del p£ 

ble de Catalunya que l i sigui reconeguda* 

la seva personalitat nacional i el dret • 

d'autodeterminació; que siguin posats en 

l l iber ta t tots els homes i dones que pa-+ 

teixen presó per haver l lu i ta t pel seu a-

lliberament social i nacional; que sigui 

possible el retorn de tots els exi l iats • 

de la guerra c i v i l o per causa política + 

posterior, i que siguin readmesos en les 

respectives empreses els que han estat a-

comiadats en defensa de les reivindica^** 

cions collectives dels treballadors. 

Les manifestacions han posat també de re

fieu la voluntat del poble de Catalunya * 

d'aconseguir, pacíficament i d'una manera 

responsable, la democràcia. El per i l l +* 

d'enfrontaments i convulsions, el buit de 

poder, no és en el trencament democràtic, 

sinó en la resistència d'un règim a reco

nèixer els drets legítims del poble, a re 

tornar-l i la veu i el vot, a sotmetre's • 

al veredicte del poble a través del sufra 

gi universal sense més dilacions i prohi

bicions. 

Han passat tres mesos des de la mort del 

general Franco i de la instauració de la+ 

monarquia. El discurs de la corona havia* 

promès participació, concordia, justícia* 

social, i un procés de reformes cara l'ho 

mologació política amb les democràcies ** 

d'Europa. La real i tat és que en les prime 

res setmanes de monarquia se'ns oferia un 

indult que negava la concordia, unes elec 

cions d'alcaldes que perpetuaven els po

ders locals anteriors, una congelació sa

lar ia l expressiva d'una política economi-

PROTESTA DE l'ASSEMBIEA 
A I A JUNTA IPIATAFORMA 

ASSEraLÜA DE CATALUNYA 

COMISSIÓ PERTttNENT 

A la Junta Democrática de España i a la 
Plataforma de Convergencia Democrática. 

Els organismes de l'Assemblea de Catalunya han tingut coneixement a tra
vés de la premsa de contactes públics entre representants de la Junta Democrá
tica de España i de la Plataforma de Convergencia Democrática d'una banda, i -
del Comitato Spagna Italia i personalitats de l'Administració italiana de l'al 
tra, així com de contactes anteriors amb altres organismes europeus. 

L'Assemblea de Catalunya valora la importancia i l'interès d'aguests con_ 
tactes de part de l'Oposició democràtica i d'organismes unitaris de l'Estat Es_ 
panyol que propugnen la ruptura democràtica. Però l'Assemblea de Catalunya no 
pot deixar de manifestar la seva sorpresa i el seu desacord davant del fet que 
aquests dos organismes unitaris s'atribueixin la representativitat de l'oposi
ció democràtica unitària a nivell de tot l'Estat, excluint a l'Assemblea de Ca 
talunya, l'organisme de representació més àmplia a Catalunya» excluint el Con
sell de Forces Polítiques de Catalunya i excluint a les altres instàncies uni
tàries de les nacions de l'Estat. 

D'altra banda, és sabut que l'Assemblea de Catalunya, des del dia de la 
seva constitució, el 7 de novembre de 1971, ha treballat incessantment per 
"la coordinació de tots els pobles Peninsulars en la lluita democràtica" en -
front de tot intent continulsta. 

Davant dels fets esmentats, la Comissió Permanent de l'Assemblea de Cata 
lunya posa a la consideració de la Junta Democrática de España i de la Platafor 
ma de Convergencia Democrática els següents punts: 

1.- L'enfortiment del procés cap a la ruptura democràtica, en la urgència 
de la qual coincideixen els nostres organismes respectius, implica l'exer_ 
cici efectiu, ja des d'ara, dels drets de les nacions de l'Estat, sense -
excloure el de la representat!vitat que, en les condicions actuals passa 
pels organismes unitaris i democràtics. 

2.- Per això, i per a una real coordinació amb vista al trencament demo
cràtic, la Junta Democrática de España i la Plataforma de Convergencia De 
mocrática han de tenir informada a l'Assemblea de Catalunya de tot acte o 
presència pública amb funcions representatives d'organismes unitaris de -
les nacions de l'Estat Espanyol. 

La Junta Democrática de España i la Plataforma de Convergencia Democráti
ca coneixen sobradament la disponibilitat de 1'Assemblea de Catalunya a col·la
borar en tota acció o gestió a nivell d'Estat o a nivell internacional i en la 
coordinació efectiva de totes les instàncies unitàries de l'Estat per a la ins
tauració de la democràcia en tots els pobles peninsulars. 

Catalunya, 21 de març de 1976. 

(segueix llista de la totali
tat de les delegacions pre
sents i signants.) 



ca dictada, un govern -el primer de la mo 
narquia- nascut d'una d i f í c i l trasnacció* 
entre el "bunker" i els reformistes, inca 
pacitat per a dur endavant qualsevulla re 
forma autènticament democràtica. L'única* 
novetat hauria estat una certa tolerància 
oportunista amb l'oposició, sense cap sig 
nif icat cara al reconeixement d'una l l i - * 
bertat democràtica. 
Davant d'aquesta actitud s'alça la justa* 
l lu i ta del nostre poble per les seves i r 
renunciables l l ibertats polítiques i na-* 
cionals. Tans les extenses campanyes per* 
l'amnistia i per les l l ibertats, com l'am 
ple moviment reivindicatiu del món dels * 
assalariats, ha deixat ben clara la madu
resa política i la capacitat democràtica* 
del nostre poble. L'única nota violenta i 
antidemocràtica registrada ha procedit ++ 
del propi govern amb les detencions, milj_ 
taritzacions, prohibicions, empresona-*** 
ments i , àdhuc, algun cas de tortura, ha 
provat un cop més la seva arrel to ta l i tà
r i a . 

Ja el discurs del president Arias, el 28+ 
de gener, davant les "Cortes españolas",* 
ho havia deixat ben clar: en aquell dis-* 
curs la l l u i ta pacífica i responsable del 
poble fou interpretada com agitació i sub 
versió; la concòrdia negada amb el rebuig 
de l'amnistia; les aspiracions a les l l i 
bertats nacionals també foren negades; la 
premsa insultada en la mesura que havia * 
adoptat una actitud crí t ica i democràtica; 
les l l ibertats només insinuades van ser * 
immediatament negades en la fórmula d'una 
"dèmocrcia a la española"; l'oposició, en 
f i , va veure falsejat el seu projecte de 
ruptura democràtica, acusat de violent, + 
irresponsable i de voler tornar a un punt 
zero. 

Els reformistes, cedint a la pressió dels 
immovilistes, har: acabat per confondre's* 
amb aquests i fer la seva polít ica. Les + 
declaracions del senyor Fraga a l 'estran
ger no han pogut dissimular el fracàs ac
tual reformista. El que el règim es propo 
sava era perpetuar el somni de totes les 
autocràcies: procedir a unes reformes l i 
mitades sense cap alteració en Vestructu 
ra política i social. 
I el oue el poble desitja és el canvi de
mocràtic. 

I la història passada i recent ens demos
tra que no hi haurà canvi possible sense* 
una ruptura pacífica i responsable de to
tes aquelles formes i institucions polí t i 
ques en les que avui s'empara el "bunker", 
i que són les úniques que impedeixen el + 
canvi democràtic. El camí de l'autèntic * 
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canvi, del veritable restabliment de les 
l l ibertats no passa per la transacció amb 
el "bunker", sinó per la ruptura que pre
conitza l'oposició democràtica. 
Prou d'il lusions de democràcia dins del + 
marc polí t ic actual! Els camins de la 11]_ 
bertat ¿tel nostre poble no passen per les 
institucions que Vhan estat empresonant* 
durant quaranta anys. Entre el franquisme 
i la democràcia no hi ha cap solució in-+ 
terniitja, l'abans anomenada "democracia a 
la española" no és més que una invenció + 
enganyadora. 

Les l l ibertats polítiques i nacionals per 
les que l lu i ta el nostre poble solament + 
s'aconseguiran entre un ampli pacte de ++ 
les forces polítiques i socials realment* 
interessades en 1a construcció d'un ordre 
democràtic. Un pacte sense exclusions + 
per a negociar les formes polítiques de + 
la l l iber ta t , en el camí pacífic i respon 
sable de la seva construcció. Aquesta ha 
estat i no cap altra la f ina l i ta t de la + 
creació d'aquest CONSELL DE FORCES POLíT 
QUES DE CATALUNYA. Un pacte sense exclu--
sions que, alhora que signifiqui la cons
t i tució d'un govern provisional en l'àm-+ 
bi t de l'Estat espanyol que anulli les ++ 
institucions i l l e i s franquistes, que res 
tableixi les l l ibertats i convoqui elec-+ 
cions democràtiques a unes Corts Consti tu 
ents, ha de significar a Catalunya l'exer 
clci del poder que restableixi les i ns t i 
tucions catalanes i que convoqui unes e-+ 
leccions democràtiques al Parlament de Ca 
talunya. 

Amb acuesta perspectiva no podem sinó sa
ludar amb profunda satisfacció les exten-
síssimes mobilitzacions populars aconse-* 
guides en les jornades de 1 1 i 8 de fe-* 
brer. Elles són la prova de les verita-** 

bles aspiracions del nostre poble a un or 
dre democràtic, que a Catalunya solament* 
podrà construir-se a partir del reconeixe 
ment de la seva personalitat nacional ++ 
dins el marc de la qual ha d'exercir el + 
seu oret d'autodeterminació. Es per això* 
que vam expressar la més forta adhesió a 
la convocatòria de la manifestació de lAs 
semblea de Catalunya, que en demanar la + 
l l iber tat i l'amnistia exigia el restabli 
ment de l'Estatut d'Autonomia de 1932, ** 
que, en definit iva, representa el retorn* 
efectiu de les institucions polítiques ca 
talanes. Es a d i r : les de la Generalitat* 
de Catalunya. 

Situats en aquest punt, el viatge de Juan 
Carlos a Catalunya ens obliga a denunciar 
els qui ara pretenen manifestar-se com a 
"catalanistes" des d'un poder que nega +* 
els drets inalienables del poble català. 
VISCA CATALUNYA! 
VISQUIN LES LLIBERTATS NACIONALS I POLÍ-* 

TIQUES DEL NOSTRE POBLE! 

- consell de forces polítiques de Catalunya' 
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XIW i XV REUNID 
COMISSIÓ PERMANENT 

ASSEiABlEA DE CATALUNYA 
c r ò n i c a de l n o s t r e d e l e g a t 

Per evidents raons d'interès parlarem pri_ 
mer de la XV§ Permanent de l'Assemblea a 
la qual hi afegirem una breu crònica, i , 
pel que fa a la XV? sessió només hi inclo 
irem el comunicat f i na l . 

QUINZENA COMISSIÓ PERMANENT 

El passat diumenge, dia 21 de març, t i n - * 
gué lloc la XV3 Permanent de TAC, amb ++ 
l'assistència de 106 delegats represen-** 
tants de 60 delegacions. La sessió s'a-++ 
llarga durant 8 hores, produint-se en a l 
guns moments un clima de tensió. 
L'ord-e del dia era: 
- Representativitat 
- Campanya per uns Ajuntaments Democrà-** 

t ics 
- Lluita unitària. 
En el primer punt es valora l'actual eta
pa de la l lu i ta democràtica, en el sentit 
que, donades les vigents condicions, es + 
fa més factible una major representativi
ta t . Cal passar decididament des del c r i 
teri de clandestinitat al de "i l legali-++ 
tat" . Es destaquen les intervencions de : 
UDC, PSAN, OCEBR, HCC, CC00, CEC, PSUC... 
i també diverses delegacions comarcals. 
Quant al segon punt, hi hagué una propos
ta molt realista de RSOC que sols fou re
colzada per UDC. S'acceptà la proposta +* 
del PSUC, relativa a dur a terme unes + 
diades de l l u i t a popular reivindicativa a 
favor d'uns AJUNTAMENTS DEMOCRàTICS. S'a
puntaren per a la mateixa els dies 2, 3 i 
5 d 'abr i l . En ta l sentit , s'aprovà un do
cument, el "MANIFEST PER LA DEMOCRàCIA" • 
(veure més endavant), el nua! conté algu
nes de les aportacions inicials del RSOC. 
Pel que fa al tercer punt, aviat s'encetà 
un interessant debat. Es discutf la pro-* 
posta feta per la Comissió d'Enllaç de +* 

TAC, d'una carta de protesta adreçada a 
la "Junta Democrática de España" i també* 
a la "Plataforma de Convergencia Democrá
t ica" , en haver-se atribuït la representa 
t i v i t a t de l'oposició democràtica de tot* 
l 'Estat, quan el darrer viatge a I tà l ia . 
La controvèrsia fou motivada pel fet de * 
si s'hi havia d'incloure que tampoc el +* 
CONSELL havia estat convidat per là "Jun
ta" i la "Plataforma1-. Evidentment, de-+ 
fensaven aquesta postura les organitza-** 
cions presents al si del CONSELL (com COC, 
PSUC, RSOC, BOC i FNC), mentre que s'hi • 
oposaven PTE, OCEBR i representants inde
pendents. Finalment, s'arribà a una redac 
ció de compromís. 

A continuació reproduïm la Declaració eme 
sa per la XV? Permanent i el text del "Ma 

COMUNICAT DE LA QUINZENA 

"Davant la política reformista de Tac-* 
tual govern, que ha agreujat la situació* 
de cr is i a tots els nivells i que ha rea
l i tzat una escalada repressiva que ha pro 
vocat ja 7 morts, la Comissió Permanent * 
fa seva la declaració del Secretariat "NO 
A LA REPRESSIÓ! Sí A LA LLIBERTAT!", del* 
passat 6 de març. 
L'àmplia i democràtica resposta ciutadana 
enfront d'aquesta situació, urgeix a l'As 
semblea de Catalunya a intensificar les • 
campanyes de reafirmació dels seus quatre 
punts, per ta l de donar una perspectiva * 
clara de ruptura a Tactual onada democrà 
t ica, i en el camí de la II? Sessió /Ple
nària/, per avançar en una major represen 
tat iv i tat del poble català en l lu i ta per* 
la democràcia. 

L'Assemblea de Catalunya, que en la seva* 
XIP Comissió Permanent acordà iniciar u-
na campanya per uns ajuntaments democrà-* 
t ics , exigint la dimissió dels actuals +* 
consistoris municipals i l'elecció deir.o-* 
cràtica dels ajuntaments, A'ns el marc i r 
renunciable de ''Estatut d'Auhnonia i la 
constitució d'un govern provisional de la 
Generalitat, pretén recoll ir les diverses 
iniciatives que al voltant de les exigèn
cies populars es manifesten avui arreu de 
Catalunya, en tots els ordres de la vida* 
social, i que ja han portat a múltiples + 
formes de mobilització, des de les potente 
vagues protagonitzades pel moviment obrer 
fins al seguit de concentracions populars 

Barcelona, 18 de març: manifestació autoritzada dels periodistes. L'"AVUI"-SIC sa-*+* 
luda aquesta iniciativa democràtica, adherint-s'hi vivament. "LLIBERTAT D'EXPRESSIS!". 



davant uns ajuntaments antidemocràtics i 
antipopulars. 
L'Assemblea de Catalunya crida a desple-* 
gar tots els esforços per ta l de conver-* 
t i r els propers dies 2, 3 i 5 d'abril en 
jornades de mobilitzacions pacífiques de 
tot el poble per uns ajuntaments democrà
t ics , Is a dir, a realitzar tota mena +* 
d'accions massives, vagues, concentrad-* 
ons, assemblees, recollides de signatures 
per concretar i difondre les reivindica-* 
cions populars a l'entorn dels 4 punts de 
l'Assemblea de Catalunya i en particular* 
a impulsar el divendres, dia 2, reunions* 
i assemblees informatives, dissabte dia 3 
concentreeions als ajuntaments i dil luns, 
dia 5, a una mobilització ecordinada de • 
tot el poble per les l l ibertats democràti_ 
ques i nacionals. 
PER UNS AJUNTAMENTS DEMOCRàTICS! 
DEMOCRÀCIA MUNICIPAL, GOVERN PROVISIONAL! 
LLIBERTATS, AMNISTIA, ESTATUT D'AUTONO-** 

MIA!." 

MANIFEST 

PER LA DEMOCRACIA 

"Nosaltres, ciutadans de Catalunya, ve-+ 
Tns de manifestem* 
públicament que les necessitats més ele-+ 
mentals de la nostra vida collectiva no* 
troben ressò ni poden ser solucionades *+ 
per les actuals institucions municipals , 
les qualspel seu caràcter no democràtic , 
es troben incapacitades per recol l i r les 
exigències del nostre poble. 
Per tant, els sctasignants creiem impres
cindible la dimissió de la tota l i ta t dels 
actuals consistoris municipals i l 'elec-* 
ció democràtica dels ajuntaments. Entenem 
que la democratització autèntica i comple 
ta de la vida municipal implica les se-+ 
g£uents condicions: 

1 . - El reconeixement i la participació* 
de tots els partits polítics sense* 

exclusions en el marc d'una plena l l iber 
tat d'expressió i propaganda; 

2.- Les eleccions per sufragi universal 
de la tota l i tat dels consistoris, 

3.- La liquidació del sistema corporati_ 
vista dels terços. 

k.- El dret de vot a partir dels divuit 
anys. 

I manifestem també, que uns ajuntaments de 
mocràtics només són possibles amb la con-*-
questa de Valternativa definida per l'am
nistia, les l l ibertats polítiques i sindi
cals, i concretament a Catalunya, com a ex 
pressió d'aquestes l l ibertats, el restablí 
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ment provisional dels principis i inst i tu
cions configurats en l'Estatut d'Autonomia 
de 1932." 

COMUNICAT DE LA CATORZENA 

"L'Assemblea de Catalunya es fa ressb de * 
la gran onada democràtica que invadeix tots 
els sectors del nostre poble, i valora molt 
especialment la resposta massiva donada el 
dia 8 de febrer pel poble de Catalunya a la 
crida de l'Assemblea, la qual resposta ha + 
constituït Tacte d'afirmació democràtica i 
nacional catalana més important des de 1939. 
El magnífic exemple cívic de la ciutat de + 
Sabadell, amb la gran vaga general de qua-+ 
tre dies amb participació de tota la pobla
ció, i les l lu i tes dels funcionaris, dels 
ensenyanys i dels obrers de la construcció, 
són també, f i tes d'una aspiració democràti_ 
ca creixent. 

