
*rfi«2A^ 

company 
CIRCULAR INFORMATIVA INTERNA DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

2.a ETAPA 22 octubre 1977 
Núm. 4 

I N D E X 

\. C E ü O C 

CONSELL GENERAL Nota del C.G. del 16-10-77 

i . \ — 
SECRETARIAT Nota del S.G. 10-10-77 i 17-10-77 

Àmbit Organització \ Notes diverses 

Àmbit Lluita Urbana 
lítica municiapl 

y Po-
Documentació 

FEDERACIONS 

Federació III Servei d'asegurances 

FRONTS ^ 

Lluita a l'Empresa III Conferència Nacional del Front 
Bibliografia 

DIVERSOS Treballs preparatoris del II Con
grés del PSC 

C r i d a d e l 'HORA SOCIALISTA 



CONSELL GENERAL 

NOTA INFORMATIVA DE LA MESA DEL CONSELL GENERAL DEL 

16 d'OCTUBRE de 1977 

El passat diumenge 16 d'octubre es celebrà un Consell General é ^ 
xtfreordinari amb l'assitència de 93 dels seus membres. 

L'ordre del dia aprovat fou el següent: 

1) Projecte de manifest programa municipal. Debat 
2) Informe sobre les finances del Partit 
3) Informe de la comissió d'organització del II Congrés 
4) Presentació del document del S.G. sobre la situació i les 

perspectives polítiques. Debat. 
5) Estudi d'una proposta presentada pel conseller Jordi García-

Soler. • 

S'acordà tractar els tres primers temes al matí. 

Com a qüestió prèvia, la Mesa donà lectura a la carta de dimis
sió com a membre del S.G. de Xavier Castellà, per motius d'ordre 
personal. 

1) A continuació prengué la paraula Pasqual Maragall, que en nom 
de la comissió presentà el document. 
"Els socialistes i els ajuntaments de Catalunya" que es planteja}, 
com un document de crida i no de manifest electoral, doncs el 
presumible endarrariment de la convocatòria de les eleccions, 
crea avui a Catalunya un gre/u impasse polític. 

Digué també que a partir d'aquest document, la comissió el.labo
raria una proposta de programa municipal socialista pel 15 de No 
vembre, recollint totes les esmenes fins el dia 5 de Novembre. 

A continuació s'obrí un debat, entorn del document presentat. 
En la resposta a les intervencions. Pasqual Maragall, plantejà 
que l'oportú fóra recollir els sugeriments que s'havien fet per 
incorporar-ho en una nova proposta més el.laborada. 

2) A continuació el company LLuís Armet, en nom del S.G. feu l'in 
forme financer, que acabava fent unes propostes concretes. 
S'obrí un debat, que menà a les següents resolucions: 

1) S'acordà escollir una comissió de control de comptes, forma
da per tres membres del C.G. que són els següents: 



Eugeni Giral, J. Anton Maragall i Joaquim Miquel 

2) Autoritzar al S.G. per extendre l'atorgament de protocols a 
totes les Federacions del Partit. 

3) Donar poders al conseller Lluís M. Sunyer per signar, en re
presentació del PSC,aquelles operacions de lloguer de locals 
necessaris pel Partit. 

4) Mandatàr al S.G. per la revisió i actualització de les cotit
zacions en funció del nivell salarial i demés criteris esta
blerts 

5) Pel proper congrés, els delegats hauran de portar al dia les 
cotitzacions. En la seva elecció, els responsables de finan
ces de seccions avalaran les actualitzacions 

3 ) A continuació prengué la paraula el company Miquel Solans en 
nom de la Comissió d'Organització del II Congrés. 
Presentà el document de "Tasques programàtiques del Congrés" que 
inclou el reglament pre-congressual i el calendari del congrés. 
A continuació s'obrí un debat sobre 1'informe. 
El Consell prengué els següents acords: 

1) Aprovació de les dates del Congrés: 10-11 i 17-18 de desembre 

2) Es tencarà el cens de militants el 15 de Novembre. 

3) Cada delegat s'inscriurà amb vot a una comissió 

4) Cada una de les ponències, designarà el seu portant veu, i 
tres dels seus membres tindran dret de veu. 

5) Els documents alternatius (esmenes a la totalitat d'algunes 
ponències) hauran de estar a la comissió d'organització abans 
del 15 de Novembre per tal de poguer-les distribuir novament 
al partit per la seva discussió. 

