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CIRCULAR INTERNA no 0002 PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

30 Novembre 1976 
i 
EL PARTIT SCCLALISTA DE CATALUNYA DAVANT EL REFERENDUM 

Treballadors de Catalunya: 
El Partit Socialista de Catalunya sent la necessitat de dirigir 

al Doble un toe d'atanció general en relació amb la convocatòria dol Refe
réndum del Govern Suárez. 

Es fonamental que ens adonguem d'allò que el Referéndum sigrifi-
ca. 

Es indispensable que tots orenguem 1'actitud que corresoon. 
Les nostres objeccions es basen en tres asoectes: 
- El .judici sobre els referendums en general. 
- El judici sobre el contingut del nrojecte actual. 
- El judici sobre les circumstàncies en què es nrodueix 

UN PROCEDIMENT SOSPITÓS 

Els referendums són, en general, un instrument característic dels 
• règims autoritaris perquè permeten a un Dodcr instalat saltar-se tot el sis 
tema reoresentatiu que és ï'essència de la democracia i obtenir la naradexa 
d'una legitimació oue sembla democràtica ner un nrocediment que no ho és. 

A l'Estat espanyol tenim els nrecedents grotescos dels referendums 
de 1947 i de 1966 que, com tothom sao, a nart el defecte bàsic esmentat, van 
ser objecte d'ona monstruosa manioulació que va arribar a oroduir, a molts 
llocs, més vots favorables que votants. 

ENS DEIXEN ESCOLLIR ENTRE DOS FRANQUISMES 

Dir no a la reforma seria dir si al franquisme passat, ja impossi
ble. 

Dir sia la reforma i . seria dir si al mateix franquisme 
possible'. A aquell que el Govern SuSrez està oracticant. Seria,, doncs, igual 
que dir no. 

Aorovar la reforma seria: 
- Aorovar un sistema que conserva en el DOder totes les estructu

res i tots els oersonatges del franquisme. 
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- Aprovar el oacte entre Las Cortes i la oart més antidemocràtica 
de la societat, encarnada en 1'Alianza Popular. 

- Aprovar un Govern que conserva el Movimiento, els alcaldes a dit, 
els ajuntaments ímrorals i els governadors arbitraris. 

- Aprovar un ordre oúblic que no reconeix la llibertat d.'expressió, 
de reunia, d'associació. 

- Anrovar una estructura d'Estat que nega les autonomies nacionals. 

UNES CONDICIONS INACCEPTABLES 

No és legítim una consulta oooular amb: \ 
- Control oer governadors i ajuntaments^antidemocràtic. 
- Control per un ordre oüblic antidarvocrátic. 
- Monòleg governamental alimentat amb 1300 milions. 
- Votació en dia de feina per tal d'afavorir la coacció als treba
lladors . 

- Ho llibertat de partits polítics i sindicats. 
- Subsistènciade presos polítics i d'exiliats. 
- Continuació del TOP i del decret "antiterrorista". 
- Constinuació dels decrets que anul·len l'autonomia de les naciona

litats. 

LES OPCIONS REALS 

Votar no és votar la dictadura dels 40 anys passats. 
Votar si és votar l'antidemocràcia oer als 40 anys orooers. . 

Es dir no a les llibertats nacionals i democràtirrues. 
Votar en blanc és ignorancia o covarciia. 
No participar en la comèdia és votar oer la democràcia. 

ES PRECISA 

La dignitat personal d'abstenir-se. Amb la nostra abstenció, 
Votarem cor la democràcia 
Votaren Del socialisme 
Votarem oer Catalunya 

novambre-desembre 1976 Partit Socialista de Catalunya 

SOBRE LA CAMPANYA D' ABSTET.'CIH E\' EL REFERENDUM . 

Cal partir de la idea que aquesta lluita és molt desigual. 
D'una banda hi ha tot í'Estat, amb milers de milions i una oro-

paganda mossiva, insistent i equivoca. 
De 1'altra hi ha el nostre esforç, amb escassos recursos mate

rials, jugant en condicions no darocràtiques. La nostra única aventatge és 
cpe els nostres plantejaments són els justos i que podem defensar-los "en 
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el terreny", a través de la nostra presència en els barris , 
i els pobles, a les empreses, en els centres d'ensenyament, 
etc . 