Malgrat les promeses de democràcia fetes ++ 
pel govern de la monarquia, l'Assemblea de 
Catalunya constata una vegada més, que Tú 
nica resposta del regim és el manteniment + 
de la repressió, amb brots de violència i-+ 
nadmissibles, com les accions de la policia 
a Barcelona els dies 1 i 8 de febrer, a * 
Sabadell el 19 amb nombrsos fe r i t s , a El
da /(País Valencià)/ amb la mort d'un jo
ve treballador, i novament a Barcelona +* 
contra els vaguistes de la construcció, * 
un dels quals ha estat molt greument fe—• 
r i t . Aquesta repressió mostra el caràcter 
autèntic del règim i testimonia la incapa 
ci tat del govern per portar a terme la se 

va anunciada política evolucionista. 
Tal com ha afirmat repetidament l'Asseu-* 
blea de Catalunya, la ruptura democràtica, 
és a dir, la conquesta de 1'alternativa + 
democràtica expressada en els-seus quatre 
punts programàtics, és Túnica sortida *+ 
viable per satisfer les exigències de l l i 
Dertat del nostre poble, 
•n la perspectiva de la l l§ Sessió Plenà
ria de l'Assemblea, aquesta Comissió Per
manent convoca el poble de Catalunya a in 
tensificar la seva mobilització entorn de 
la campanya de reafirmació de l'Assemblea, 
encetada en la XII Comissió Permanent, i 
l l igar- la a una nova campanya per uns a-
juntaments democràtics, exigint la dimis
sió dels actuals consistoris municipals* 
i l'elecció democràtica dels ajuntaments, 
dins el marc irrenunciable de TEstatut + 
d'Autonomia i la constitució d'un govern* 
Provisional de la Generalitat. Per això , 
la XIV§ Comissió Permanent proposa ins-+* 
criure, dins la campanya per uns ajunta-* 
ments democràtics, tres jornades de mobi
l i tzació coordinada del poble de Catalu-* 
nya que recull in totes les seves reivindi 
cacions en el context de la l lu i ta per la 
ruptura democràtica. 
LLIBERTATS! 
AMNISTIA! 
ESTATUT D'AUTONOMIA! 

Barcelona, 28 de Febrer de 1976." 



carta del Consell a (raga 
"Sr D Manuel Fraga Iribarne 

Ministro de la Gobernación 
Madrid. 

Barcelona, 27-2 

Muy Señor nuestro, 
Motivan estas líneas la necesidad sentida 
por todos los firmantes de la presente *+ 
carta, de exponerle la viva inquietud y + 
la profunda intranquilidad, que en am-+*+ 
plios medios de la opinión catalana ha *+ 
producido el Decreto dictado por el Minis 
ter io que Vd rige, por el que se militari_ 
za el personal del Cuerpo de Bomberos y * 
de la Policía Municipal del Ayuntamiento* 
de Barcelona. Esta disposición viene a su 
marse a las militarizaciones decretadas + 
con anterioridad para el personal del ++ 
servicio de Correos y de la RENFE. 
Los que suscriben, estamos seriamente pre 
ocupados por el hecho de que en las actua 
les circunstancias de cr isis económica, + 
los trabajadores, sobre cuyas familias pe 
san fundamentalmente las graves consecuen_ 
cias de la cr is is , tropiezan, en la defen 
sa de sus intereses, además de la fal ta + 
de verdaderos sindicatos propios y toda + 
clase de libertades, con la congelación • 
de los salarios, y últimamente con los de 
cretos de militarización. 
Mirando a Europa, hacia los países de la++ 
Comunidad Europea, hoy punto de mira para 
la homologación de un régimen de libertad 
y democracia en nuestro país, resulta evi 
dente que en ellos también se producen ++ 
huelgas de funcionarios municipales y de+ 
servicios públicos, sin que se recurra a 
la militarización del personal, dejando a 
la negociación de estos con las respecti
vas corporaciones o empresas públicas o • 
privadas, la solución pactada del conflic 
to. 
No podemos ocultar nuestra preocupación + 
y nos sentimos obligados a señalarla, de 
que la reiteración de medidas de util itari 
zación en los conflictos laborales, po-* 
dría ser interpretada como la pretensión* 
de instrumental i zar el Ejército a favor • 
de una de las partes. Eso añadiría, en to 
do caso, nuevas dificultades para la con
secución del profundo cambio democrático* 
que hoy necesitan, y cuya necesidad plan
tean, los más diversos sectores de los *+ 

pueblos integrantes del Estado español. 
Es natural que, ante la sensible subida + 
de los precios y el aumento del paro for
zoso, y la negociación de nuevos conveni
os colectivos, los trabajadores se vean + 
obligados a reivindicar aumentos de suel
dos y oponerse a los despidos. En conse-* 
cuencia, la conflictividad laboral se ha 
intensificado y extendido; sin embargo, + 
debe ser señalado el hecho de que en las 
diversas acciones reivindicati vas -concen 
traci ones, asambleas, manifestaciones, hu 
elgas- no se ha producido violencia algu
na por parte de los trabajadores. 
Por todo lo cual deseamos expresarle nues 
tro cr i ter io de que el Ejército no debie
ra ser conducido a intervenir en los con

f l ic tos laborales, y por otro lado, de que 
es necesario que los trabajadores puedan* 
contar con la total libertad sindical y + 
el derecho de huelga para la defensa de* 
sus intereses, así como, al igual que to
dos los ciudadanos, con todas las demás + 
libertades que constituyen el fundamento* 
de la democracia y están inscritas en la* 
Declaración Universal de los Derechos Hu
manos. 
Atentamente le saludan: 

Josep Andreu i Abelló (E R C ) 
Jaume Casanovas (E D C ) 
Enric Moltó Monarriz (P P C ) 
Josep Pallach (R S D C ) 
Francesc de B, Aragay ( U D C ) 
Joan Colomines (P P C ) 
Heribert Barrera (R S D C i E R C } 
Miquel Roca Junyent (C D C ) 
Joan Reventós ( C S C ) 
Joan Armet (P S A N ) 
Josep Solé-Barbera (P S U C ) 

Jaume Camps ( COC ) " 

Nota.- Evidentment, els signants de l a * 
l le t ra no acompanyaven la firma amb les + 
sigles de l'organització del CONSELL a la 
qual pertanyen. 
Pel que fa a l'existència de dos signants 
per E R C , això es deu al fet de la do
ble legimitat d'aquest part i t , reivindica 
da pels Srs Andreu i Abelló (interior) i 
Heribert Barrera (per reconeixement de +* 
l'Honorable President de la Generalitat a 
l ' e x i l i , Josep Terradellas). D'altra ban 
da, n'Heribert Barrera forma part del Con 
sel! Dirigent del R S D C . 

Q U È H A S F E T 

P E R L A L L I B E R T A T 

D E L T E U P O B L E ? 



caria del PIE al Consell 
"COHITè NACIONAL 0£ CATALUNYA DEL PARTIT 

DEL TREBALL D'ESPANYA 
Barcelona, diumenge 15-febrer-1976. 
Secretariat del Consell de Forces Pol í t i 
ques de Catalunya 

El Comitè Nacional de Catalunya del Par-* 
t i t del Treball d'Espanya, en dirigir-se* 
al Consell de Forces Polítiques de Catalu 
nya, vol manifestar que: 
Som un partit polít ic proletari que té •• 
com a tasca fonamental la defensa dels in 
teressos de la classe obrera i el poble + 
treballador de Catalunya. 
Entenem per ruptura democrática la instau 
ració d'un Govern Provisional de la Gene
ra l i ta t de Catalunya a la vegada que la • 
d'un Govern Provisional d'àmplia coalició 
democrática de tot l 'Estat, que garantei
xin el ple exercici de les l l ibertats po
lítiques, l'amnistia i unes eleccions +* 
l l iures a Assemblea Constituent. Per tant, 
rebutgem resoltament la imposició de la + 
monarquia juancarlista i el plantejament* 
que a la democràcia s'hi pugui arribar •+ 
per la via de la reforma constitucional. 
Referent a la qüestió nacional, el nostre 
Partit assumeix fermament la tasca d'aca
bar amb l'opressió nacional de Catalunya* 
i defensa amb decisió el drét a l'autode
terminació del poble català, entenent a-

questa com el dret que té Catalunya, com 
a nació sobirana, a organitzar-se segons* 
els seus desitjós, és a d i r , segons els + 
principis de l'autonomia, la federació o 
a separar-se completament, i considerem + 
que l'exercici d'aquest dret no és nego-* 
ciable ni postergable. 
Durant el periode de provisional i ta t , ++ 
fins que el poble pugui manifestar-se 11 iu 
rement, recolzem el restabliment provisió 
nal de la capacitat d'autogovern que atorl 
ga a Catalunya l'Estatut de 1932, com a * 
garantia de l'exercici del dret a l'auto
determinació. 

Considera l'Assemblea de Catalunya Torga 
nisme més representatiu del poble català, 
i en conseqüència, entenem que la coordi
nació dels partits polít ics ha d'afavorir 
l 'act iv i tat política de 1'Assemblea de Ca 
talunya en el camí cap a la conquesta de 
lia democràcia. 

Volem expressar que essent, en l'actual + 
situació polít ica, una tasca fonamental + 
del nostre Partit potenciar la unitat amb 
totes les forces polítiques que l luiten + 
per la democràcia, independentment dels * 
interessos de classe que defensin, i es
tant d'acord amb el programa i declaració 
polítiques fets públics pel Consell de ++ 
Forces Polítiques de Catalunya el passat* 
mes de desembre de 1975, acordem so l l i c i -

tar-hi la nostra incorporació sempre que 
existeix i , per part del Consell, una ple
na coincidència amb els pressupostos demo 
cràtics que anteriorment hem exposat. 
Atentament, 

Secretari Polític 
(s ignat)" 

nova línia de cdc 
El passat dia 18 de febrer es va fer pú-+ 
bl ic el següent comunicat: 

"Convergència Democràtica de Catalunya + 
(CDC) es va definir d'entrada - en el mo 
ment de la seva constitució a finals del 
1974- com una federació de grups i de per 
sones, però amb voluntat d'arribar a ser* 
un gran part i t de democràcia popular cata 
lana. D'acord amb aquest plantejament, du 
rant més d'un any hi ha hagut, tant a la 
base com en nivells de direcció de CDC, + 
una collaboració efectiva i eficaç entre* 
a f i l ia ts i militants de diversos orígens. 
Aquesta experiència positiva i l'accelera 
ció de l'evolució política general han * 
fet que sectors considerables de CDC ha-+ 
gin cregut necessari anar a la fusió dels 
diversos grups components de CDC en una + 
sola organització política o, més exacta
ment, en un part i t pol í t ic . Pero Vespeci_ 
f i t a t política d'Unió Democràtica de Cata 
lunya (UDC) i el seu caràcter de part i t + 
ben establert i definit ja de fa temps, + 
amb les connotacions de tot ordre que com 
porta, tant a nivell català com a nivell» 
internacional, no l i han permès d'accep-* 
tar la proposta d'acceleració cap a la ++ 
formació d'un nou part i t . La conseqüència 
ha estat l'establiment de dos ritmes dife 
rents cara a la integració i fusió dels + 
diversos components de CDC de la qual de
riva la necessitat que temporalment UDC i 
CDC actuin com a formacions independents. 

CDC és avui ja un fet important, un ++ 
fet que contribueix a centrar la política 
catalana en general i que per tant cal se 
guir potenciant d'acord amb el dinamisme* 
i la capacitat de creixement importants + 
que està demostrant tenir. Aquest és, a +• 
més, el paper dels seus af i l ia ts i mi l i - * 
tants. Per altra banda, UDC ha jugat sem
pre un paper altament positiu. En aques-* 
tes condicions, la naturalesa ideològica* 
i política de les dues organitzacions i + 
el caràcter accidental de la separació.++ 
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és a dir . no f ru i t de divergències o dis
sensions profundes, fa creure possible i 
molt convenient que entre UDC i CDC hi ha 
gi en el futur una relació d'estreta col -
laboració. Per això COC i UDC es proposen 
de fer una aliança preferent, oberta a a-
cords més orgànics en el moment oportú. • 
Aquesta aliança es materialitza al voltant 
de les conclusions de la II? Assemblea de 
CDC, establint un pacte d'acció conjunta* 
i un secretariat de coordinació. Així ma
teix es proposen de mantenir en tots els 
casos possibles el treball conjunt a n i 
vell de comissions de base, i la creació* 
sempre que es pugui de nous comitès o *» 
grups de treball conjunt." 

o 0 o 

Amb aquesta separació, Convergència Demo
cràtica de Catalunya es transforma de fac 
to en el nou nom del grup polít ic encapça 
lat per Jordi Pu]ol. (Encara hi resten pe 
r5 els independents ia ls com Miquel Roca* 
i Junyent.) 

D'altra banda, pel que fa al Consell de + 
Forces Polítiques - i també a l'Assemblea-
s'ha c lar i f icat la situació, atès que +* 
fins aleshores CDC tenia doble veu i do
ble vot: un per UDC i un altre per CDC. 
La notícia ha estat rebuda pels medis po
l í t i cs catalans d'una forma positiva. 
Pel que fa a CDC, aquesta separació ha su 
posat l'endegament d'una l ínia més dinàmi 
ca en tots pis sentits: des de la multi-+ 
plicació de les entrevistes als seus dir|_ 
gents (Jordi Pujol, Miquel Sellares, Mi-+ 
que! Roca Junyent...), passant per un i n 
crement de les xerrades i conferències, i 
f ins arribar a l'elaboració de nous texts 
definidors (cf PROGRAMA SOCIMCONoMIC) i 
a una presència força activa al Consell i 
en especial a l'Assemblea de Catalunya. 

(Veure a la secció DOCUMENTACIÓ CATALANA, 
la presentació de l'esmentat "Programa So 
cio-economic de CDC".) 

INFORMACIÓ GENERAL 

i mort a tarrapa 
El passat dia 5 de març morí a Tarrago 
na ciutat el jove JOAN-GABRIEL RODRIGO 
KAFO, treballador a la Refineria d'"Em 
petrol", radicada a la Pobla de Mafu-+ 
met. Les circumstàncies del seu tras-* 
pàs foren com segueix: 
L'empresa acomiadà 30 treballadors, la 
qual cosa motivà que es projectés una 
marxa vers Tarragona per al dia 5. A-
quell dia, arribaren les notícies dels 
fets de Gasteitz/Vitòria, amb el trà-+ 
gic balanç que tots sabem. Més de tres 
mil obrers es manifestaren per la zona 
industrial i el centre de Tarragona en 
protesta per aquells assassinats. Joan 
Gabriel, quan una de les càrregues de 
la policia s'amagà dins un portal. En 
haver estat descobert, optà per fugir* 
escales amunt f ins al terrat de la ca
sa N2 7 del Carrer ..anda. A continua-* 
ció només se sap que va perdre l 'equi
l i b r i , caient des d'una alçada de tres 
pisos. No està clar si efectivament va 
perdre l 'equi l ibr i o'si fou espitjat. 
Gravíssimament f e r i t , la policia el va 
traslladar d'immediat a un hospital. A 
les tres de la matinada del dia següent 
moria Joan Gabriel. La notícia of icial 
fou comunicada, perS, a les 8 del matí, 
segons sembla per retardar la seva apa 
r i c ió a la premsa. 

Unes 4.000 persones assistiren al seu 
enterrament, la majoria de les quals • 
eren portadores de clavells roigs. Du
rant la cerimònia s'oiren repetits vis 
ques a la classe obrera, a la l l iber-+ 
tat i també a l'Assemblea de Catalunya. 
Amb la mort d'En Joan Gabriel, el nom
bre de ciutadans traspassats de forma* 
violenta pujava à 6. Poc després moria 
un altre manifestant a Basauri, Euzka-
d i . 

TARRAGONA: DESDE ESTA CASA CAVO 
JUAN GABRIEL RODRIGO 

El govern 
culpable! 
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SINDICALS DELS PAÏSOS CATALANS 

solidaritat d'obrers de Catalunya 
(soci 

Els anys 1958-1959 sfir els de les troba-* 
ces preparatòries, discusions prèvies i + 
primers treballs organitzatius per a l a * 
creació a Barcelona de la Solidaritat • • 
d'Obrers de Catalunya. 

Es crea a iniciativa d'homes de Tesque-* 
rra d'Unió Democràtica de Catalunya i a l 
gun antic militant de la Uní5 de Treballa 
dors Cristians de Catalunya. Immediata-+_ 
ment s'hi afegeixen nous militants obrers 
procedents de TOCPD tot i que, més enda
vant, la seva ded'cació al moviment coope 
rat ivista els allunyarà de SOC. També els 
homes dlCC abandonaran SOC al sentir-se* 
incïmodes amb els plantejaments que va • 
fent SOC en el seu camí organitzatiu i de 
l l u i t a . 

Són uns anys en que el moviment obrer or
ganitzat i s pràcticament inexistent: les* 
organitzacions sindicals clàssiques, UGT* 
i CNT, manteren els seus quadres sense pe 
r í , una activitat visible, i només actuen 
a nivell d'empresa i professió les cèl. lo 
les del PSUC (que sovient prenen les sï-+ 
gles OSO - Oposi ei 6 Sindical Obrera) i + 
elenents afi lats sense massa base organit 
zativa. Els homes i dones de les organit
zacions apístoliques obreres, que més ern 
davant nodriran els rengles del moviment* 
obrer amb militants de gran valCa, no vo
len aleshores comprometre's en el que qüa 
l i fiquen d'acció polít ica. 

La iniciació d ' x t i v i t a t s de SOC es fa , + 
des dels primers moments, en contacte i + 
relació amb la Confederad5 Internacional 
de Sindicats Cristians (actual C.M.T.) 

En la declaració inicial de Principis^ + 
SX entén el sindicalisme com una acciS + 
l l iu re i organitzada dels treballadors de 
cara a la rei vi ndi caci 5 i defensa dels + 
propis interessos que no tindran, però, + 
resolució definitiva sense el canvi de + 

10 

les estructures capitalistes de la socie
ta t . 

Refusa tota classe de totalitarismes i + 
Estatismes, doncs considera que cal co l . -
locar l'home al centre de la societat i + 
defensar sobretot la dignitat de la perso 
na humara del treballador. 

I tot així ho intenta aconseguir tot orga 
nitzant els trebaUadors a Catalunya, rea 
l i tat diferenciada dels altres pobles de* 
l'Estat Espanyol, en solidaritat airb la + 
classe obrera d'arreu del irón. 

Es comença doncs, una tasca de contactes* 
reunions i trobades per a donar a conèi-* 
xer els objectius ds- Ta nova organització 
i els seus principis que la informen, a + 
f i i efecte d'anar a la creació d'una xar 

Xavier Casassas (centre) parlant amb el 
President de la C M T . 

xa dtioires i dones que es responsabilit-* 
zin de convertir SOC en una real i tat dinà 
mica. S'incorporen aviat militants obrers 
procedents de la JOC i del moviment SCOUT 

Per al tra banda, davant la manca gairebé* 
tota l de sensibilització dels treballa- + 
dors i de consciència obrera, es dedica + 
des dels primers moments un gran esforç + 
a la foriració obrera, especialment a la + 
formació sindical. De car-a a aixè, s ' i n i 
cien contxtes amb la CFTC -actual CFDT-* 
francesa i es tradueixen i s'adapten els* 
seus fascicles de formació per correspon
dència. Un dels responsables de 1'organit 
zació va a Biervil le (centre de formació* 
de la CFTC) a co néixer els mètodes i rea 
Titzacions de formació de l'organització* 
sindical del pa's ve". 

En un altre ordre de coses es procura ++ 
coordinar, en el possible, la tasca si ndi 
cal a l'Estat Espanyol amb la STV/ELA ^+ 
(Euzkadi) i la FST (Madrid). En una reu-* 
nió conjunta CISC-CIOSL, en la que hi par 
ticipen juntament amb SOC, STV, FST,? UGT 
les dues internacionals sindicals es com
prometen a una solidaritat amb aquestes -
organitzacions per a poder aconseguir a i 
xí la l l ibertat política i sindical a l ' 
Estat Espanyol i per fer que els treballa 
dors puguin decidir, aleshores, l l iu re- + 
ment, les modalitats i estructures del •+ 
sindicalisme cue necessitin. 