6)^ El cens de militants, el 15 de Novembre anirà a l'organit
zació central del Partit, on es contrestarà. La responsabili
tat concreta sobre el funcionament d'aquestes operacions serà 
de l'àmbit d'organització del S.G. 

7) Les esmenes parcials seran conegudes com a mínim 3 dies abans 
del Congrés 

8) S'establirà pel Congrés, una quota extraordinària (és a dir, 
fer un pagament més, sobre la quota ordinària) 

9) La Comissió d'organització del II Congrés arbitrarà un proce
diment per a permetre la representació en les 5 comissions 
del Congrés, d'aquelles seccions amb menys de 5 delegats al 
Congrés. 

Sobre la base del document, presentat al Consell, i recollint 
els acords presos en el debat, la comissió d'organització del II 
Congrés, elaborarà el reglament definitiu de "tasques programati. 
ques del Congrés" 

4) A continuació el company Joan Reventós, en nom del S.G. pre
sentà el document: "Les tasques dels socialistes davant la crisi 
econòmica, social i política". 



En la seva intervenció, feu especial èrifasi en l'anàlisi de la 
crisi econòmica, que es avui molt greu, i en informar al Consell 
dels darrers esdeveniments polítics, en particular de les reuni
ons de la Moncloa. 
A continuació s'obrí un debat en el sí del Consell, sobre els te 
mes tractats en l'informe, i d'altres, d'organització del partit 
i sindicals. 
Es posà a votació la intervenció o no de Joan Reventós i de Fe
lipe González en el míting proper de la U.G.T. a Catalunya, i el 
Consell decidí per majoria, mantenir les posicions ja preses en 
les converses prèvies per no descartar la seva intervenció. 
A continuació s'entrà en les esmenes al document presentat, i 
que foren totes elles aprovades pel Consell. 
A proposta de la Mesa s'acordà convocar una roda de premsa per 
fer publiques les posicions del Partit sobre les reunions de la 
Moncloa. 

5) La proposta del company Jordi García-Soler era la creació d'u 
na comissió mixte Consell General - Secretariat General, que 
presentés un informe de política informativa en la propera 
sessió del Consell, per sotmetre-ho a debat. 

Després d'un curt debat, el Consell General, a proposta del S.G. 
acordà,però, inclure en el proper ordre del dia un informe del 
S.G. sobre la política informativa actual del partit. 



SECRETARIAT GENERAL 

NOTA INFORMATIVA DEL SECRETARIAT GENERAL 

10-X-77 

1 - El company E. Adroher, que havia estat mandatat pel SG, per 
portar la representació del Partit en el Congrés Internado 
nal del Moviment Socialista Europeu, que es celebrà a Roma 
dies enrrera, informa al SG sobre el seu desenvolupament i 
sobre les possibilitats de presència dels Socialistes cata
lans i espanyols en els organismes de la Comunitat Europea. 
S'acorda que, d'acord amb el PSOE, s'impulsaran les tasques 
per tenir-hi incidència. 

2 - S'acorda que dos companys del SG, segueixin el procés de 
constitució d'una sèrie d'organismes que pretenen coordinar 
les entitats de caire cívic i altres iniciatives en el camp 
de la defensa de les llibertats, i dels drets humans (Coor
dinadora d'Organitzacions no Governamentals, Congrés dels 
Drets Humans), ja que es considera de gran importància la 
presència del partit en aquests caïips, i de cara a el.labo
rar d'acord amb el Front de Lluita Urbana i Comarcal, una 
política d'incidència en ells. 

3 - Es pren l'acord de augmentar la activitat del SG en el camp 
de la política internacional, i de formar un comitè especia 
litzat al servei de la Secretaria de Relacions Internacio
nals del SG. 

4 - Ç'informa d'alguns contactes de la base del Partit amb sec
tors del PSC-R així com de la situació d'aquest partit. Es 
reafirma la decissió de que la unificació del Socialisme a 
Catalunya passa oel Pacte d'Abril entre el PSC i la FSC, no 
contemplant-se la possibilitat de participació d'una altra 
força com a tal. No obstant es veu convenient seguir pre
nent contactes amb els sectors autènticament socialistes de 
la base del PSC-R, amb l'objectiu de propiciar una incorpo 
ració al nostre partit. 

5 - Es designa una delegació per asistir a una entrevista dema
nada pel Partit del Treball, per tal d'analitzar conjunta
ment l'actualitat política, la crisi econòmica i la políti
ca sindical i municipal. 