En tot combat -i més si és tan desigual com aquest-
necessitem escollir molt cuidadosament les nostr'es formes d'ac-
ció, per tal d'ésser eficaços al màxim. 

Ens cal, per tant, definir: 
1.- els nostres objectius 
2.'- l'estil i els temes de la nostra campanya 
3.- els mètodes de treball a utilitzar. 

I-^ELS OBJECTIUS 

A.- En primer lloc es trata de fer baixar el màxim 
possible les xifres de participació en el referèndum. 

(A Catalunya, la darrera enquesta d'opinió donava, a 
finals de novembre, un 52'% de lectors que ja tenen decidit d'a
nar a votar. La resta - ̂ 8% - és la gent que ha decidit abste
nir-se o que encara està indecisa. Ens hem de dirigir fonamen
talment no als convençuts, sinó els indecisos). 

8.- En segon Boc, es tracta de.donar-nos més a conèi
xer en tant que PSC devant l'opinió pública. 

C - En tercer lloc, es tracta d'ampliar la base del 
Partit i la seva incidència agrupant els simpatitzants en una 
acció comú per l'abstenció. 

D.- Finalment-, donat que aquesta és una primera expe
riència del Partit de caràcter "elactoral", es tracta d'adqui
rir experiència política i organitzativa de cara a pròximes ba
talles mes importants. 

II - L'ESTIL I ELS TEMES 

Ens adrecem als sectors vacilants de l'opinió popu
lar. Creiem que, en aquest sentit, hem d'evitar caurà en els 
mètodes clàssics de la lluita clandestina. Perquè no hem de fer 
agitació (mobilització de convençuts), sinó persuassio (convenci
ment d'indecisos). 

En aquest cas, 
- en comptes de fer pintades, és millor penjar cartells 
- en comptes de fer octavetades, és millor donar pa

pers en mà, fer visites porta a porta. 
- en comptes de consignes d'"agitació" (per exemple, 

"boicot", no voteu, etc.), és millor introduir elements de raona 
ment i' explicació (per exemple, "abstenir-se és votar per la 
democràcia"), amb connotacions de caràcter positiu. 

- en comptes d'accions de "patit comité", és millor do 
nar una orientació oberta, popular, de masses, a les iniciatives. 

Els temes escollits per als cartells del Partit són 
els següents: 
1.- Oi que no pots votar per l'amnistia? 

Oi que no pots votar per l'Estatut? 
Oi que no pots votar per la llibertat? 
Doncs, no votis!. 
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No tenemos libertad sindical 
No tenemos amnistía laboral 
No tendrán nuestro voto. 

Catalans: que no entrin vots a les urnes 
fins que no surtin els nostres presos. 

Trabajadores: que no entren votos en las urnas 
hasta que salgan nuestros presos. 

Abstenir-se és votar per Catalunya 

Abstenerse es votar por la democracia 

Amb 40 anys d'experiència, ens sobra informació. Abstenció! 

Con 4 0 años de experiencia, nos sobra información.¡Abstención! 

Treballador: no afluixis, no votis 

El primer mandamiento de la democracia: 
No votar en vano. 

III.- ELS MÈTODES DE TREBALL 

Ampliar les bascs militants: Crear "comitès per l'abstenció" 
amb simpatitzants, companys de treball, veïns. Aquests co
mitès haurien d'ésser oberts, provisionals i, seconcariament, 
poden contriuir al creixement del Partit. També són una ex
periència per a futures accions del Partit. 

D::•'••:•.si6 de masses: Assemblees unitàries als barris i a les 
empreses. Participar activament a les iniciatives de l'Assem 
blea de Catalunya i les Assemblees locals i comarcals , .. . 

Dimensió oberta: Realitzar actes públics a nivell d'Assemblea 
de Catalunya, de Partit o d'altres tipus d'entitats; distri
bució de propaganda en mà; visites porta a porta en els po
bles i els barris explicant les raons abstencionistes i les 
posicions del PSC, stc. 

IV.- ELS RECURSOS MATERIALS I EL SEU OS 

El manifest: Al Consell General del Partit va aprovar el 
manifest "al PSC davant el referèndum", del qual se n'ha 
fet una primera edició de 100.000 exemplars. La seva distrî  
buciÓ haurà de ser selectiva, sota'criteris d'efectivitat 
(entrades i sortides d'espectacles, etc.) i, sempre, pel 
mètode "paper en mà" i, si és possible, acompanyar d'expli
cació oral. Seria convenient que cada Federació en fes edi
cions pròpies. 