Els esforços organitzatius i de formació* 
donen, cap als anys 1962-1963, el resul-* 
tat d'una ampliació important en nombre + 
de militants i la incorporació d'elements 
de la HOAC que ha anat evolucionant en ++ 
relació amb la seva concepció de l'acció* 
sindical i polít ica. SOC compta amb nu- + 
e l is de militants ademes de Barcelona, a+ 
Lleida, Borges Blanques, Manresa, Tarrago 
na, Terrassa, Blanes, Sabadell, Valls i * 
Cornelia. 

Un dels responsables de l'organització +* 
assisteix al Curs de Foriració de D i r i - +* 
gents sindicals nacionals organitzat per* 
la CISC a Biervi l le. S'aprcrita la seva + 
estada i v is i ta a les institucions sindi
cals d'Europa per a fer conèixer la orga
nització i la situació de la classe obre
ra a Catalunya i als altres pobles penin
sulars. 

De cara a coordinar possibles activitats* 
comuns entre UGT, CNT, i SOC, es creS, ++ 
després de varis mesos de reunions i estu 
dis, l'Aliança Sindical Obrera de Catalu
nya, tot respectant la personalitat, mèto 



des i autonomia de cadascuna de les tres* 
organitzacions. La no observancia d'a- ++ 
quest acord, certes influències externes* 
produïdes a Textranger que condicionaven 
l'actuació d'ASO i Tintent d'absorció de 
SOC per part d'elements responsables de + 
l'Aliança que la UGT de Catalunya passa-+ 
ren a USO, van fer que limitéssim la col . 
laboraci6 a la pufalicaci5 de varis butl le 
t ins conjunts d'informació obrera i forma 
ció sindical, al repartiment de tracts en 
motiu de les diades del 1er. de Maig i al 
guns aturs a nivell d'empresa, sobretot + 
als sectors metal.lúrgic i d'empleats de* 
banca. Finalment l'Aliar.ça quedà convertí 
da en un secretariat a Textranger d'in-+ 
formació f ins que va desaparèixer. Es pot 
dir que fou un primer intent, no reeix i t , 
de coordinació unitària. 

L'ampliació del nombre de membres, i per* 
tant de l 'ac t iv i ta t , feu necessària la ++ 
consolidació d'una estructura urganitzati 
va, discutida llargament a diferents as-+ 
semblees de militants, que en les seves * 
línies bàsiques queda constituida per: Fe 
deració Metal.lórgica, Federació d'Em- *+ 
plests, Federació Química, Federació ++ 
d'Arts Gràfiques i Federació d'Indústries 
Diverses, El Comité" Executiu que f ins ++ 
aquell moment estava pràcticament format* 
pels fundadors de l'organització, va ser* 
elegit per l'Assemblea General dels M i l i 
tants. 

Homes de SOC tingueren part important en* 
els aturs de la S.A. TSxtil de Terrassa,* 
a Pegaso, Seat, i a les vagues de Montesa 
i H i re l l i . 

El Secretari General de la CISC, August + 
Vanistendael, v is i tà Catalunya vàries ve
gades. SOC es admesa estatutariamert a + 
la CISC juntament amb la FST. La Solidari 
tat de Treballadors Bascos ja n'era mem-+ 
bre des de feia anys. 

SOC envia una carta de protesta a la 0IT+ 
per la v is i ta del seu director general, + 
Davi d Morse a Madri d. Morse contesta -ex
cusant la seva visi ta en termes diploma-* 
t i cs - i que els rebrà a Ginebra quan hi + 
vagi n. 

L'any 1964 els esforços de coordinació i * 
relació amb militants d'altres organitza
cions i treballadors independents, porten 
a crear a f inal d'any, la Comissió Obrera 

de Barcelona,"a l ' e s t i l de les formades * 
feia algun temps a Astúries. Es presenta* 
com un intent seriós d'unitat d'acció a * 
la base i on pas endavant vers l'unió del 
moviment obrer català. En l'organisme res 
ponsable s'hi conpta amb dos dirigents è 
la SOC. Són detinguts alguns dels coordi* 
nadors de la C.O. i aquesta no reempren * 
les seves activitats fins el 1966, quan + 
en motiu de les eleccions sindicals o f i - * 
ei als, sín reacti vades pel PSUC que com-*, 
pràn perfectament que el seu OSO, especi-
ficairent comurista, no atreu els treballa 
dors de Catalunya. Responsables de SOC * 
creen l'escola de formació s x i a l del + 
Clot que serveix de cantera per un gran ++ 
nombre de militants obrers. 

1966-67. Per acord gairebé" unànim de l'As
semblea General es decideix una evolució • 
més c l t ra vers el sentit revolucionari de-
la nostra organització. Solidaritat d'O- * 
brers de Catalunya vol incidir més directa 
ment sobre les classes obrera i treballado 
ra del Pafs. Es decideix també-,, sense que* 
sigui per? una consigna, per a tots els mi 
l i tants, la possible participació dins de* 
les Comissions Obreres d'Empresa sempre ** 
que es consideri interessant per avançar + 
pel camf de la unitat dels treballadors i * 
no signifiqui una subordinació a les con-* 

Solidaritat Nk'(ft)r«slde Catalunya 

signes sorgides del PSUC i altres grups pç_ 
l í t i cs que tracten d'orientar les comis- + 
sions com el FLP, a travos del seu Front + 
Obrer. 

A les eleccions de la CPJS de Tany 1966, • 
SOC hi participa per aprofitar certs aspee 
tes de l'estructura sindical que ajudi a • 
l'avenç organitzatiu del moviment obrer au 
tentic. La xarxa dels enllaços sindicals,* 
vocals dels Jurats i Vocals Provincials, * 
permeten una aproximació més general a di* 
ferents sectors. 

Es mantenen reunions periòdiques amb UGT.+ 
Si bé es tracta de coordi rar algunes ac- + 
cions conjuntes, no arriben a concretar * 
res. Es parla per part d'UGT de crear l'A 
l i anca Sindical a Catalunya, a l 'es t i l de* 
la que funciona a Euskadi entre UGT, CNT 1 
STV. Per part de SOC no es veu massa clar* 
la supeditació o condicionament a un Comi
té de l'exterior (El Comité executiu de •* 
TUGT, aleshores, estava a Toulouse). De * 
totes formes continuen les bones relacions 
entre les dues organitzacions. 

FST insisteix, com des de l ' i n ic i dels +* 
seus contactes, en la creació d'una Snica* 
organització confederal a l'Estat espanyol 
FST ofereix la Secretaria General de la no 
va organització que es creés i -diuen- que 
SE i STV podran conservar la seva autono 
mia. STV no en vol sentir a parlar. A SOC* 
no l i agraden aquestes concessions d'auto^ 
nomia i de secretaris generals. Es aante-* 
nen només unes relacions d'intercanvi d'in 
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formació. El Secretari General fa un viat
ge a Euskadi per estrènyer els llaços d'a-
aistat amb STV, 

SOC continua intensificant la tasca de for 
stació a varis centres de Barcelona i s'or
ganitzen col.loquis i xerrades a diverses* 
localitats, sobre "Convenis Colectius", * • 
"Augment de Preus", "Teoria Sindical"; •+ 
"Historia (fel Moviment Obrer" 

SOC publica sncara que amb no massa regu
lar i tat degut a la ranca de mitjans, el * 
but l let í SOLIDARITAT, que amb més o menys 
periodicitat continfia encara editant-se. 

Participació a les vagues de SEAT, Maqui
nista Terrestre i Marítima i altres del + 
ram t í x t i l . 

La Federació Metal.lurgica demana la f i -+ 
l iació a la Federació Internacional Metal 
lúrgica de la CMT i ós acceptada. La d'em 
pleats entra amb relació amb la Federació 
Internacional corresponent. Protesta a +* 
l'OIT per la representativitat que s'ad-+ 
met a l'organització sindical feixista. 

Al Congrés de la CMT a Ginebra ós elegit* 
nembre t i tu lar del Comité Confederal el + 
President del SOC, amb els vots decisius* 
de les organitzacions llatinoamericanes.* 
Davant la postura dels delegats protes- # 
tants holandesos que volien l'elecció del 
seu president per a ocupar el lloc de mem 
bre t i tu lar i que, descontents de Tevolu 
ció de la C!SC en CMT, semblava que vol-* 

guessin crear una cr is i a la Internado-* 
nal; SOC cedeix el lloc al president de + 
la CNV i es queda el seu delegat com a + 
membre de la comissió d'arbitratge. Més + 
endavant, per acord del Comité de Torga^ 
nització europea de la CMT, serà elegit * 
membre suplent del Comité Confederal en + 
representació de l'OE/CMT. 

SOC publica un estudi sobre les repercü-* 
sions econímiques i socials que es produi_ 
rien a Catalunya en cas de que s'acordés* 
l'associació de T ts ta t espanyol a la CEE 
que en aquell moment s'estava negociant.* 
Davant el .seu i nterés, la CMT demana ur-+ 
gentment un estudi similar a Madrid i lus 
kadi per a presentar-los també a la CE.+ 

Com a resultat de les pressions dsl grup* 
de treballadors de l'OIT de les Confedera 
cions Sindicals Mondials i també de les + 
protestes de les organitzacions sindicals 
de l ' in ter ior , entre elles les de SOC, +* 
l'OIT decideix enviar un grup d'estudis + 
per analitzar la situació sindical a l'Es 
tat espanyol. Assiteix una reunió prepara 
toria de la visi ta que presideix el direc 
tor general adjunt Jenks, junt amb una Co 
missió CMT. Aporta documentació, dades, * 
noms i persones que interessa siguin en-+ 
trevistades pels experts de l'OIT. Més + 
endavant, el dia de la marxa de Jenks a + 
Barcelona, en pl ï estat d'excepció, s'en
trevista amb el l un dirigent de SOC. 

S'intensifica l'acció de l l u i ta a les em-
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preses. Noves vagues a la SEAT, la Maqui
nista, Harry Walker, Siemens, P i re l l i , Ca 
my-Nestlé, Esessa i Banca, amb participa
ció de militants de SOC. S'envien protes
tes a l'OIT sobre com han evolucionat les 
postures oficials d'intervenció violenta* 
dins mateix de les empreses, com es con-* 
creta palesament en el cas de la vaga de* 
Harry Walker. 

Junt amb militants de STV i FST, SOC té * 
possibilitats de conèixer el funciona- ++ 
ment dels centres de formació sindical de 
les organitzacions europees a f i l i adés a+ 
la CMT. S'aprofita el viarge per a infor
mar de la situació real de la classe t re
balladora als dirigents sindicals, homes-
polít ics de l'Europa occidental i també a 
dirigents de la CEE. 

Com a resultat del treball d'actius ele-+ 
ments, SOC evoluciona en sentit dinàmic i 
intensifica els seus plantejaments sobre* 
l'imprescindible canvi de les estructures 
capitalistes; es propugna un cert sòcia-* 
lisire humanista, en l l iber ta t ; la planifl 
caci ó descentralitzada i l'autogestió. ++ 
Els intents perB, d'alguns militants de * 
convertir l'organització en una vanguài—• 
dia revolucionària, pretesa directora, en 
certa manera, de la classe obrera, no té* 
èxit a l'Assemblea convocada per a discu
t ir-ho i es produeix una escisió que fa + 
que es perdin un parell d'anys en indeci
sions i cfiscusions. El treball organitza-
t i u gairebé es detura. Els grups de comar 
ques especialment, degut a l'estructura * 
del. nostre país, no saben cap a on anar,* 
No es recuperar?! el sentit de la marxa ++ 
f ins l'any. 1970-71. 



A començaments del 70 es decideix t i ra r + 
endavant l'organització i s'efectúa un es 
forç imprescindible de recuperació d'an-+ 
t ics mi l i t in ts i l'incorporació de nova + 
gei ' .Es reorganitzen les federacions del 
metall i d'empleats que juguen un actiu * 
paper en conflictes com els de Hispano •+ 
Olivetti o de Banca (a travis de' la Inter 
bancària amb USO) i es decideix també r* 
obrir nous camps d'influència de la seva* 
gent a altres nivells que els de les em-+ 
preses, especialment als barris de Barce
lona, Es participa en diversos conflictes 
com els de Harry Walker, Pegaso, AEG, Ma
quinista, Corseteria Leda, Ensenyants, Pe 
dragosa, Torras Herrería y Construcciones 
Metal Plast, Modesa, Shervim Wiliams, EN
MASA. 

A grans trets cal recordar la seva par t i 
cipació a l'Assemblea de Catalunya, a la* 
que ha aportat la seva col·laboració, apo 
iant totes aquelles iniciatives que, com* 
organització obrera, no es contradeien • 
amb els seus c r i te r is . Destaquem la seva+ 
participació a les commemoracions de Ri-+ 
poll i Vic, l'anada a I tà l ia , la demostra 
ció de solidaritat amb el Fac i els detin 
guts a vàries Permane.'ts, la participació 
a Sant Cugat, . . . cal recordar tambó els* 
esforços solidaris amb els homes del MIL* 
i la protesta per l'execució d'en Puig An 
t ich. 

En els darrers anys s'han anat organit- * 
zant nous grups professionals que s'han + 
concretat en noves Federacions: Ensenyant 
Sanitat . . . amb actius militants que han* 
participat en les assemblees i l lu i tes ge 
neralitzades en defensa de les reivindica 
cions sectorials i per la conquesta de ++ 
les l l iber ta ts : Bellvitge i els conflic-+ 
tes dels mestres dtGB, preescolar i BUP, 
en són dues mostres. Alimentació i Quími
ques són els altres sectors que s'estan + 
plantejant l'estructura més adequada. 

LA REPRESSIÓ 

Solidaritat d'Obrers de Catalunya, com + 
tots els treballadors del nostre Pafs, ha 
sofert la repressió de 40 anys de Dictadu 
ra. 

Varis dels seus militants han estat aco-+ 
miadats, sancionats, detinguts o empreso
nats, alguns d'el ls inclfis ja abans de la 
fundació de SOC. Per? fer-ne aquí una re
lació seria presuntuós davant de tants ++ 
traballadors que han patit la repressió + 
en l'anonimat. 

No es tracta d'adjudicar-se mèrits de vfc 
tima. El dia que calgui publicar la l l i s 
ta per a exigir responsabilitats, seran • 
els primers en fer-ho. 

ELS SEUS PRINCIPIS 

1er.- SOM un conjunt organitzat de treba
lladors de Catalunya, que compartim so l i 
dàriament els sofriments i aspiracions de 
la Classe Obrera i lluitem per la seva ++ 
promoció integral. Per així la nostra de
signació de "SOLIDARIS". 

2on.- ENTENEM el sindicalisme com una ac
ció conjunta i organitzada, l l iu re i autè 
noma i solament al servei de la Classe ++ 
Obrera dirigida i orientada vers una subs 
t i tució de la mentalitat i estructura ca
pi tal ista en què vivim per una societat * 
socialista popular. 

3er.- FONAMEMEM la nostra acció en una + 
concepció de l'home com el fonament essen 
cial de la societat i declarem que la per 
sona humana ós l'autor, centre i f i , de • 
tota la vida econòmica i social. Cal que* 
les condicions i estructures socio-econè-
miques permetin el desenvolupament normal 
de la persona humana per la justa satis-* 
facció de totes les seves necessitats. 

4 r t . - REFUSEM tota concepció capitalista* 
de la societat, qualsevol que sigui la se 
va forma, doncs totes, amb un mètode o un 
altre permeten i faci l i ten l'explotació + 
de l'home sobre altres homes. Pel mateix* 
refusem tambó qualssevol classe de total i 
tarisme, 

5?.- PROPUGNEM una veritable democracia + 
econòmica i social, amb plè i autèntic •+ 
predomini del treball sobre el capital, • 
{¡nica base sSlida sobre la que ha d'es- + 
tructurar-se la veritable democràcia pol£ 
t ica. 

66.- PER PODER desenvolupar la plena pro
moció de la personalitat del treballador, 
reclamem un règim polít ic i jurídic el + 
qual garantitzi tota l l iure associació, + 
amb plena l l iber tat de pensament i exprés 
sió, que no atempti contra la dignitat de 
la persona ni de la comunitat social. 

7è.- ENTENEM la l l ibertat d'associació + 
com la possibil itat jurídica i efectiva • 
de fundar lliurement associacions, d'es-+ 
tructurar-les amb plena autonomia, i adhe 
r i r -se a la que millor respongui al cri te 
r i de cada treballador. 

86.-CONSIDEREM el sindicat com un instru 

ment de l lu i ta de la Classe Obrera i af ir 
mem que la vaga és l'arma insustituible • 
de la l lu i ta obrera contra l'opressió del 
capitalisme. 

9è.- Desenvolupem la nostra acció dins ** 
dels límits geogràfics de Catalunya, i • 
d'acord amb la nostra qualitat d'homes so 
l idar is , declaren! estar disposats a col . -
laborar activament en una unitat d'acció* 
f ins aconseguir la unitat del moviment •+ 
obrer amb totes les organitzacions sindi
cals l l iures dins i fora de Catalunya, * 
sense que aixa impliqui de moment unitat* 
d'organització ni trencament de la nostra 
autonomia. 

106.- REFUSEM tota dependència de qualsse 
vol grup de pressió, social, econòmic, po 
l ' t i c , cultural o rel igiós, i admetem en* 
pla d'igualtat a tots els treballadors + 
sense distinció d'origen i siguin quines* 

Vaga de la Construcció: davant Sindicatos 
de Barcelona, el 26-febrer-76. 



siguin les seves conviccions polítiques,* 
religioses i ideològiques, sempre que • • 
l l iure i conscientment acceptin els punts 
continguts en aquesta declaració. 

SINDICALISME AVUI A CATALUNYA 

Refusen tota mena d'"evolució continuista" 
o d'naperttrisme" de la Q.S.E. que evi- • 
der.tmer.t no pot convertir-se en res vàlid 
pels treballadors. 

En la voluntat d'arribar a aconseguir un+ 
sindicalisme representatiu, independent • 
de tota ingerència estranya als treballa
dors, ja sigui de 'partits polítics o de 
qualssevol tipus d'organisme econòmic, so 
eia! o rel ig iós; democràtic en la seva ++ 
constitució, estructura i funcionament; • 
on tots els treballadors hi trobem la nos 
tra unió: 

SOC CREU que els passos a fer, i que per+ 
part seva ja està fent, són: 

1 . - Intensificació de la participació en* 
les l luites obreres, en un sentit unitari 

2.- Coordinació de les diverses organitza 
cions sindicals (UGT.CNT.SOC, CCOO 7 
etc.) a travos d'un organisme (podria ser 
l'Aliança Sindical de Catalunya) que im-+ 
pulsós la unitat d'acció i a través d'e-+ 
l l a es vagin ampliant les possibilitats + 
d'entesa i afavorint l'armonització dels* 
diferents projectes de societat que cada+ 
organització presentem. 
3,- "Procos Constituent Sindical", en el+ 
que estem ja immersos, on a través d'am
plis debats i de l 'anàlisi de les situa-* 
cions i de les l lu i tes , la to ta l i ta t dels 
treballadors discuteixi i elabori la for
ma de sindicalisme a construir. 
k.~ Ratificació del Conveni Internxional 
nóm. 87 de TOIT sobre la l l ibertat sindi 
cal . 

IMPLANTACIO 

Comarques: bàsicament al Barcelonàs, Ba-+ 
ges, Baix Llobregat, Lleida, actuant bas
tants dels nostres militants i simpatit-* 
zants en diverses associacions de barr i . 

Activitats profesionals: Banca i Caixes + 
d'Estalvi, Metall, Químiques, Ensenyants, 
Obres Publiques, Art Gràfiques, Sanitat,* 
Alimentació. 

PER LA UNITAT 
DELPOBLEU 
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PREMSA DEMOCRÀTICA 

C O N V E R G È N C I A 

Segons sembla, la CONVERGÈNCIA SOCIALISTA 
DE CATALUNYA va prenent cos, al mateix +* 
temps que multiplica les seves activi tats. 
La premsa legal ens ha informat de les ne 
gociacions obertes entre la C S C i el + 
Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) 
(Puna banda, i amb el Partit Popular de + 
Catalunya (P P C , Dr Joan Colomínes) d'u 
na a l t ra , de cara a una possible integra
ció d'ambdues organitzacions. Igualment , 
han estat encetats contactes amb la Fede
ració Catalana del PSOE (Sr Triginer). 
Es per aixb, que no ens sorprèn Tapari-* 
ció del primer numero de CONVERGèNClA la 
qual duu per subtítol "Pel Partit Socia-* 
l i s ta de Catalunya" i ós el "portaveu de 
la Convergència Socialista de Catalunya". 
Aquest N M , de 10 pàgines, pulcrament es_ 
tampat a offset, conté el següent sumari: 

"Edi tor ia l 
Canvi i ruptura 

Eleccions sindicals i moviment obrer 
Cap el P S C 
Per un part i t actiu i present a totes ++ 

les l lu i tes 
Els acords USA/Estat espanyol 
Sàhara 
Assemblea de Catalunya 
La nostra polít ica, ara 
Banca 
Convergència Socialista del PV." 
A continuació ens plau reproduir l ' a r t i - * 
cle "Canvi i ruptura": 
" E l franquisme ha estat, per a la burge
sia, el millor dels règims possibles. Ai
xb és vàlid per al conjunt de la burgesia 
espanyola i , en bona part, també per a la 
catalana. Sota la dictadura de Franco ha 
estat possible l'acumulació de prou capi
ta l com per assolir nivells d'indústria-* 
l i tzació equiparables als dels Estats de 
l'àrea occidental europea, mantenint sen
se sotregades ni riscs 1 hegemonia social* 
de la burgesia i , especialment, dels •+ 
grups oligàrquics terratinents, financers 
i industrials. 

Pere per als treballadors, per a les clas 
ses populars, el règim ha estat un instru 
ment de repressió social i nacional, i • • 
dins d'el l s'han trobat, mancats de les • 
seves organitzacions polítiques i sindi-* 
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cals, sotmesos a una sobre-explotació-sen 
se precedents, que, precisament, ha estat 
el que ha fet possible aquesta decisiva •* 
acumulació de capital. 
Pere per a mantenir assegurada la seva he 
gemonia, s'ha vist obligada a renunciar * 
al control directe del poder pol í t ic. Ha 
calgut una llarga delegació de quasi qua
ranta anys eh primer l loc, a una persona* 
f ís ica, Franco; en segon lloc a les For-+ 
ces Armades, utilitzades com a defini t iu* 
instrument de repressió i de dissuassió + 
popular i , finalment, a tot un aparell bu 
rocràtic, alimentat en la corrupció i la 
prebenda, i que constitueix, després de * 
tant de temps, una veritable capa social* 
i que proporciona la major part de l'ano
menada "classe política" que ha estat con 
trolant decisius centres de poder a l'Es
ta t . En el moment de la crisi f i na l , és * 
aquest últim grup social, el "bunker", el 
que sense saber ni poder adaptar-se a una 
situació diferent d'aquella a la qual deu 
la seva prèpia existència, ha presentat + 
una resistència tancada a qualsevol can-i 

vi o obertura, per minsa que fos. I , to t* 
i a ixí , Timmobilisme és inviable; impli
ca la desintegració creixent de la base * 
social i polít ica del sistema (Església , 
Exèrcit, burgesia professional i burgesia 
comercial i agrària); i és inviable també 
perquè està basat en l'existència física* 
del Dictador. 
Per això, des de T"obertura" f ins el *• 



"canvi sense ruptura", tot un seguit de+ 
nous plantejaments, amb major o menor apa 
rença democràtica,són impulsats pels sec
tors polít ics burgesos més conscients, en 
un intent de recuperació de la deteriora
da base social del regim. Però tots a-+*+ 
quests plantejaments tenen una caracterís 
t ica comuna: són l ' intent de mantenir ++ 
l'hegemonia social burgesa mitjançant mo
dificacions polítiques presidides i con-+ 
trolades per la dreta; dosificades segons 
els seus interessos i condicionades, en + 
última instància, a la capacitat de res-+ 
posta dels treballadors i de les classes* 
populars, per als qui (sense renunciar en 
últim terme a la repressió) es reserva •+ 
l ' intent d'una política d'"ïrttegració", * 
de la que en seria encarregada una "segu
ra" social-democracia. 
Davant V"oberturisme" i el "canvi sense+ 
ruptura", els treballadors i les classes* 
populars, les forces d'esquerra, han anat 
impulsant la política de "ruptura democrà 
t ica" . Aquesta política suposa la l l iure* 
expressió de totes les forces socials, po 
lítiques i ideològiques, i l'obertura •• 
d'un procés constituent sobre la base de 
l'exercici immediat de totes les l l iber-+ 
tats polítiques, nacionals i sindicals, * 
inic iat amb una amnistia total per als ++ 
presos, exi l iats i represaliats polít ics* 
i sindicals. 

"Canvi" i "ruptura" són, doncs, dos ele-+ 
ments polít ics contradictoris, diferen-++ 
ciats pels seus distints continguts de ++ 
classe. El primer suposa introduir en el 
franquisme la mínima dialèctica interna + 
necessària perquè la "màquina" social i + 
econòmica capitalista integrada en el sis 
tema occidental pugui funcionar. Suposa + 
la dosificació de la l l iber tat en la mesu 
ra de les possibilitats d'hegemonia so-++ 
cial i política del capital monopolista. 
El segon implica la possibil itat d'acció* 
coordinada dels treballadors, del poble , 
de les nacionalitats oprimides, en igual
tat de condicions polítiques que les for
ces de la burgesia. 

Entre els dos projectes, la diferència re 
svdeix també en què la ruptura democràti
ca suposa una política coherent, és la ++ 
conclusió lògica del rebuig a les formes* 
total i tàries de l 'Estat. El canvi sense * 
ruptura, per la seva banda, n'està ple ** 
de contradiccions: la l l iber tat no és do
sificable, sinó expansiva. Per cada es-++ 
querda oberta a l'aparell to ta l i tar i s'hi 
introdueixen els tascons democràtics que 
tendeixen a fer-lo esclatar. Així , Vam-* 
nist ia, primer tema de tots els programes 

democràtics, està present ja, com a prime 
ra victòria rupturista, àdhuc en els àm-* 
bits més propers del poder. 
El camí a seguir l'estan assenyalant els 
treballadors i les classes populars de ++ 
tots els pobles i nacionalitats de l'Es-+ 
tat espanyol: forçar el "canvi", incidiri
en les seves contradiccions diàries, apro 
f i tar-ho per organitzar-se, per a elevar* 
la consciència del poble, en la perspecti 
va de la ruptura democràtica. Amb el ma
jor realisme (realisme revolucionari) la 
classe obrera i els assalariats, els in-+ 
tellectuals, els pagesos i els estudiants, 
el poble en pes, està demostrant que la + 
"ruptura" no és només el màxim objectiu + 
estratègic en la nostra actual perspecti
va; és també una pràctica diària, una po
l í t i ca operativa: 

• Imposar l'amnistia. Exigir-la. Així ho 
ha fe t Xirinacs i els centenars de mi

lers d'homes i dones que s'han manifestat 
d'una o al t ra manera. 
( Exercir el dret a manifestació pública, 

com cada dia venen fent les forces demo 
cràtiques. 
• Exercir el dret de vaga, como els o-++ 

brers del Metro, com els obrers de Ma-+ 

drid, com tants altres treballadors de ++ 
tots els pobles. 

• Exercir el dret de reunió, com l'Assem
blea de Catalunya, com l'Assemblea Demo 

cràtica d'Euzkadi. 
t Exercir el dret d'expressió com està ++ 

fent bona part de la premsa, destruint* 
així l 'ef icàcia del decret "anti-terroris 
ta " . 

• Exercir el dret d'associació, com el ++ 
Consell de Forces Polítiques de Catalu

nya. 
Sobrepassar el "canvi" és la ruptura." 

O B R E R S E N L L U I T A 

Ja en el número datat del 30 de Juliol de 
1973 ( P 8), ens fèiem ressò d'una publi_ 

OBRERS EN LLUITA 

• rw L W W f l M I M i 
Oí COMttMOftSOMEItES 

• LA VAGA DtL BAIX LLQWKGAT 

•C*JECTIk> DE LA LLUTA 

• BIBLIOGRAFIA 

cació clandestina bilingüe d'igual t í t o l , 
animada pel PSAN, de la qual només en va 
sort ir un únic número. 
En aquesta ocasió farem referencia a un * 
nou N? 1 d'OBRERS EN LLUITA el qual, tot 
i no fer constar l 'editor, se suposa que 
es tracta del "Bloc Socialista Revolucio-

nnari de Catalunya", grup radical format + 
per gent de les "Joventuts Revolucionà-** 
ries Catalanes" i independents. 
El sumari d'aquest but l le t í , imprès a of
fset i amb peu d'impremta a Perpinyà, és 
aquest: 
"Per l'enfortiment de l'organització de 

Comissions Obreres 
La vaga del Baix Llobregat 
Objectiu de la l lu i ta obrera 
Bibl iograf ia." 

A continuació ens plau reproduir l ' a r t i - * 
cle Editorial "Pel reforçament de l'orga
nització de Comissions Obreres": 
"Un grup de treballadors de CC00 del ** 
Baix Llobregat hem cregut necessari d'im
pulsar aquesta publicació de CCOO amb •• 
1'objectiu que pugui serbir per a refor-* 
çar l'organització de les diferents co-+ 

Amnistia 
ara 
mateix! 



•issions d'empreses i militants aï l lats * 
de CCOO (en principi del Baix Llobregat, 
pero oberta també a d'altres zones on pu
gui ser d 'u t i l i t a t ) . 
Creiem que en aquests moments, més que ++ 
mai, necessitem una organització obrera + 
sòlida que ens permeti d'impulsar les ++ 
l luites contra 1'explotad6 creixent que* 
estem patint, i per l'acabament de la dic 
tadura. 
La crisi econòmica es vol fer caure damunt 
la classe obrera. La necessitat de Torga 
nització es fa més i més urgent. El tre-+ 
ball dins el sindicat of ic ial ens pot per 
metre de fer contactes, ens pot oferir ++ 
mitjans d'agitació, però necessitem la •* 
nostra organització pròpia per a poder or 
ganitzar i desenvolupar les l lui tes d ' a 
cord amb els interessos obrers, sense l i 
mitacions ni manipulacions. Fins la ma— 
teixa u t i l i t z x i ó de les possibilitats *+ 
d'acció dins el sindicat of icial cal que 
sigui orientada per una organització sòl i 
da de comissions obreres si no vol caure* 
en la simple participació. 
Sabem que la reestructuració de CCOO no* 
és una feina f à c i l , però creiem que en a-
quests moments és imprescindible si no vo 
lem perdre com a treballadors tota capaci_ 
tat d' iniciat iva. Necessitem la nostra or 
ganització de classe, unitària i autònoma, 
que permeti la l l iure confrontació i la • 
valoració de l'opinió dels treballadors • 
davant les l lui tes i la situació política 
actual, per a poder orientar i coordinar* 
de manera adequada les accions. 
Neix, donas, aquesta revista que ara tens 
a les mans amb la voluntat d'oferir un *+ 
mitjó de coordinació i de valoració con— 

ELRSU.C. 
DAANT 
DE TOTS ELS 
UNIVERSITARIS 

acoapanyada de i 

•ereltat Central • • felen'reiao 
de la confoeatOrla da la preaen-
taclS pObllca dea - c u r i partit , 
í atedie prop d* do* a l l aeto-
iiaata 1 prefeeaora oeeiian da 

i«-. * -: r 1* 

ir 1 proIeeelOMl. 
*qu«t t* on acte qua • * eltoa 

dina *1 T I I C SlrrapclO pOslica 
da esc» laa forca* politiquea 
del pela, deeetlant - l ·

T - - i r r 1 
1 tron ta lant la leqelltat eloaut. 
Paro m to v acte c'aperlcl6 pfl-
oliea qualaeeol. f» el prlaar aer
ee d'aqneet eat l l que ee fa a la 
üniveraltet, 1 eobratot al priee* 
qua ee fa davaM de suara de ae-
eaidora i i lapetltiante. Ee en ac
te ¿anca, que BO corre apon n paila 
al Partit d 'e t r lbe l r -M ' l , ame l'Econdsiquea. per ea-

co-panr» rere'Jutoiee» 1 níquel Ha- ( « M » M *en partícip.:. 
lea del Coaita Eseeetla. «Ibart acta, ja, al m da oataiur 
«iba» de i'arqanltiaele aeleerel- fer ana crida a totea lai i 

junta de les experiències de la l lu i ta de 
la classe obrera. Es per això, que en ca
da número, a part dels temes generals, +* 
creiem interessant d'incloure-hi valora
cions d'experiències concretes de l lu i ta* 
que puguin ser d'interès per als treballa 
dors d'altres empreses, contribuint així* 
a l'acumulació d'experiències del movi—* 
ment obrer. 
Incloim també un apartat dedicat a temes* 
de teoria general que és important es dis 
cuteixin a l ' in ter ior de les comissions + 
obreres si volem que sigui una veritable* 
organització de classe conscient de les + 
tasques actuals del moviment obrer. 
Llegeix aquest but l le t í i comenta'l amb + 
els companys. 
Esperem la vostra collaboració.'* 
Nota.- OBRERS EN LLUITA d'ara, a l ' igual 

que el seu homònim anterior, és * 
bilingüe. 

U N I V E R S I T A T 

Ja en anteriors ocasions hem tractat elo
gi osament UNIVERSITAT, portantveu dels u-
niversitaris del PSU de Catalunya, com u-
na de bs millors revistes de la clandes
t i n i t a t . 

Ara, tot i que la presentació del butl le
t í ha perdut moltíssim, doncs torna a es
tar imprès a multicopista, el nombre de + 
pàgines ha estat reduït, etc., etc., no + 
podem menys que destacar el fet de la se
va transformació en un setmanari. 
Dissortadament, no posseim el número 1 ++ 
d'aquesta nova etapa, en el qual número * 
és de suposar que es parlava d'aquests +* 
canvis. 

De la UNIVERSITAT setmanal P 2, de fe-** 
brer 76, ens plau reproduir l 'ar t ic le t i 
tulat "Reina por un dia": 
"Poc després que caigués la Dictadura de 
Primo de Rivera /(1930)/, i poc abans de 
proclamar-se l'Estat Català (1) a Barceló 
na i la l l§ República a Madrid, Alfonso + 
XIII va venir a Barcelona, L'objectiu del 
viatge: guanyar Catalunya a la causa per
duda de la Monarquia. 
Aquesta setmana els Reis d'Espanya han ** 
tornat a visitar Barcelona. Per una setma 
na Barcelona ha tingut "Reina por un dia". 
I això poc després de morir-se el dicta-* 
dor Franco, i poc abans que Catalunya re
cobri els seus organismes nacionals de Go 
vern. L'objectiu del viatge: intentar guà 
nyar Catalunya a la causa perduda del fra 
guisme, i mirar de neutralitzar la presèn 
eia i la influència de les forces democrà 

Orasn cfitrml dml Pmrtil SocútllMtm UnHk*t d* 
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tiques i nacionals. 
Davant dels èxits que els organismes cata 
lans han assolit els últims temps, la i r 
rupció espectacular i l 'acollida massiva* 
que el poble ha fet a l'Assemblea de Cata 
lunya i al Consell, l'exigència massiva 7 
i enèrgica d'Amnistia i Autonomia arreu + 
del país, Tofensïva obrera i popular pel 
millorament de les condicions de vida ++ 
(treballadors de la construcció, bombers, 
mestres, funcionaris, etc. ) , són elements 
que caracteritzen la situació catalana i 
que realment donen poques garanties d'ar
relament del projecte fraguista a casa +* 
nostra. 

La vinguda del Rei en aquestes condicions 
té per f ina l i ta t la de canviar aquesta si 
tuació. Però amb aquest viatge, Juan Car
los, que deia que volia regnar i no pas + 
governar, ha fet una opció política prou* 
clara: ha fet l'opció del programa p o l í 
t i c de l'actual govern, i s'hi ha posat + 
al seu servei. S'ha convertit, doncs, en 
un t i t e l l a d'un govern que no hi té res a 
fer , a Catalunya. 

I no hi té res a fer, perquè als catalans 
no cal que se'ns vingui de Madrid a arre
glar els nostres problemes, ni que sigui* 
pronunciant malament quatre bestieses en 
la nostra "particularidad regional". A—* 
qi-tst intent paternalista és una prova de 
més de la inconseqüència democràtica d'a 
quest govern que es creu amb el dret d'es 
tendre cert i f icats de democràcia. Senyors, 
democràcia vol dir poder del poble. I de
mocràcia, a Catalunya, vol dir poder del 
poble català. 
I la resposta del poble català a aquesta* 
desconsideració a la seva capacitat demo-
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cràtica i d'autogovern, ha estat ben cla
ra i contundent. A Alfonso XIII se l i va 
oferir com a rebuda, i com a expressió ++ 
del rebuig popular, el tancament de totes 
les finestres i balcons de la ciutat. Al* 
seu nét no l'hem rebut pas gaire millor : 
el poble català no ha fet sinó actes de * 
reafirmado de la seva voluntat de l l u i - * 
tar fins aconseguir millors condicions de 
vida, Amnistia, democràcia i l l ibertat ++ 
per Catalunya." 

( U El U d'abril de 1931, Francesc Macià 

proclamà la República Catalana i no pas + 

l'Estat Català. Nota d'AV'JI-SIC 

T R E B A L L 

TREBALL ós la publicació degana de la *+ 
premsa clandestina catalana, doncs fou co 
irençada a publicar el 194-5! 
En aquesta ocasió farem referència a un * 
"número especial gràfic", datat del mes • 
de febrer, i que dedica les seves quatre* 
planes a reproduir fotografies de les dia 
des de 1*1 1 8 de febrer, per l'Amnistia* 
i l 'Estatut, respectivamen4:. 
Des de les pàgines de 1 *AVUI saludem els 
companys de TREBALL per la bona idea que 
han tingut amb aquest número especial. 
D'altra banda, aprofitant l'ocasió, vol-+ 
dríem parlar.d'una nota apareguda en el • 
m 436 de TREBALL (de 1»1 de març 76, a 
la p. 6), segons la qual. . . 
" E l Comitè Executiu del PSU de Catalunya 
ha pres la decisió de convertir TREBALL , 
Torgan central del Part i t , en un setmana 
r i . L'acceleració del ritme dels esdeveni 
ments polít ics obliga el nostre Partit a 
esforçar-se per tenir una incidencia més 
directa i intensa sobre la real i tat so-++ 
cial i polít ica, i TREBALL és un instru-* 
ment essencial per aconseguir-ho ( . . . ) . " 
Tot seguit es parla de les tres exigent* 
cies que ta l canci suposarà: 

1. Recollir molt més diners 
2. Perfeccionar el sistema de distribució 
3. Augment substancial de la difusió del* 

periòdic. 