Els cartells: Se n'ha fet una primera edició de 4o.030 exem
plars amb els deu temes esmentats. S'han d'enganxar en els 
llocs de major afluència i visibilitat (parròquies, cine-
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mes, fàbriques, clubs, etc.) cuidant que el tema de l'eslò
gan s'adigui amb el tipus de població (temes sindicals a ba
rris obrers, etc.). Llocs que cal remarcar: cabines telefòni
ques i murals amb propaganda oficial pro-referèndum, parades 
d'autobús, passedissos del metro, dins les vitrines de les es
tacions de metro introduínt-los per l'escletxa entre els dos 
vidres, etc. Es més efectiu que els cartells no quedin aillats, 
sinó en grups de tres o quatre. Sempre que sigui possible, és 
millor situar-los amunt de la pared, fora de l'abast del via
nant. Es important que el cartell no fagi arruga, sinó es faci_ 
lita l'arrencada. Es podria aprofitar per intercalar, entre 
els cartells del referèndum, cartells del Congrés del Partit 
("nosaltres treballadors..." i "jo també soc del PSC"). 

3-Els actes : El Partit té previst un acte central a Barcelona 
explicant la seva posició front al referèndum. Caldria que els 
militants del Partit realitzessin actes d'aquesta mena a totes 
les capitals de comarca, demanant permís i, cas de prohibició 
-cosa gairebé segura-, explotant-la propagandísticament. En 
aquest sentit, és convenient que el .nom d'aquests actes sigui 
prou explícit i també comú; es proposa: "Abstenir-se és votar 
per la democràcia". 

U-Les pintades: Fer-les, preferentment, sobre la propaganda ofi
cial, evitant expressions amb connotacions negatives ("no votis"' 
a seques, "boicot", etc.). Signar-les amb PSC, no amb PSC (C). 
En el curs del treball de definició dels nostres eslògans, van 
sortir-ne d'altres, a part els deu seleccionats per als cartells, 
que són utilitzables per a pintades i altres formes de propagan 
da (pancartes, adhessius fets a mà, etc.): 
- Vota democràcia. Abstenció. 
- Abstenció - un vot per la democràcia. 
- Un referèndum sense democràcia és un referèndum contra la 
democràcia. 

- La papereta a la paperera. 
- No votes al Gobierno, bótalo!. 
- Si no votamos no nos pasará nada, 
si votamos ¡que no nos pase nada!. 

- No tenim llibertat 
no tenim amnistia 
no tenim Estatut 
No tindran el nostre vot. 

- Llibertat / Amnistia / Estatut / = Abstenció 
- Abstenció avui, llibertat demà. 

Convé que la intensitat màxima de la campanya es situí entre els 
dies 9 i 15 de desembre. Durant aquests dies, hi haurà, als lo
cals centrals del Partit, un servei d'assessorament i d'atenció 
a qualsevol tipus d'insidència. 



Amb ocasió del referèndum del continuisme, els mi
litants del PSC, tot just concluit el nostre Congrés Consti
tuent, estem cridats a donar testimoni de la nostra voluntat 
d'intervenció militant en defensa dels interessos dels treba 
lladors i del poble de Catalunya en la seva lluita per les 
llibertats democràtiques i nacionals. 

Per la democràcia, pel socialisme, 

Endavant la campanya! 
Visca el Partit Socialista de Catalunya! 

Nota dels serveis de distribució de materials: 

Fins que no s'hagin constituit totes les Federacions, és 
evident que no es podrà operar una formulació vàlida del 
sistema de distribució. Entre tant, per tal de paliar les 
deficiències que suposa la utilització del vell sistema de 
CSC, cal que, des de tots els indrets, es reformulin les co 
mandes de material en funció de la realitat actual del Par
tit a cada lloc i es confirmin o es modifiquin les adresses 
receptores. 

Cal fer arribar, doncs, urgentment, als locals centrals del 
Partit, les següents dades: 

zona 

adreça 
r eceba ra 
nombre 
mi l i t an l s 

% català %ca*Sà 

b i e à a l 
[ intern 
pa: erial 
px t e rn 
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