Desitgem que aviat aparegui el primer nú
mero de la nova etapa setmanal de TREBALL, 
Torgan central dels comunistes catalans. 

emruT 

D O C U M E N T A C I Ó C A T A L A N A 

programa socio-ecoRòmic de ele 
Convergència Democràtica de Catalunya com 
és sabut és un grup polít ic de centre-es-
querra i nacionalista català. La figurà * 
visible més coneguda és en Jordi Pujol, + 
ben conegut de tothom per les seves ac t i 
vitats cíviques í bancàries al servei de 
Catalunya. 

Recentment -veure secció L'OPOSICIó DEMO-
CRàTICA- un dels grups fundadors de C D C 
(Unió Democràtica de Catalunya) se n'ha + 
separat, per la qual cosa la dita Conver
gència resta formada pel G A S C de Jor
di Pujol, Miquel Sellares, Josep M. Cu-+ 
l l e l l . . , i el grup d'independents la figu 
ra més coneguda dels quals és en Miquel + 
Roca i Junyent. 

Suara, la CEC acaba de publicar un text + 
força important, atès que es tracta del + 
seu "PROGRAMA ECONoMIC I SOCIAL". D'aquest 
escrit ens plau reproduir la Presentació: 

"Tot programa econòmic í social per a Ca 
talunya no pot menystenir el grau de des
envolupament econòmic qué el país ha as
so l i t , ni pot significar, ben al contrari, 
la involució d'aquell creixement. 
Tanmateix, la distribució de la renda a + 
Catalunya posa de manifest l ' i r r i t an t des 
igualtat socio-economica existent avui *• 
dia al nostre país. 

Aquesta distribució de la renda té conse
qüències molt greus que afecten extraordi 
napiament la qualitat de la vida de les * 
classes populars de Catalunya en el camp: 

- De la cultura i l'ensenyament 
- En el de la vi venda 
- En el de la Sanitat, etc. 
Aquesta desigualtat en la distribució de 
la riquesa no és pas f ru i t de l 'atzar. C 
D C creu i afirma que aquella és el re
sultat del règim econòmic imperant, un ca 
pitalisme anàrquic caracteritzat per la* 
concentració de poder econòmic en mans *+ 
d'uns pocs, f ru i t de la gran permissivi-* 
tat del sistema polí t ic, agreujada pel ** 
centralisme, mentre la majoria de la p o 
blació que viu i treballa a Catalunya es* 
troba en una situació de doble marginació 
econòmica i nacional. 

Una marginació econòmica de la que en pa
guen les conseqüències: 

- La classe treballadora, sotmesa a l 'es
pantall de l 'atur, mancada de prestacions 
adients en cas de malaltia, i que si bé * 
ha experimentat millores en el seu nivell 
de vida, sovint ha estat degut a la Insti 
tucionalització d'unes jornades de tre-++ 
ball de 10 i fins 12 hores diàries. 
- Els pagesos, massa temps l l iurats a la 
seva sort, a;nb una total absència d'ajut* 
of icial i aifc unes condicions de vida ela 
rament discriminatòries respecte als tre
balladors de la ciutat. 

- Les professions l iberals, amb un fort * 

Cada diumenge, al vespre, té lloc una >M-
nifestació nacional catalana a la Plaça * 
de St Jaume. Als cr i ts de VISCA CATALUNYA 
LLIURE! i altres, uns 300-M-OO joves arran 
quen un seguic: per diferents carrers del 
barn. 



percentatge d'assalariats i cada dia amb 
rals problemes per trobar feina. 
- Els petits conerciants, aclaparats pel 
pes d'uns impostos discriminatoris i per* 
la competència deslleial, moltes vegades, 
de les grans cadenes ds distribució. 
- Els petits i mitjans empresaris, sotme
sos quasi sempre a la política d'un siste 
ma financer sovint forani i clarament oli_ 
gopolfstic. 

o 0 o 
C D C , partit nacionalista, entén que el 
protagonisme de les l l ibertats de Catalu
nya no recau, ni és patrimoni de cap grup, 
estament ni classe social. 
Per aquest motiu, C D C té voluntat d'es 
devenir el part i t vertebrada" d'una Cata
lunya que és per a tothom, 1 és en aquest 
sentit i per aquest motiu que el programa 
econòmic i social que vol portar a terme* 
és radical en alguns (fels seus planteja-* 
ments, doncs creu que només aixf farà ++ 
possible una Catalunya digna i justa que 
sera defensada per la majoria (tel nostre* 
poble. 

Aquest radicalisme no vol dir ni revolu-* 
cionarisme ni verbalisme maximalista, per 
qui C D C és un partit que: 
Té VOLUNTAT DE GOVERNAR 
1 VOL éSSER EL PARTIT DE LA CREDIBILITAT. 
Per aquest motiu, el programa de C D C , 
que afecta 1 posa en qüestió alguns dels* 
trets fonamentals que caracteritzen el rè 
gim capitalista vigent s'orienta cap a la 
profunda democratització de la societat i i 
cap a la socialització de la nostra econo 
mia. 

Per així els grans centres del capital is
me industrial i financer de caràcter mono 
polístic amb gran concentració de poder + 
l l igats socïnt al capitalisme espanyol i * 
estranger veuran seriosament afectats els 
seus interessos que no es corresponen amb 
els interessos populars. En canvi, quan + 
es parla de socialitzar alguns mitjans de 
producció o alguns sectors econòmics, no 
s'apunta, per tant, a la supressió de la 
iniciativa privada, representada per la + 
petita i mitjana empresa tan estesa al *+ 
nostre país, a la qual ningú no els posa
rà pals a la roda. Ben al contrari, el +* 
control i la socialització quan calgui *• 
dels grups industrials-financers del gran 
capital és una garantia de la seva super
vivència. 
El programa no sols vol corregir i pal-++ 
l iar les tensions de conf l ict iv i tat so-+ 
cial d'avui, sinó que va més enllà: esta
bleix les bases per a una profunda trans
formació de les actuals estructures econò 
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miques i socials iniciant un procés de so 
cialització de la riquesa que faci possi
ble l'establiment d'una societat igualità 
r ia basada en el respecte de les llibet—+ 
tats fonamentals de la persona i per tant, 
en la democràcia polít ica, econòmica, so
cial i cultural. 
C D C , conscient del garbuix que sota ++ 
l'etiqueta de socialisme i de democràcia* 
econòmica i social es dóna avui dia, pre
senta un programa que no es redueix a una 
declaració de principis més o menys gene-
ralistes que pot admetre totes les inter
pretacions possibles, sinó que baixa al * 
terreny de las realitats concretes, tot + 
evitant la casuística per ta l que la seva 
formulació no es presti a cap mena de con 
fusioni sme. 

C DC pretén que el seu programa tingui* 
credibi l i tat davant la majoria dels sec
tors populars catalans; per això el pro-+ 
grama que proposa és un programa viable i 
ho és a curt termini. No és un programa + 
per dintre de deu o vint anys. 
C D C , que vol arribar tan lluny com s i 
gui possible en l'eliminació de les con-* 

"Davant l'actual cr is i econòmica que a-
fecta els sectors més populars, tais cora 
la pagesia, i que s'ha vist agreujada en 
el nostre país pel regira franquista, con
siderem necessari difondre la present DE-

tradiccions de l'economia capitalista i + 
en la transició cap al socialisme en la + 
l l iber tat sense caure per això en 1,'aven-
tura d'inventar de cop i volta nous mo-+ 
dels, basa el seu programa en quatre punts 
ben concrets: 

- Una redistribució equitativa de la ren
da. 

- El millorament de la qualitat de la v i 
da de les classes populars 

- L'establiment de les bases per a una au 
tòntica democràcia econòmica i social. 

- El rebuig de l'actual model de creixe-* 
ment, autoalimentat i alhora generador* 
de desequilibris i desigualtats. 

Els mitjans per assolir aquests objectius 
són: 
r> Reforma fiscal 
- L'extensió del salari social 
- Socialització i/o control dels centres* 

principals de poder econòmic. 
- Planificació democràtica de l'economia* 

que assenyali la política econòmica i * 
social adient per l'assoliment d'aquells 
object ius." 

Es tracta d'un opuscle, format f o l , amb + 
H planes de text. La presentació que hem 
transcrit ocupa les dues primeres planes; 
la resta va dedicada a tractar in extenso 
dels punts enunciats per assolir 1'objec
t i u pretès. 
En acabar, el "Programa.,." diu: 
" C O C no amaga que aquest programa ++ 
constitueix» una primera aproximació, un + 
projecte del què pretén portar a terme i 
que pot ser que la mateixa dinàmica dels 
fets aportin noves dades que facin aconse 
Hable la seva reconsideració pel que fà 
referència als mitjans aquí desenvolupats, 
El que sí queda clar és que C D C mai, ++ 
per acontentar a uns o altres, abdicarà + 
dels seus principis definidors, això és: 

- L'afirmació nacional de Catalunya 
- La democràcia 
- I la construcció d'una societat justa i 

i gua l i t à r i a . " 

CLARACIó. Intentem d'obrir un ampli debat 
per discutir les solucions i les formes + 
d'acció que condueixin a una sortida de + 
l'actual situació, beneficiïn a la gent + 
del camp i ens obrin una perspectiva de+ 

T reunió Unió (e Pagesos 



futur clara. 
I . UN SINDICAT PAGèS 
A la UNIÓ DE PAGESOS ens trobem totes les 
capes socia ls del camp català (pagesos i 
ramaders p e t i t s i mi t jans, arrendatar is , 
parcers, masovers i jornalers) que c u l t i 
vem directamert l a t e r r a . Davant l ' ac tua l 
s i tuac ió la UP considera que hem de f e r + 
un gran esforç per f e r con f l u i r t o ta l a + 
pagesia en les nostres re iv ind icac ions . • 
Per a ix í i , l a UP pretén consol idar-se com 
una organització un i t à r i a de caràcter s in 
di cal i regida democràticament. Cal que * 
tractem de defensar e ls interesos econò-* 
mies de l a pagesia, essent conscient de • 
la necessitat de les l l i b e r t a t s democràti_ 
ques, com a pas previ per poder aconse-** 
guír una defensa oberta dels problemes pa 
gesos. Es en aquests moments cruc ia ls per 
a l nostre pafs, quan més hem de t i r a r en
davant l ' o rgan i tzac ió del nostre s ind icat 
pagès. Els problemes de la nostra agrïcul_ 
tu ra són greus i ca l que l l u i tem per l a + 
democràcia que ens permetrà mu l t i p l i ca r * 
l ' e f i c à c i a de les nostres accions. 
La UNIÓ DE PAGESOS s'esforçarà en l l i g a r + 
la seva l l u i t a amb les a l t r es organi tza-* 
cions pageses de l 'Es ta t espanyol i , espe 
cialment, per raons h is tò r iques , amb els 
moviments pagesos de les I l l e s i e l País 
Valencià. 

II. ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
La UNIÓ DE PAGESOS també fa seus els qua-t 
tre punts polít ics expressats per TAssem 
blea de Catalunya com a primer pas per la 
implantació d'un règim democràtic, 

/(aquí els 4 punts)/ 

III. PREUS REMUNERADORS 
ET camp cata là es troba en una c r í t i c a si 
tuació que s 'està conver t in t en permanent. 
A i x í es re f l ec te i x ' en e l f e t que e ls p ro 
ductes que comprem: adobs, maquinària, i n 
sec t i c ides , p insos . . . pugen de preu cont í 
nuament (encara és f resc l ' ú l t i m augment* 
del 20 % dels adobs i e ls insect ic ides) . 
Aquests increments en e ls costos de pro-* 
ducció no e ls podem f e r repercut i r en e ls 
preus dels nostres productes, amb la qual 
cosa ens carreguen a 1'esquena e l pes de* 
la i n f l a c i ó i obtenen a i x í quantiosos be
nef ic is a base de redui r l a nostra remune 
rac ió . Mentre que per un cantó les empre
ses juguen amb uns marges amplíssims ( t a l 
com ho demostren e ls d i ferents preus que* 
apliquen segons e l volum de compra), per** 
V a l t r e , a l 'hora de compras les nostres* 
produccions, es posen d'acord i f i xen uns 
preus que no ens toca més remei que accep 
t a r . Caldrà doncs una p o l í t i c a de preus • 
que ajudi e l p e t i t pagès a s o r t i r de l a + 

seva marginació ac tua l . 
IV. ELS MONOPOLIS 
Els productes que comprem són produïts +* 
per uns pocs que dominen t o t e l mercat i 
que molt sovint cobreixen t o t e l món ( les 
mul t inac ionals) . Aquesta s i tuac ió els con 
fe re i x un poder monopolista que e ls fa aç 
tuar amb to ta impunitat i , a més a més, • 
e l govern els reco lza. Cal a feg i r també • 
la qüestió del f r a u . Tots tenim presents* 
e ls ú l t ims problemes que s'han r e p e t i t ++ 
desgraciadament a to ts els n i v e l l s : 

- adobs que no contenen el que marquen ++ 
les e t ique tes ; 

- vi s intèt ic; 
- pinsos de qualitat discutible; 
- embotits adu l te ra ts , i un l l a r g e tc . 
El que agreuja la qüestió és que mentre * 
el preu dels nostres productes està estan 
cat en e l camp, a l consumidor l i ar r iben* 
ben i n f l a t s . Aïxè ens indica que en l a ma 
j o r i a dels casos també l ' es t ruc tu ra mono
po l i s t a del comerç i la indús t r ia obtenen 
substanciosos guanys a base de pagar baix 
a l ' a g r i c u l t o r i vendre a l t a l consumidor. 
Per això denunciem obertament e ls in tents 
del règim d'enfrontar e ls pagesos amb els 
homes de la c i u t a t i fem una c r i da : 

- per coordinar e ls esforços que tende i - * 
x i n a l a supressió de les empreses i n - * 
termediàries monopolistes, 

- i a cur t terme, campanyes d 'expl icac ió* 
a les c iu ta t s informant dels preus que 
se l i paguen al pagès pels seus produc
t e s , de qui és e l ve r i t ab le culpable de 

l a puja de preus, i de les clares com-* 
p l i c i t a t s del govern, que defensa ober
tament els monopolis. 

Tot a ixb, en l a perspectiva d 'unir els *• 
t rebal ladors del camp amb els oe la c iu-+ 
t a t en un front antimonopolista que actuï 
en funció dels ver i tables interessos c o l -
l ec t i us . 

Creiem també molt important la creació de 
noves cooperatives de consum que s 'enten
guin directament amb les cooperatives de 
producció pageses. 
V. COOPERATIVISME 

Creiem que el cooperativisme juga un pa-* 
per molt important com a mit jà de defensa 
i com a escola de t r e b a l l comú. 
Hem d'encaminar e ls nostres-esforços per 
aconseguir: 
r un canvi t o ta l de l ' ac tua l L le i de Coo

peració, en la l í n i a del que exigeix e l 
Moviment Cooperatiu Internacional, v e t 
l l an t especialment perquè també els r e 
glaments de cada cooperativa siguin ple 
nament democràtics. 

- una t o t a l democràcia en la gestió de * 
les cooperatives que desemmascari e ls * 
interesos dels cacics, e l imin i les d i - * 
verses categories de socis i d i fe renc i í 
les ver i tab les cooperatives de les so- * 
c ie ta ts anònimes emmascarades. 

- l ' e l im inac ió de les traves que ens posa 
el govern quan volem comercial i tzar d i 
rectament e ls nostres productes. 

- un augment de les cooperatives de pro-* 
ducció, que en alguns casos es fan in -+ 
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substituibles com Is per exemple el d'a 
quells que tenen bestiar. 

- una agilització del funcionament de les 
Unions de Cooperatives. 

En totes les cooperatives és necessari no 
delegar excessivament les nostres respon
sabilitats i demanar-les sempre a qui cal_ 
gui. 
Hem de tenir ben present, de tota manera, 
que el sistema uti l i tzarà tot el seu po-+ 
der econòmic com polft ic perquè aquests + 
avenços no es duguin a terme. Llavors hem 
de saber que la realització total d'aquest 
desig nostre no serà possible fins que no 
tinguem el poder econòmic i pol í t ic. 
VI. LA TERRA 

Actualment la terra Is per al petit pagès 
un niu de malsdecàps, més que no pas una* 
font de beneficis, perquè avui dia té mol 
ta importància el capital invert i t en una 
terra; d'això es desprèn que el fet que + 
un pagès tingui terra en prcpietat, no ++ 
vol dir que hagi de ser r i c , ja que molt 
sovint està tan explotat com l'obrer i n - I 
dustrial. A més, hem de recordar que la+ 
terra és f ru i t de l'especulació dels no + 
pagesos, que fan bons negocis amb la seva 
compra-venda. La gent que avui compra ter 
ra per treballar-la directament són mino
r ia . Els cas dels mitgers o llogaters ++ 
(que signifiquen més d'un terç de la ter
ra catalana) és molt p i t jor , doncs no ++ 
sols han de pagar a l'amo una part del ++ 
f ru i t del seu trebal l , sinó que a més no+ 
poden fer inversions donada la insegure-+ 
tat del seu contracte. S'ha d'acabar amb+ 
aquesta explotació del pagès; la terra ha 
de ser definitivament per qui la treballa, 
ja que la terra és un dret que els page-+ 
sos hem adquirit a força dels anys i la • 
historia. 

No tothom pot disposar d'explotacions a-
gràries racionals i aplicar de forma cor
recta i rendable la tècnica, en no obte-+ 
nir els crèdits necessaris, ni tenir ex-* 
plotacions amb les dimensions adequades . 
Aquestes dif icultats són pròpies del s is
tema actual, que afavoreix el gran propie 
t a r i , i no desapareixeran f ins que els pa 
gesós no poguem regular, nosaltres matei
xos, els crèdits, el desenvolupament de • 
la tècnica i la seva divulgació, i no po
guem constituir explotacions de dimen-*** 
sions rendables mitjançant l'agrupació de 
tots aquells pagesos que ho vulguin. La • 

„ usin 
SENSE CAP 

ifestació davant la "Tr ini tat" {Peté de Dones de Barcelona). Diumenge 7 de març. 

terra ha de ser objecte de treball i no •, 
de renda. 
V i l . REFORMA AGRàRIA 
•Tota Reforma Agrària que vulgui represen
tar els interessos del camp haurà de ser* 
elaborada per la propia pagesia i haurà + 
de preveure l 'estabi l i tat del cultivador* 
en la seva terra, sigui individualment o 
collectivament. 
Alhora s'ha de recordar que hi ha d'al-++ 
tres conceptes que integren 1'explotació* 
agrària: la maquinaria, els diners per ++ 
comprar llavors, els adobs, les naus del* 
bestiar... Per això la Reforma Agrària ++ 
haurà de comprendre a més de la terra, ++ 
tots els conceptes que integren l'explota 
ció, la transformació dels productes agrí 
coles, els crèdits, la racionalització de 
l'ús de la maquinària, les organitzacions 
del treball en comú, la millora de la qua 
l i t a t de la vida en el sector rura l , l 'or 
denació te r r i t o r i a l , etc. 
V I I I . MOBILITZACIONS PAGESES 
Les experiències recents de mobilitza-*** 
cions pageses a l'Estat espanyol ens mar
quen el camí a seguir. Les accions en el 
v i , la l l e t , pebrot, tomàquet, e t c . . ens 
demostren que quan existeix una unitat, » 
uns objectius clars i una explicació cla

ra i oberta, reunions de tot tipus d'òrga 
nismes (germandats, cooperatives, comuni-* 
tats de regants, grups sindicals de colo
nització...) impulsades pels homes més de 
ei dits i representatius, la mobilització* 
aconsegueix els efectes buscats. Evident
ment sota el capitalisme és impossible •* 
d'obtenir una resposta total a les nos-** 
tres demandes, però és necessari conti-++ 
nuar l lui tant per objectius parcials i ++ 
perquè no puguin actuar sobre la pagesia+ 
amb impunitat. Hem de fer sobresortir les 
l lu i tes que durant aquest any s'han pro-+ 
duït.a Catalunya, ta l com les accions i + 
assemblees realitzades per aconseguir l'ex 
plotació de l ' o l i de Les Garrigues, la va 
ga de recollida de tomàquet feta pels pa
gesos d'Amposta exigint un preu remunera-
dor i la resistència en la no entrega del 
10 % obligatori del vi realitzada per la+ 
quasi to ta l i ta t de les cooperatives de la 
"província" de Tarragona i l 'A l t Empordà, 
així com també la l lu i ta de les cooperati 
ves del Pallars contra la RAM, i les ac
cions dels pagesos contra les expropia-++ 
cions "salvatges" per fer autopistes, etc. 
Es per tant necessari, per poder coordi-* 
nar i impulsar aquestes l lu i tes aïllades, 
construir la nostra organització que, a+* 

UNIÓ DE P A G E S O S 
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mis de les seves accions pròpies, aprofi
tarà tot tipus d'organismes legals per ai 
rejar els nostres assumptes i aconseguir* 
el màxim d'audiència. En aquest sentit +• 
hem d'esforçar-nos a rescatar aquests or
ganismes de la ineficàcia i el caciquisme. 
I també és necessari que en les Juntes * 
es trobin els homes més representatius i 
conseqüents en la defensa dels nostres in 
teressos. 

En aquest punt fem una crida als tècnics* 
que treballen a l'agricultura i a la rama 
dèria perquè prenguin consciència de la • 
seva responsabilitat i l l u i t i n aT costat* 
dels pagesos i no al costat de les grans* 
empreses que busquen integrar-los. 
IX. CONCLUSIÓ 

En resum, tots els nostres esforços s'han* 
de concentrar vers la construcció d'un +* 
nou sistema econòmic per a la nostra agrí 
cultura que acabi amb els ínteresos cre-+ 
ats i la corrupció. Per aconseguir-ho hem 
de continuar augmentant el nivell organit 
zatiu, el pràctic i el teòric, de la UNIÓ 
DE PAGESOS, embrió del sindicat unitari + 
pagès de Catalunya i l l u i ta r : 

- Per uns preus remuneradors i justos al 
camp 

- Contra els monopolis junts amb els t re 
balladors de les ciutats en un front an 
timonopolista 

- Perquè la terra sigui per a qui la t re

balla tant individualment com en comú 
- Per una Reforma Agrària que reestructu

r i no sols la terra, sinó també els ca
nals de comercialització i transforma-* 
ció dels productes agrícoles, els equi
paments, etc. 

- Per una Seguretat Social Agrària en la* 
qual els pagesos tinguin els mateixos + 
drets que els treballadors de la ciutat 

- Per aconseguir que el control econòmic* 
i polít ic del camp estigui en mans dels 
propis pagesos." 

PAÍS VALENCIÀ 

TELEGRAMA DE 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

"La Catorzena Comissió permanent de'* 
L'Assemblea de Catalunya saluda la +* 
constitució de la República Àrab Saha-
r í Democràtica, primera conquesta de + 
la l lu i ta heroica del poble saharí pel 
seu alliberament nacional, a la qual + 
l'Assemblea de Catalunya presta el seu 
suport més decidit. 
Catalunya, 29 de febrer de 1976." 

l'assassinat d'Elda 

10.000 persones desfilaren davant el cadàver 

El dia 25 de febrer fou una altra data t r is ta per al moviment 
obrer amb la mort a Elda d'en TEòFIL DEL VALLE PÉREZ, jove ** 
treballador de 20 anys, assassinat a una de les tantes mani-* 
festacions que es produïren a Elda cora a conseqüència del con 
f l i c te del calcer. Al seu enterrament hi anaren més de 10.000 
persones, tancant gairebé totes les fàbriques i comerços. 
Com a conseqüència d'aquesta mort, s'han seguit un gran nom-* 
bre de manifestacions i actes de solidaritat per tot arreu ** 
del País Valencià. 

- A ALACANT, el dia 27, es va produir una manifestació pels * 
carrers cèntrics de la ciutat, essent reprimida per la pol i -* 
eia governativa i per la policia municipal amb les seves por
res blanques. En el Centre d'Estudis Universitaris i en l'Es
cola Normal de Magisteri es van suspendre totes les classes i 
es van celebrar assemblees. 

- A ELDA, el dia 26, es convocà un atur general com a mostra* 
de solidaritat "pel nostre company" en una assemblea de treba 
lladors. ~ 
- A VALL D'UXò, hi hagué el 27 una gran concentració obrera. 
- A H0N5VER, el dia 27 la total i tat dels treballadors del cal 
cer van fer aturs, afegint-se al dol de la ciutat d'Elda. 
- A VALèNCIA, el 27 es registrà a la Universitat una assem-** 
blea multitudinària que acabà en manifestació, la qual fou ** 
dissolta per la policia repetides vegades. El dia 28 es va ** 
produir una altra manifestació, en la qual la policia detin
gué a 9 persones. El dia 1er de març es va fer un funeral, i 
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un cop acabat s'engegà una manifestació pels carrers cèntrics 
de la ciutat, produint-se diverses càrregues policials així + 
com algunes detencions. 
Aquest nou crim de la policia fraguista ha estat objecte d'u
na declaració conjunta de la JUNTA OEMOCRàTICA DEL PV i del * 
CONSELL DEMOCRÀTIC OEL PV, els quals, a més,'convocaren o *• 
s'adheriren a totes les manifestacions abans esmentades. El 
text de la declaració és el següent: 

DECLARACIÓ JUNTA-CONSELL SOBRE L'ASSASSINAT D'ELDA 

"Ciutadans del País Valencià: 
Un jove treballador de 20 anys, Teofil del Valle Pérez, ha es 
tat "legalment" assassinat a Elda, on s'estan produint l l u i - * 
tes obreres per tal de trencar la congelació salar ial , a l ' i 
gual que a molts d'altres indrets del País Valencià. 
Un cop més, com a Granada, Erandio, Ferrol i Carmona, el rè-* 
gim ha mostrat la seva veritable cara. 
Abans amb Franco i ara amb una monarquia Imposada, no l i res
ta d'altra política possible a la minoria usurpadora del po
der que la violència i e1 terror policial contra el poble. 
Perb, segons sembla, no n'hi ha prou amb matar gent, no basta 
amb segar la vida d'un noi en plena joventut, sinó que a més 
cal escarnir la seva memoria a t r ibu in t - l i , com ho ha fet el • 
Governador Civi l d'Alacant, una vida"irregular" i , segons la 
mateixa nota, certes activitats relacionades amb el món de *> 
les "drogues" / (c f . premsa d'aquells dies)/. 
Es idèntic llenguatge, el mateix cinisme, igual menyspreu a + 
la vida 1 als drets humans; són els mateixos fets que durant* 
quaranta anys han mantingut el nostre poble sota la més cruel 
i sanguinària dictadura. 

Les forces d'Ordre Públic incorren en una greu responsabili-* 
tat en actuar com a instrument d'un Regira antipopular i cor
romput que les u t i l i tza per a matar. 
VALENCIANS!! 
Que la sang innocent vessada a Elda sigui l 'última que regui 
les ciutats i viles del nostre país. 
Perquè així sigui, les forces democràtiques criden -en eixos+ 
moments de dolor- a la consciència de tots els ciutadans per
què uneixin els seus esforços a f i d'acabar d'una vegada per 

TEOFIL OEL VALLE 

totes amb la dictadura i retornar al nostre poble la llibei—+ 
tat i els drets democràtics que impedeixin que es repeteixin* 
crims com el d'Elda. 
També fan una crida a la gravíssima responsabi l i tat en què in 
corren aquells qui amb el seu silenci o amb el seu recolza-** 
ment, directe o indirecte, al Règim es fan còmplices de que + 
fets com el d'Elda puguin seguir produint-se. 
El CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV i la JUNTA DEMOCRàT ICA DELPV ma 
nifesten la seua màxima solidaritat amb la famíil ia del treba 
llador assassinat i amb tot el poble d'Elda i Petrel, colpe-* 
jat ahir per la repressió de la Dictadura. S'adhereixen i-++ 

gualment a tots els actes i manifestacions de denúncia que *+ 
s'estan fent per iniciat iva de la JUNTA i el CONSELL a Ala-** 
cant. 

Al mateix temps, convoquen a tot el poble a expressar la seua 
indignació organitzant actes de protesta a tots els indrets i 
a tots els nivells possibles, el dilluns 1er de març. 
JUNTA DEMOCRàT ICA DEL PV - CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV." 

per l'Estatut ••• 
Durant aquest mes de març ha començat a circular profusament per 
tot el País Valencià l'AVANTPTOJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA DEL PV, 
anomenat d'Elx, per ser en aquesta v i la on es va celebrar la dar
rera reunió de la comissió que el va redactar. Es indubtable que 
la presència d'aquest text al si de les masses populars d'arreu + 
del País contribuirà força a incrementar i consolidar sobre bases 
més fermes la reivindicació estatutària. La resposta dels rWKclo 
naris no s'ha fet esperar, i l'inefable director del no menys ine 
fable diari Las Provincias, s'ha despenjat el diumenge, dia 7 de 
març, amb un article editorial amb el que comença l'atac contra + 
el que e l l anomena el "misteria d'Elx" -és ingenios Vhomel- pre
cisament pels articles -com no!- que fan referència a una possi-* 
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ble i futura coordinació del País Valencià amb els altres PaTsos* 
Catalans. S'espera que continué. ' 
El text de 1«AVANTPROJECTE d'Elx, perfectament editat, s'acompa-* 
nya en la seua distribució d'un f u l l solt que han inclòs els ma-* 
teixos responsables de l 'edició, per ta l d'evitar malsentesos i + 
susceptibilitats, tot i aclarint quin ha estat l'origen i la fina 
l i t a t del text. Aquest f u l l diu: 

"En desembre de 1974, un grup de persones, independents dels par 
t i t s polít ics, considerant la necessitat que, arribat el trenca-7 
ment demxràtic, el País Valencià aconseguís la més àmplia autono 
mia, començà a treballar en la redacció d'un Avantprojecte que *~ 
tingués en compte els supèsits bàsics de l'Estatut a aconseguir. 
Durant Velabor=)CÍó del document, es produí l'aparició d'organis-
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mes unitaris -JUNTA DEMOCRÀTICA PV i CONSELL DEMOCRÀTIC P/- que * 
per la seua mateixa naturalesa han pres un viu interès en la r e i 
vindicació autonòmica. El CONSELL DEMOCRàTIC va crear una comis-* 
si6 redactora d'un projecte d'Estatut i inicià una eficaç tasca • 
de propaganda sobre l'exigència autonòmica. També la JUNTA treba
l l à en aquest sentit. 

Com a resultat d'aquestes accions i d'algunes altres, ha pres una 
gran extensió entre àmplies capes del nostre poble aquesta reivin 
dicació. 
L'AVANTPROJECTE in ic iat el 1974 fou acabat a Elx l'octubre del 75 
i el 28 del mateix mes fou l l iu rat a la JUNTA i al CONSELL, com a 
aportació in ic ial als seus treballs estatutaris. 
La publicació, ara, de l'AVANTPROJECTE dit d'Elx no té més f ina
l i t a t que donar al Poble del País Valencià un simple material de 
t rebal l , de discussió i de reflexió el qual, contribuint a la +* 
tasca decisiva dels organismes polí t ics, siga un pas més en el • 
camí de l'Estatut que el País Valencià reclama. 
No tractant en cap cas de suplantar funcions que corresponen a + 
les organitzacions polítiques valencianes, els responsables de + 
l 'edició es congratulen ben especialment del fet que la Comissió 
pro-Estatut del CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV haja elaborat un Avant 
projecte d'Estatut com a document de t rebal l , del qual el d'Elx* 
ha estat el precedent immediat. 

Ciutat de València, 1er de març de 1 9 7 6 . " 

Segons notícies d'aquesta Redacció, el PSAN recolza plenament a-
quest Avantprojecte, de ta l manera que la seua sortida de la Co
missió pro-Estatut del CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV (formada per U-
nió Democràtica del PV, Convergència Socialista del PV, PSOE i + 
Moviment Comunista del PV) cal interpretar-la des d'aquest punt* 
de mira. 

Al respecte de la reivindicació estatutària, independentment del 
text en concret que es recolze, són cada dia més nombroses les + 
activitats de tot tipus que persones vinculades al CONSELL fan * 
per tot el País. Quant als grups polí t ics, reproduïm l'únic pa-* 
per que ens ha arribat a les mans fins el moment. Es tracta d'u
na octaveta del PSAN la qual ha estat escampada per diversos bar 
r i s de València, i que diu: 
"MONARQUIA, OLIGARQUIA, DICTADURA, APERTURA, CARA DURA. 
Es la historia d'aquesta "nueva etapa": discursos, promeses, de
magògia... i al f inal les garrotades de la policia. 

JA N'ESTEM FARTS 
Com a treballadors valencians proclamem que l'única alternativa* 
per al nostre poble és el trencament democràtic i aquest IMPLICA 
D'IMMEDIAT L'ESTATUT D'AUTONOMIA al Pa's Valencià. 
- L'Estatut ens dóna el nostre propi govern, la GENERALITAT, per 
a solucionar els problemes del Poble Valencià i poder de decisió 
sobre el nostre futur, dotant-nos dels mitjans polít ics necessa
r i s per a exercir plenament el DRET D'AUTODETERMINACIÓ. 

- L'Estatut és garantia de la nostra l l ibertat com a treballa-** 
dors per organitzar-nos i l lu i tar pels nostres interessos. 

- L'Estatut assegura l'accés de les classes populars als organis 
mes de gestió comarcal, municipal, etc. en defensa dels seus i n 
teressos, evitant així la malversació dels bens del poble, com + 
EL SALER, TÚRIA, ALBUFERA. 
- L'Estatut ens permet una planificació educativa d'acord amb la 
reali tat i les necessitats del nostre poble, i l'ús of icial de + 
la nostra llengua. 
- L'Estatut possibilitarà una veritable integració dels immï-*++ 

AVANTPROJECTE 
D ESTATUT DEL 
PAÍS VfcLENCIÀ 

grants a la societat valenciana, a nivell econòmic, social, cul
tural i l ingüístic. 

VALENCIà: LLUITA PER L'ESTATUT D'AUTONOMIA I LA LLIBERTAT DEL ** 
TEU POBLE. 

P S A N " 

A continuació reproduïm la declaració in ic ial de la Comissió dEn 
llaç de les Convergències Socialistes del País Valencià i de Ca
talunya, la publicació de la qual ha estat rebutjada per la prem 
sa local, segons en han fet saber els propis interessats. L'es-* 
c r i t diu a ixí : 

"Reunides les delegacions sotasignants, per primera vegada, han 
intercanviat informació sobre la situació del socialisme als di
versos Països Catalans. Així mateix, han constatat les seus coin 
cidències en el tractament general sobre el fet nacional, el pro 
ces de trencament democràtic, l 'articulació del socialisme ibe-* 
r ic i el debat sindical. Per a donar continuïtat a les relacions, 
les formacions sotasignants expressen la seua voluntat de formar 
una Coordinadora Socialista dels PaTsos Catalans en una propera* 
reunió per a treballar per a: 

a) La normalització lingüística i cultural 
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b) La coordinació dels respectius Estatuts d'Autonomia 
c) La confecció d'una anàlisi i d'una política sobre els Paï-+ 

sos Catalans 
d) La definició i coordinació d'estratègies socialistes: sindi 

cals, de trencament democràtic i Federació de Partits Sòcia 
l is tes. 

Per a fac i l i ta r la seua preparació és establerta una Comissió *+ 
d'Enllaç. 

Castelló de la Plana, 29 de febrer de 1976. 
CONVERGÈNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA 
CONVERGèNCIA SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà 
PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES (com a observador." 

Nota de la Redacció barcelonina de 1'"AVUI": 
Segons CONVERGèNCIA INFORMA, "but l let í informatiu d'urgència de* 
la Convergència Socialista de Catalunya", N5 6, del 9 de març, + 
sota el t í t o l "Trobada dels P S dels Països Catalans", s ' infor
ma àmpliament d'aquest encontre. L'ordre del dia previst fou: 
1 . - Informació del Socialisme a les I l les. Creació del PSI, 
2.- Creació de la Coordinadora de les formacions socialistes *+ 

dels PaTsos Catalans. 
3.- Creació de la Federació Ibèrica de Partits Socialistes, en * 

el si de la Conferència Socialista Ibèrica. 
h.- Definció de trencament democràtic. 
5.- Informe de la C S C sobre organització interna, 
6.- Debat sindical. 
7.- Problemes friccionáis. 
8.- Política mediterrània. 
Només es van tractar els sis primers punts. Cal destacar el ter
cer punt, ja que la C S C es mostrà favorable "a no constituir* 
encara là Federació de PS, sinó a obrir-ne el procés". Per la se 
va banda, la C S PV adduí que es podria crear la dita Federació* 
al marge de la nostra C S C . Tot i a ixí , com és sabut, ja ha es 
tat creada la Federació de Partits Socialistes, la qual inclou * 
les mateixes organitzacions presents a la Conferència Socialista 
Ibèrica. 
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I A N T E C E D E N T S 

Sota el règim franquista, en condicions de repressió i clandestí 
n i tat , es desenvoluparen al País Valencià els corrents polít ics* 
socialistes. Partint d'unes bases organitzatives inexistents, ++ 
d'una pràctica política molt feble i d'una anàlisi tebrica de la 
real i tat plena de llacunes -resultants de la desarticulació del 
moviment obrer i popular per la guerra i la posterior dictadura* 
de la burgesia-, els primers joves socialistes valencians consti 
tuiren, cap els anys 60, el que s'anomenà PARTIT SOCIALISTA'VA-+ 
LENCIà. Fruit d'ei xe primer intent organitzatiu fou una embrionà 
r ia xarxa de contactes comarcals que, de Nord a Sud del País i + 
agafant gent pertanyent a totes les classes populars, demostrà * 
la necessitat sentida i potencial de l'alternativa socialista. 
2.- Les limitacions d'origen assenyalades, des dif icultats objec 
tives d'implantació, la inexperiència de molts dels seus quadres 
de direcció, els errors comesos i l'accelerada politització es-* 
querranista del món estudiant foren les principals causes de ** 
Vesclatament intern del PARTIT SOCIALISTA VALENCIà Vany 1968 , 
Prèvia desaparició del seu dèbil aparell de propaganda i de les 
seus tasques de conscienciació i organització de base. 
3.- Parallelament es produí a un fenomen de desorientació po l í t i 
ca popular i des de la l lar universitària es desenvolupava tot + 
un ventall de gropuscles que cobriria un ample espectre ideolò-* 
gic dins de l'esquerra. Al mateix temps les posicions nacionalis 
tes quedaven arraconades políticament, expressant^se quasi exclu 
sivament en l'àmbit cultural. 

h.- Tot el que acabem de dir tenia lloc a l ' inter ior d'un procés 
de creixement i transformació de l'estructura econòmica i social 
del País Valencià. Procés aquest que s'anava reflectint amb re-* ' 
tard en la formació ideològica i semblant al que tenia lloc a ++ 
l'Estat espanyol, on igualment s'expressaven totes les tendèn-** 
cies gropusculars de l'esquerra. 

I I LA S I T U A C I Ó A C T U A L 
5.- En eixe contexte s'arriba als moments en què la descomposi-* 
ció creixent de la Dictadura es fa visible. La seua base social* 
és cada cop més minsa, la seua llunyana legitimitat peri l la greu 
ment en comprovar-se que el Dictador pot morir en qualsevol mo
ment. El 70 %, aproximadament, de la població de l'Estat no ha + 
patit el trauma f ís ic i psicològic de la guerra c i v i l de la guer 
ra c i v i l . Les organitzacions polítiques i sindicals democràti-** 
ques i anticapitalistes són cada cop més potents i més presents. 
La Dictadura trontol la, intenta maniobres de dispersió del front 
democràtic i per últim es refugia en el terreny de la repressió* 
ferotge. 

6.- Políticament els anys Ih i 75 es caracteritzen al País Valen 
cià per la cr istal l i tzació organitzativa dels grups democràtics* 
i socialistes en amples sectors populars. La consciència po l í t i 
ca i de classe dels treballadors i del poble valencià es desenvo 
lupa de manera creixent i qualla en grups i plataformes que pre
figuren la cada dia més pròxima ruptura democràtica, així com la 
futura transició al socialisme. La constitució del PSAN i del PS 
del PV, integrant un ampli sector del valencianisme (en el límit 
representant la dualitat vivencial del valencianisme polít ic ++ 
dels últims anys), l 'aparició dels Socialistes Valencians Inde-* 
pendents i la seus iniciativa tendent a l'agrupament del dispers 
socialisme valencià i la formació de grups de reconstrucció so
c ia l is ta, són f i tes remarcables d'aquest procés. La constitució* 



del CONSELL OEMOCRaTIC DEL PAÍS VALENCIà i de la JUNTA DEMOCRàH 
CA DEL PAÍS VALENCIà com a plataformes unitàries per la ruptura* 
democràtica i l'autonomia del País Valencià, després de 4-0 anys* 
de Dictadura i segles d'opressió nacional. 
7.- Així mateix s'anaven configurant dins del moviment obrer les 
tendències sindicals que han organitzat grups autònoms com ara la 
USO i d'altres, i que partint de l'autonomia de classe i incorpo
rant les reflexions sobre l'autogestió, treballen per un Sindicat 
de Classe, democràtic i unitari . Un Sindicat superador de la con
cepció u t i l i tà r ia del moviment sindical i de la seua burocratitza 
ció. Un sindicat concebut com un element del Front dels Treballa
dors que, junt amb les organitzacions polítiques d'esquerra, o r i 
ente el poble cap al socialisme. 

III LA U N I T A T P O P U L A R I E L P A R T I T 
S O C I A L I S T A D E L S V A L E N C I A N S 

8.- La f i de la Dictadura s'aproxima. Com serà i cap a on s'orien 
tarà el règim democràtic que la substitueixca dependrà, en gran + 
mesura, de qui forme i cap a on s'orienten les plataformes polí t i 
ques que treballen avui pel trencament democràtic. En tot cas que 
da clar que per a nosaltres, valencians, com per a tots els po-+* 
bles de l'Estat espanyol i possiblement de l'Europa capitalista , 
la forma d'arribar al socialisme passa per la formació d'Unitats* 
Populars tan poderoses que permeten imposar l'hegemonia polít ica* 
i social dels treballadors sobre el poder polít ic i econòmic de + 
la burgesia. 

9.- En eixe sentit, i si pensem que, a més a més, la Unitat Popu
lar serà un instrument imprescindible al País Valencià per a po
der superar el nostre problema d'opressió nacional, s'arriba a la 
conclusió que cal construir des d'ara les bases que permetran l 'a 
parició d'eixe bloc social i pol í t ic. 

10.- D'aquí que la construcció avui d'un veritable Partit Socia-+ 
l ista al País Valencià siga una necessitat. I també una possibili 
tat real que desaprofitada per personalismes, dogmatismes o secta 
rismes pot frustrar una vegada més la vida política del poble va
lencià. 

1 1 . - Un Partit Socialista ample, amb tendències, democràtic, revo 
lucionari, representant dels interessos històrics de la classe o-
brera i de les classes populars valencianes. Un Partit Socialista 
organitzat i conscient de la seua responsabilitat, que possibi l i -
te i oriente la tàctica de la Unitat Popular. Un Partit Socialis
ta que, arrelat en el poble valencià, permeta igualment la cons-* 
trucció del socialisme en Tàrea geogràfica i històrica on estem* 
immersos. 

IV LA C O N V E R G è N C I A S O C I A L I S T A D E L 
P A Í S V A L E N C I à 

12.- Per arribar a constituir eixe Partit Socialista dels valen-* 
cians ara iniciem el procés de convergència socialista al País Va 
lencià. En una fase política determinada per la real i tat de la ++ 
que partim i que contempla la participació de tots aquells grups* 
o individus interessats en la construcció f inal de semblant Par-+ 
t i t , i també la decidida participació en les plataformes inter-** 
classistes i interpartidaries que l luiten contra la Dictadura. 
13.- Entren en la CONVERGèNCIA SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà tots* 
aquells grups i individus que, conscients de la necessitat de +++ 
construir el Partit Socialista dels valencians, inicien ara, a +* 
partir d'una total sobirania i , per tant, sense cap dependència • 
orgànica aliena al País, un procés d'homogeneftzació política i * 
organitzativa partint dels següents principis mínims: 

a) La teoria política d'interpretació de la història i de la * 

realitat és el marxisme, entès no com una doctrina immutable i fí_ 
xada en el temps, sinó com un cúmul de coneixements verificats, • 
creadors, inesgotats i ampliables, f ru i t de la practica política* 
de tots els pobles del món i per el ls interpretat i fet real i tat . 

b) El poble valencià, amb característiques nacionals dominants 
catalanes, exigeix unes formes polítiques d'autogovern, concreció 
del seu inalienable dret a l'autodeterminació. L'Estatut d'Autono 
mia i l ' o f i c ia l i ta t de la llengua catalana -de la qual el valen-** 
cià és una variant- i de la castellana són dos aspectes fonamen-* 
tais entre els que defineixen la ruptura democràtica al País Va-+ 
lencià. Són considerats ciutadans del País Valencià tots aquells* 
que hi viuen i hi treballen, i es l lu i tarà contra totes les mani£ 
bres tendents a fomentar l'antagonisme entre els valencians cata
lanoparlants i els castellanoparlants. 

c) La l l iber tat , la democràcia, el pluralisme i l'autogestió * 
són indestriables del socialisme a construir al País Valencià. No 
va societat aquesta que pressuposa la conquesta del poder polític 
per la classe obrera i els seus al iats, la socialització dels mit 
jans de producció i canvi, l 'articulació d'una economia planifica 
da -descentralitzada i desburocratitzada-, així com l'aparició i 
desenvolupament d'uns valors ideològics basats en la igualtat i * 
solidaritat dels homes i dels pobles i no en l'explotació dels + 
uns pels altres. 

d) La construcció de la Unitat Popular entorn d'un programa ba 
sat en la unitat de les esquerres i de totes les organitzacions * 
anticapitalistes que l luiten per iniciar un procés de transició • 
al socialisme. 

e) La instauració d'un Sindicat de classe, unitari i democrà-+ 

25 



t i c , amb autonomia real respecte a les organitzacions polítiques, 
que perseta, dins de la unitat de les esquerres, la configuració-
del Front dels Treballadors. 
1 * - La CONVERGèNCIA SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà fa seu el con
tingut del Manifest de constitució del CONSELL DEMOCRàTIC DEL PA
ÍS VALENCIà, del qual formen part des del seu principi diverses • 
forces socialistes valencianes. La CONVERGèNCIA SOCIALISTA OEL PA 
ÍS VALENCIà proclama la seua voluntat de treballar de la manera -
més unitària amb totes les forces democràtiques presents al País* 
Valencià, en especial amb les organitzacions d'esquerra, en la •• 
l lu i ta contra la Dictadura i per les l l ibertats del poble v a l e n 
cià. 
15.- La CONVERGèNCIA SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà fa seus els « 

wmwtm 

plantejaments de la CONFERèNCIA SOCIALISTA IBèRICA, plataforma de 
la qual estima deuen sortir les alternatives organitzatives sòcia 
l istes a escala de l'Estat espanyol. La CONVERGèNCIA SOCIALISTA "* 
DEL PATS VALENCIà propicia la immediata i estreta coordinació amb 
la CONVERGèNCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA i amb d'altres forces so
cialistes dels Paísos Catalans, àmbit grogràfic, cultural i histò 
r ic del qual el poble valencià forma part. 

AGRUPAMENT SOCIALISTA VALENCIà 
PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà 
SOCIALISTES VALENCIANS INDEPENDENTS 
RECONSTRUCCIÓ SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIà 

València, octubre 1975, 

consell te mestres, estudiants i professors 
t'expansió per la base del CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV, es concreta 
en la constitució de Consells de Base sectorials o comarcals. Com 
a mostra d'açò, ha arribat a la Redacció valenciana de T'AVUI" -
el segünet document: 

"Un ample moviment de mestres, estudiants i professors de Magis 
teri del País Valencià, d'acord amb la declaració sonstituent — 
del CONSELL DEMOCRàTIC DEL PV que se centra en els següents •• 
punts: 

1 . - Les l l ibertats democràtiques ( l l ibertats de partits polít ics 
democràtics; l l ibertats sindicals perquè la classe obrera pu 

ga decidir lliurement la pròpia organització; l l ibertats d'ex— 
pressió, reunió i d'associació; dret de vaga i de manifestació ; 
sufragi universal per als majors de 18 anys). 
2.- L'amnistia per a tots els presos polít ics i sindicals i el + 

retorn dels exi l iats. 
3.- La supressió de l'aparell de repressió feixista ( l eg i s l ac i 

ons i tribunals especials; antecedents i f i txers pol í t ics; B 
PS i d'altres forces repressives). 

4. - L 'of ic ial i tat de les llengües catalana, de la qual el valen
cià n'és una variant, i la castellana. 

5.- L'establiment d'un Estatut Provisional d'Autonomia, amb els+ 
necessaris organismes d'autogovern, com a requisit per al •+ 

l l iure exercici del dret d'autodeterminació. 
6.- Control obrer del patrimoni de la CNS. 
Ens constituïm com a CONSELL DE MESTRES, ESTUDIANTS I PROFESSORS 
DE MAGISTERI perquè som conscients que la l lu i ta per un ensenya
ment popular i democràtic que responga a la real i tat social i na 
cíonal del Pafs Valencià va íntimament lligada a la l lu i ta per + 
la demxràcia i l'autonomia que actualment duu el poble valencià. 
En conseqüència, creiem que al camp de l'ensenyament cal una a l 
ternativa que responga al següent programa: 
I . Una escola al servei de les classes populars. Arrelada al me

di social i nacional del País Valencià. Ensenyament en l l e n 
gua catalana amb introducció del castellà coro a segona llengua -
(en el procés cap a la normalització tindrem en compte les dife 
rents situacions: castellanoparlants de les ciutats, immigrats , 

etc.) i en les comarques de parla castellana, viceversa. 
I I . Gestió dels centres per part dels ensenyants i alumnes amb + 

la collaboració dels pares. Gestió a les escoles de magiste
r i per professors, alumnes, i personal no docent. 
I I I . Mètodes i continguts racionals i científics. Escola laica , ' 

no dogmàtica i coeducativa. 
IV. Condicions dignes de t rebal l . 
V. Sindicat únic d'ensenyants i cos únic d'ensenyants. 
VI . Integració a tots els efectes de les escoles de magisteri ++ 

dins la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DEL PAfS VALENCIà, que propugna 
el CDUV, amb una autèntica educació científ ica, didàctica i meto 
dològica. 
El CONSELL DE MESTRES, ESTUDIANTS I PROFESSORS DE MAGISTERI ente 
nem que la consecució d'aquest programa passa per: 

1 . L'abolició de la LGE, la supressió del SEM. La substitució + 
del cos d'inspectors centralitzat per un Consell Assessor a 

nivell comarcal, format per mestres en actiu i t r i a t democràtica 
ment. 

2. No a la selectivi tat. No als campaments per a estudiants de-
magisteri. No a les oposicions. No a la divisió en estaments. 
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Supressió de la rel igió i la FEN. 

3. Exclusió del cos d'ensenyants d'aquells individus d 'act iv i -* 
tats declaradament feixistes. 

El CONSELL es compromet a desenvolupar el seu programa en poste
riors declaracions, i a l lu i tar ja des d'ara per la consecució + 

d'aquests objectius. I fa una crida a tots els rastres, estudi-* 
ants, professors de magisteri i a tots aquells implicats en Ten 
senyament per ta l de fer un front comú per l'establiment de la «• 
democràcia i l'autonomia al País. Valencià. " 

ILLES 

noves forces=psi9 psan, mei 
PRESENTACIÓ: 

La situació" política a les I l les ha fet * 
un canvi radical. Oe ser un paradís dels* 
'jrups sucursal i stes de Madrid (PCE,PSP i + 
PSOE), ha passat a ser el punt d'aparició 
de nous i dinàmics grups de disciplina ca 
tala>a i de les i l l es . 
Així no ha pogut fer-se d'una manera es-+ 
po-itània, sinó* que ja es gestava des de + 
feia mesos, degut sobretot, a la poca ca
pacitat de comprendre el problema nació • 
nal dels Pa"scs Catalans, pels grups su-+ 
cirsalistes abans esmentats. Així doncs,* 
els homes més sensibilitzats i dinàmics + 
d'aquest grup s'han fet pinya a l'entorn* 
de varies opcions netament de les I l les. 

PS I (Part i t Socialista de les Illes) é's • 
el grup de més importància i nombre oe mi 
l i tants; els sejs principals dirigents: + 
Toni Tarabini, Celestí Alomar, Toní Obra
dor, Sebastià Serra, etc. Provenen de FCE 
PSP, ANH, i de grups independents, i tam
bé militants de CC.OD. com el seu líder * 
Ton? Obrador. 

Aquest Partit K i r t f un for t lligan a ni-+ 
vel l de Pafsos Catalans amb Convergància* 
Socialista de Catalunya i Convergencia So 
cial ista del País Valencià, assistint tam 
bé a les reunions de la Conferència Sòcia 
l is ta Ibèrica, 

(Nota: quan el SIC pugui aconseguir la De 
:1aració fundacional del PSI, la publica
rà.) 

NOSOBA; grup de treball i diàleg socialis 
ta, d'origen itenorquf que a la i l l a Je Ma 
Horca te aconseguit l'adhesié de Climent 
Guerau, president de l'Obra Cultural i ex 
dirigent d'ANM (Aliança Nacional Mallor-* 

qui na). 
Concurrencia Democràtica Balear (CC3)grup 
de centre-drata que sota l ' in ic iat iva de* 
Antoni Alemany, monàrquic demàcrata 'de ++ 
molts anys, i ex-director d'un dels dia-* 
r i s més progressistes dels (¡ltims anys ** 
"Ciario de Mallorca"; al seu entorn homes 
l l igats a la burgesia iTenca com Carles* 
Blanes, Carles Forteza, Raimundo Clar, J , 
Zaforteza, etc. (Nota: tairté el SIC espe
ra en príximes dicions poder publicar la* 
seva declaració polí t ica). 
L'AsseiAlea de les I l les: cal oir que des 
pres de la reunió d'Instàncies Unitàries* 
als Pafsos Catalans, feta a Cura el 31 de 
Gener d'aquest any, sembla que les forces 
polítiques mallorquines caminen cara a la 
constitució unitària de TAsseablea ce *+ 
les I l les . Un possible primer pas pcdria* 
ésser la recent creació de l'Assemblea ++ 
Democràtica de Menorca. 
_PSAN.(P;rtit Socialista d'Alliterament Na 
cional dels PaTsos Catalans). L'aparició* 
de propaganda i acció política a l ' I l l a + 
de Mallorca per part del PSAN, col.loca a 
aquest Par+if, ja d'una marera real, a ni 
vel l de Passos Catalans. La presènoia +• 
efectiva dels homes del PSAN a les í í l t i - * 
mes l lu i tes s'ha fet notar. El seu home • 
públic és l'escriptor Antoni Serra. Síesse 
nyem l'aparicié d'un opuscle sota el t í t o l 
"El PSAN a les n ies" de! que reproduín + 
el seu apartat: "Objectius Folft ics". 

OBJECTIUS POLÍTICS • 

L'anàlisi ha estat llarga perí davant de* 
là complexitat que representen les I l les* 
gairebé orfes de plantejaments polítics • 

-y^i <Y*I U «alta. 

QJL ConctLCioB/ / 

globals, la creim necessària per tal de + 
fac i l i tar la discussió col·lectiva, També 
som conscients que no heir esgotat el tema 
que aquest segueix obert a nous elements* 
que puguin ésser incorporats a la rect i f i 
caci5 i complementad5. Les I l les necessi 
tem un plantejairent que f ac i l i t i el debat 
col.lectiu de la seva reali tat a t ts els 
nivells, sectors i fronts. Perquà el fu-+ 
t i r polít ic de la gent de les Illes vs de 
limitat per tres objectius que condició-* 
nen en tot mcmerrt el present: la l lu i ta + 
contra la opressió colonial, pel control* 
popular dels mitjans de producció i per + 
l'exercici del dret a l'autodetermina;ió 
dins la realitat dels Pa'sos Catalans. 

Perí és clar que el futur ha de ser - i + 
aquesta és una exigència inajornable- una 
reali tat sorgida de tots i amb la partici 
pacif de tothom, sense dirigismes polí- + 
t ics alienants, sense exclusions ni margi 
nacions, o només ari) les marginacions d'a 
quells que s'automargirin perquè" els seus 
interessos de classa no conflueixen amb * 
els populars o perquè es mantingjin entos 
sucfits en la cabíria sucirsalista i impe
r ia l is ta . Estam convençuts per tot el que 
hem expressat fins ara que, el poble de • 
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LUKR 
TfiT! 

les Il les donarà sup r t i participara d'a 
qiiella dinàmica política que sigui una • 
cor¡sequVcia directa d? la seva pròpia • 
real i tat . 

I la capacitat política d'aquest poble • 
-que només es manifestara dins un procés* 
social, 11 ure, autòcton, una vegada reco 
brada la seva identitat- no és estricta-* 
ment sis f ru i ts d'uns dirigents polít ics, 
d'unes mineries més o menys preparades, + 
si n i del resultat del desenvolupament quo 
t id ià del treball i de la participad6 à£ 
t iva en la l l u i t a ds tot aquest poble, + 
des de l ' individu a la col . lect iv i tat . 

A l'hora de parlar de polít ica a les IDes 
no hem d- començar a fer abstraccions o a 
obrir sucursals com fins ara. La política 
entesa a partir de l'alliberament de cla
sse i de l'alliberament nacional fs supe-
radora de traumes; es la rea'.i 'lat del pa
gès, del proletari, de Tinte! . lectual , + 
del professional, de l'estudiant, etc. +• 
al l? que esta en ioc. Es cl control dels* 
mitjans de produccií per les classes popu 
lsrs l 'objectiu que no es pot deixar de + 
tenir present i que, dins el fet na;ioial 
catalS, ha de jugar al protagonisme :apda 
vanter que l i pertoca. Es en resum, una + 
nova concepció de la real i tat de les lües 
el que cal pkntejar-se ; que ens porta + 
a la necessitat de poder poKtic autònom* 
per tal d'arribar des de la nostra rea l i 
tat de les I l les, a la revolució soci al Is 
ta i conseqüent construcció de l'Estat So 
cial ista dels Països Catalans e'·s quals * 
constitueixen el narc nacional on esteu + 
inserits. 

En aquest camí, nosaltres tenim alguna co 
sa que aportar- formulant una -èrie de rei 
vindicacions i d'exigències i donant a + 
aquestes la veritable dimensió popular + 
que tenen. En aquest sentit i per acabar* 
a.nb el continuisme representat per la mo
narquia "juanearlista" i per la consecu-+ 
cié de les astres l l iber tats, treballa-* 
ren per la constitució de l'Assemblea de* 
las I l les amb participació igualitària de 
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca + 
com a elements integrants d'un Pafs, les 
I l les , que és inqüestionable. 

a) Objectius immediats 

Així dores, exigim com a objectius a curt 
terir.i n i : 
- l'Estatut d'Autonomia de les I l les, aisb 
teta la urgència política que exigeix el+ 
temps present i durant el penode do pro
visional i tat 0 de transició f ins que tot* 
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el poble, prèvia informació àmplia i l l i u 
re, decideixi el seu futur amb la resta + 
de Països Catalans. 
- Oficial i tat de la nostra llengua. 
- Uni ersitat Democràtica i popular. 
- Ensenyament l l i u re per a tothom. 
- Batlles i regidrs eleçits lliurement + 

mitjançant el sufragi universal del po
ble. 

- Mitjans d'iiformaciÓ l l iu res, democrà-* 
t ics 1 populars. 

- Estructuració d'una política justa al • 
camp. 

- Descentralització de la vida. pol í t ic* * 
de les grans c'utats (Ciutat de Mal.or
ca, MaS, Eivissa,) per ta l d'accnseguir 
ina participadlo més àmplia de tots els 
pobles. 

- Organització judicial propia, 
- Amnistia general per a tots el preso--* 

nsrs pol t i c s i els exi l iats, 
- Sindicats de classe unitari i autònom. 

Saben! que aquest conjunt d'elements que + 
configuraran la nova societat ái les + 
I l les solament podran ser la praxis d'una 
polít ica realista pel trencament definí—* 
t iu del feixisme imperialista a t>t l'Es
tat spanyol. Per aconseguir així., estam* 
disposats a col.lsborar, per? sense clau-
tfcacions que puguin desvirtuar els nos-* 
tres objectius estratègics, amb totes a-+ 
quelles forces polítiques que avui tene¡+ 
plantejada la l l t f t a contra 1 "enemic comú 
de tot-, els pobles 1 nacionalitats de 1'+ 
Estat espanyol. El resultat d'aquesta col 
.laborado amb totes les fxces po l í t i - + 
ques i socials de les i l l es ncirés pot ser 
un, 

- 30VERN de les I l les , Generalitat 0 Gran 

ELPSAN 

ALESILLES 

te 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

I OBJECTIUS POLÍTICS 

DOCUMENT DE DISCUSSIÓ 

Consell, estructurat democràticament i * 
amb cr i ter is de participació iguali tària* 
de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallor* 
ca, on la convivència i la dinàmica polí
t ica siguin súper adores de traces i de + 
divergències, 

b) Objectius a l larg termini 

- La revolució socialista que garanteixi* 
el control popualr dels mitjans de pro
ducció, 

- L'establiment de relacions polítiques + 
especials amb als governs de la resta + 
dels Países Catalans, com a pas cap a * 
la creació., mitjançant l'expressió de + 
la voluntat popu'ar, d'un Estat Soda-* 
l i s ta dels Països Catalans que real i tz i 
plenament els interessos de la classe * 
obrera i classes popultrs catalanes 0 + 
sigui Tur instrument de poder. 

- Lligams amb les altres nacionalitats i * 
pobles de l'Estat espanyol. 

- Construcci' de la societat socialista + 
europea. 

Aquesta anàlisi i aqu=st cbjectius seran* 
í l s que estaran a tothora presents a les* 
tasques del PSA.N dins ce les ILL-s. Signi_ 
f'caran el nostre treball a més curt i a+ 
més l larg termini donat que constitueixen 
la nostra estratègia, elaborada a part ir* 
de V'observacic i de la reflexió sobre 1a 
real i tat sedal i pelít ica nn ens movem,* 
actúan- i l luitam. 

Som conscients de les di i icultats i entre 
bancs que sortiran a ¡nssura que avançam * 
en el treball que just ara iniciar,. 

L'ofegament a què han estat sotmeses les* 
I l les al l larg d'una historia farcida de* 
claudicacions i de traïdes, resultat d ' +' 
uns partits que han preferit l'abstracció 
i la corsigna Í l 'anàlisi correcta i ciejn 
t í f i c a , ens fa veure que no és possible + 
ajornar per més temps l'acció que entron
qui l'aspiració popula* com aspiració na-
cionalltària i cem alliberament de classo 



EUZKADI 
recordem els morts d'Elda i Tarragona, ar 
ribem al luctuós balanç de 7 assassinats* 
en menys de 10 dies. 
Quina credibi l i tat per al programa de Fra 
ga? 

a gasteitz on 3 de marí;... assemblea de 
•'Después de dos meses de huelga de toda la clase obrera 
y pueblo trabajador pidiendo pan, la contestación de las 
patronales con su gobierno fascista al frente es ...uno, 
dos, t res . . . muertos y multitud de heridos. 
Ante ésto, la clase trabajadora y el pueblo de Vitoria * 
exigen juicio popular a los asesinos de los obreros muer 
tos. 

Exigimos la dimisión del Gobernador C iv i l , del Comisario 
Jefe, del Alcalde, del Presidente de la Diputación. Exi
gimos la disolución de todos los cuerpos represivos. 
Ante semejante masacre, convocamos a la HUELGA GENERAL + 
INDEFINIDA de toda la clase obrera y pueblo de Vitoria. 
Convocamos a todo el pueblo a las asambleas de fábrica y 
de barrios y a que todo el pueblo se manifieste en la ca 
l i e . " 

Aquest manifest fou aprovat, en reunió de 
urgència, la nit del 3 de març, per les + 
Comissions Representatives de Fabriques + 
en Lluita. Aquell matí, havien caigut as
sassinats per trets de la policia tres o-
brers: FRANZISKO AZNAR (17 anys), PEDRO . 
MARTÍNEZ (27 anys) i ROMUALDO BARROSO (19 
anys). Dies després moria JOSEBA KASTILLO, 
greument f e r i t de bala al fetge. 
Aquestes morts provocaren la vaga general 
més important d'Euzkadi d'ençà del 39: en 
tre 150 mil i 400 mil s'avalua el nombre* 
de vaguistes (fabriques, comerços, despat_ 
xos. . . ) . D'altra banda, a l'enterrament • 
dels primers morts hi assistí una gentada 
que hom pot calcular en 50 mil persones . 
No n'hi havia per menys: la brutal actua
ció de la policia, disparant amb metralle 
tes contra els qui sortien de l'església* 
de Sant Francesc (amb més de 100 fer i ts • 
de bala), fa recordar les actuacions de + 
la guerra c i v i l . 

Atès que les revistes "polítiques" n'han+ 
parlat llargament, d'aquests fets , aquí + 
tan sols hi dedicarem unes línies, d'home 
natge a les víctimes de la massacre. 
"Aquestes morts reclamen, exigeixen sen
se més dilacions, l'exercici de la just í 
cia per al càstig legal dels seus autors+ 
i com a reparació dels danys per elles *+ 
causades", digué un sacerdot quan els fu 
nerals. Que així sigui. 

D'altra banda, no podem oblidar que cal* 
emmarcar aquests fets dins el procés de * 
f inal descomposició del règim franquista. 
Quina credibi l i tat per al programa de Fra 
ga? 

o 0 o 

NOU ASSASSINAT A BASAURI 

Pocs dies després dels assassinats de Gas 
tei tz/Vi tèr ia, en plena vaga general, un 
cinquè basc era assassinat per les forces 
d'ordre públic. Anton FERRER0, obrer de * 
18 anys, era metrallat per la Guàrdia Ci
v i l , el dia 8 de març a Basauri, mentre * 
prenia part a una manifestació de protes
ta pels crims de Gasteitz/Vitoria. I si * 

D'entre les reaccions suscitades per tan* 
greus esdeveniments, cal ressaltar la reu 
nió de més de 500 intellectuals de tot *+ 
Euzkadi, els quals aprovaren el següent * 
comunicat: 

ARANTZAZUK0 PR0FESI0NALEN BILTZARRA (AS
SEMBLEA DE PROFESSIONALS D'EUZKADI) 
" 1 . Se ha vertido sangre obrera en las • 

personas de cuatro trabajadores ase
sinados y más de un centenar de heridos * 
de bala, Euzkadi, agredida en lo más sen
sible de su ser, en su clase trabajadora, 
ha visto con estupor e inf in i ta ira como* 
trabajadores vascos de tan variado origen 
como de Vitoria y Caceres, caían abatidos 
bárbaramente. 

La clase obrera viene dirigiendo la lucha 
del pueblo vasco por su liberación. No po 
demos, no queremos acostumbrarnos a he-++ 
chos tales como los de Vitoria. El pueblo 
vasco, Euzkadi se rebelan ante esta in-** 
creible masacre. 

2. Una vez más se ha evidenciado que si + 

bien las movilizaciones populares han* 
logrado arrancar ciertas conquistas a la* 
dictadura, el sistema perdura: 

- La Represión sigue siendo el instru-* 

FRANCISCO AZNAR. PEDRO MARTÍNEZ Y ROMUALDO BARROSO: LOr TRES PRIMEROS 
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mento fundamental con que se responde a • 
las legítimas reivindicaciones, obreras , 
populares y nacionales. 

- El régimen franquista, continuado por 
Fraga, Arias y Juan Carlos, sigue mante-* 
ni endose en su represión despiadada sobre 
los obreros y revolucionarios del pueblo* 
vasco y de las otras nacionalidades del • 
Estado español. 
3. La forma en nue han ocurrido los he-+ 

chos permiten afirmar que la ausencia* 
de libertades democráticas están en la ba 
se de los trágicos sucesos. La responsabi_ 
lidad directa de los acontecimientos re-* 
cae así sobre el gobierno actual y el ré
gimen sobre el que se asienta. 
4. No podemos silenciar que la clase pa-* 

tronal alavesa es responsable por su • 
obstinada negativa a negociar con los au
ténticos representantes de los trabajado
res, obligando así a una larga lucha que* 
ha supuesto estos sufrimientos y muertes. 
Así mismo, nos vemos en la obligación de* 
denunciar las actuaciones de ciertos sec
tores de la prensa que han manipulado a * 
la Opinión Pública, tergiversando tota l -* 
mente los acontecimientos ocurridos en el 
Pueblo de Vitoria. 
5. Los asesinatos de Vitoria y la brutali_ 

dad policial en Euzkadi y el resto del 
Estado plantean con carácter de Urgencia* 
y para que semejantes actos represivos no 
vuelvan a repetirse jamás: 

- El derrocamiento de la Dictadura Mo
nárquica 

- La destitución inmediata del Gobierno 
Ari as-Fraga 

- La Amnistía para todos los presos po
l í t icos, sin exclusión de aquellos a los 
que la "legalidad vigente" denomina con * 
el nombre de "terroristas" y el retorno * 
seguro de todos los exiliados. 

- La inmediata puesta en libertad de to 
dos los detenidos, así como la readmisión 
de todos los despedidos, como consecuen-* 
cia de estos últimos acontecimientos. 

- La instauración de las Libertades De
mocráticas (de reunión, de manifestación, 
de sindicación, de afiliación) 

- El reconocimiento de la SOBERANÍA NA
CIONAL DE EUZKADI 
Que entre otros extremos, incluye: La ins 
tauración en todo el terr i tor io nacional* 
de un bilingüismo efectivo, prioritando** 
el Euzkera y toda la cultura nacional Euz 
kaldun por su actual situación de opre-+* 
sión. 
Expresar los lazos nacionales que unen, * 
por encima de las fronteras estatales a * 
la Población Vasca de Lapurdi, Zuberoa y 
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SOLIDARITAT AMB VITORIA! Manifestació a V i c , e l 9 de març. Es va l l e g i r un 
comunicat de l'Assemfclea de Catalunya d'Osona, sobre e l s fe t s a Euskadi . 

Benaparre /(Euzkadi-Nord, a l1Estat fran
cés)/ con las de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 
y Nafarroa. 

- La satisfacción de las reivindicacio
nes obreras y de las clases populares. 

- El castigo de los culpables de los ++ 
crímenes del franquismo y en particular + 
la puesta en pie inmediata de una comi-++ 
sión representativa de los sectores afec
tados por la barbarie policial de Vitoria, 
a f i n de investigar objetivamente sobre * 
la misma. 

- La supresión de los cuerpos /reprès-* 
sius/, sistemáticamente implicados en su
cesos tales como los de Vitoria. 
6. Los profesionales vascos reunidos en + 

Asamblea, somos conscientes de que só--
lo la luzha tenaz de los trabajadores, ++ 
del Pueblo de Euzkadi y el resto de las * 

Nacionalidades del Estado, pueden conse-* 
guir las reivindicaciones y libertades de 
seadas. Por ello nos identificamos y suma 
mos activamente a este quehacer colectivo. 
Por todo ello y ante el llamamiento a la* 
Huelga general de Euzkadi para el día 8 
/(de març)/, lunes, hacemos nuestra esa * 
convocatoria, haciéndola extensiva a T0-* 
DOS LOS PROFESIONALES DE EUZKADI y subra
yando especialmente la exigencia de la di 
misión inmediata del gobierno Fraga-Arias. 
Pedimos a todas las fuerzas políticas vas 
cas que trabajan en Euzkadi que realicen* 
el máximo esfuerzo para llegar a una uni
dad en su lucha. 

Hacemos, finalmente, un llamamiento a to
das las nacionalidades para que adopten + 
una postura de solidaridad activa en es-+ 
tos momentos con el pueblo de Euzkadi. 

En Euzkadi, 7 marzo 1976." 

UN RECUEROO URGENTE EN EL LUGAR OONOE CAVO REDRO MARTINE2 



l'assemblea amb euzkadi 
Sota 1'expressiu t í t o l de "NO A LA REPRÈS 
Slóü Sf A LA LLIBERTAT!!", El Secreta-** 
r i a t de la Comissió Permanent de l'Assem
blea de Catalunya, feia conèixer, amb da
ta 6 de març, la seva posició davant el + 
quàdruple assassinat de Gasteitz/Vitoria. 

"Tres"(1) morts a Vitoria, un- obrer mort 
a Elda, un manifestant mort a Tarragona,* 
centenars de fe r i t s , alguns en per i l l de 
mort: aquest és el balanç en els darrers* 
dies de la brutal repressió del continuis 
me reformista. 

La voluntat democràtica dels pobles de ++ 
l'Estat espanyol és expressada pacífica-* 
ment per milers i milers de ciutadans en 
tota mena de manifestacions, valuós testi 
moni d'ordre democràtic. Els treballadors 
de Vitoria i Elda, els ensenyants de tot 
l 'Estat, els funcionaris de l'Ajuntament* 
de Barcelona, els obrers de la construc-* 
ció, els pobles de Sabadell, Cerdanyola i 
Tarragona que han organitzat vagues gene
rals i el poble de Catalunya amb jornades 
rals i el poble de Catalunya amb les jor
nades de 1 '1 i 8 de Febrer a Barcelona +* 
han estat els protagonistes d'un plebis-* 
c i t popular continuat per la ruptura demo 
cràtica. Manifestacions i vagues que po
drien ésser pacífiques - i ha quedat ben + 
clar que el poble ho pretén i ho desitja 

així- tenen per conseqüència la violència 
i la mort per l'acció de les forces re-*+ 
pressives. El govern, en una grollera ma
niobra, vol presentar la ruptura democrà
t ica preconitzada per les forces de Topo 
sició, com una alternativa susceptible de 
desencadenar la violència i el caos. En + 
aquest sentit denunciem la manipulació *+ 
vergonyosa de la informació donada per Te 
levisión Española, manipulació que queda* 
en evidència davant la serenitat informa
tiva de certs diaris i revistes. 
Cada vegada queda més palès que el refor
misme continuista de l'actual règim no ++ 
ofereix cap sortida a les necessitats po
lít iques, econòmiques i socials dels po-+ 
bles de l'Estat espanyol. Aquest govern + 
incapaç de satisfer les reivindicacions + 
populars respon una vegada més amb la vio 
lència repressiva, recordant que la seva* 
raó de ser es troba en la historia polít i 
ca i institucional de la dictadura fran-* 
quista. El mateix home que presideix el + 

govern, Arias Navarro, era cap del govern 
que assassinà Salvador Puig Antich ara fa 
dos anys i cinc militants antifranquistes 
el setembre de 1975. 
L'Assemblea de Catalunya reafirma la seva 
voluntat d'oferir una alternativa po l í t i 
ca, i de garantir la seva realització amb 
iniciatives pacífiques dins un ple ordre* 
democràtic. Només el reconeixement irnme-* 
diat dels drets i l l ibertats ciutadanes, 
el restabliment d'un règim democràtic, *+ 
ta l com es propugna en els quatre punts + 
del programa de l'Assemblea de Catalunya, 
pot assegurar la pau ciutadana i eliminar 
la violència provocada per l'actual règim, 
impedint que aquests esdeveniments trà-++ 
gics es repeteixin. 

Davant de la gravetat de la situació crea 
da, l'Assemblea de Catalunya crida a la * 
més àmplia i decidida mobilització pacífl 
ca contra la repressió, per l'expressió + 
pública del rebuig i del sentiment per ++ 
les morts, i amb solidaritat amb els re-+ 
presaliats i per la conquesta d'una amnis 
t i a sense exclusions, amnistia per tots + 
aquells que han l lu i ta t per les l l iber-** 
tats polítiques i nacionals. 
LLIBERTAT! 
AMNISTIA! 
ESTATUT D'AUTONOMIA!" 

Ulli 
gasteitz/vitòria 

"ALAVESES: 

La U.M.D, lamenta profundamente el t rági 
co balance de la jornada del pasado dia 3. 
Llora con las familias de los fallecidos* 
y rechaza la violación de los mínimos de
rechos humanos. 

Los miembros de la Guardia Civil y de la* 
Policía Armada integrados en esta organi
zación, avergonzados de la utilización ++ 
partidista de sus instituciones, exigen + 
especialmente que se adopten ccn urgencia 
las medidas necesaria;: conducentes a cas
tigar a los resp:nsab1es y a evitar que + 
tales hechos vuelvan a ocurrir. 

Exigimos el reconocimiento de las liberta 
des democráticas y la reorganización de + 
unas fuerzas de orden público que las ga
ranticen, asegurando un orden justo ex- • 
traido del consenso popular, y que en con_ 
"raposición al momento actual no estén al 
servicio de una minoría privilegiada. 

La U.M.D. siente el más profundo respeto* 
por todos los pueblos de España y hoy de
plora la muerte de unos compatriotas ala
veses caídos en la lucha por la conquista 
de las libertades democráticas" 



avui 
S.Í.C. 
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