6 - Es designa una delegació per as.sistir a la recepció del pre 
sident de Mèxic, López Portillo, que estarà formada pels 



companys: Alexandre Cirici, Josep Andreu i Jordi Garcia Ga-
rau. 

7 - Els Senadors de l'Entesa pertanyents al nostre Partit, pro
curaran mantenir contacte amb els senadors del PSOE; per es 
tar enterats de la política d'aquests i intentar coordinar, 
dins del possible, la seva actuació. 

8 - Es designa una comissió del SG, per entrevistar-se amb el 
Comitè Nacional de Lluita a l'Empresa per tal d'examinar 
conjuntament la problemàtica derivada del recolzament dels 
Socialistes de Catalunya a la campanya electoral de la UGT. 

9 - S'acorda demanar un contacte amb UDC, a rel de la nova si
tuació d'aquest partit a partir del darrer Congrés, que va 
significar la sortida dels elements més favorables a una 
aliança amb UCD. 
També s'accepta un contacte demanat per la LLCR. 

10 - Es fa una discussió sobre els punts de l'ordre del dia del 
proper Consell General, en els que el SG hi hade tenir una in 
tervenció: Informe polític i informe financer. Es designen 
els companys del SG que presentaran aquests informes. 

12-X-77 

11 - Els Companys Reventós i Lluch, fan un informe sobre la reu
nió tinguda a La Moncloa entre el Govern i els Partits Polí 
tics, per tal d'arribar a un acord sobre les mesures per 
combatre la crisi econòmica i política. S'acorden les pro
postes de modificació que el Partit defensarà, tant pel que 
fa al programa econòmic com a les contrapartides polítiques 

NOTA INFORMATIVA DEL SECRETARIAT GENERAL : 17-10-77 

1 - L'àmbit de Lluita Urbana/Eleccions Municipals, presenta a tí 
tol informatiu un pla pressupostari orientatiu, per la campa 
nya d'eleccions municipals. 

2 - Es designa al Company Isidre Molas perquè presenti 1'informe 
polític del S.G., en l'Assemblea de delegats de la Federació 
III a celebrar el proper dia 30/10 

3 - Com a resultat de l'aprovació per part del darrer consell Ge 
neral, de les tasques del Partit cara a la crisi econòmica i 
política, s'acorda el següent: 
- Editar el document en un COMPANY extraordinari 
- Enviar a les Seccions un text amb orientacions pedagògi
ques per l'aplicació de les línies d'actuació que marca el 
document. 

- Demanar a les Seccions o Federacions que enviïn, en el ter 



mini de dos mesos, raports amb els resultats assolits,dels 
que el S.G. en farà una anàlisi general que serà enviat al 
Partit. 

4 - Editar un suplement de 1'HORA SOCIALISTA, que contindrà el 
text del Manifest Municipal i una valoració exemplificada 
dels resultats i problemàtica de les Comissions de Control 
Municipal. 

5 - Sobre l'arribada a Barcelona del President Tarradellas el 
proper dia 23, s'acorda convocar al Partit a participar en 
la rebuda popular, designant-se una comissió que ha de repre 
sentar al Partit en els actes oficials formada pels companys 
Serra i Salvador i un membre de la mesa del Consell General. 
Els parlamentaris del Partit hi participaran en el si de l'A 
ssemblea de Parlamentaris. 

6 - Es convocarà una reunió d'especialistes del Partit en els di 
ferents camps de les possibles Conselleries de la Generali'-
tat, per tal d'estudiar els serveis que es podrien traspas
sar de l'Estat a la Generalitat i definir un programa de go
vern per cada tema. S'examina una llista presentada pel se
cretari de Documentació que es completa amb aportacions de 
la resta del Secretariat. 

7 - Es fixa la posició del Partit sobre les Conselleries que ha 
de tenir la Generalitat, i es confecciona la llista de noms 
que proposarà el Partit, així com l'ordre de preferències. 

8 - Es presenta un informe sobre el llençament de 1' HORA SOCIA-i 
LISTA en la seva nova etapa 

Àmbit de Política Municipal i 
Lluita Urbana i Comarcal 

En l'àmbit de Política Municipal hi ha a disposició dels mili
tants del partit, per consultar un arxiu de premsa amb reculls 
dels diaris de Barcelona (capital) (La Vanguardia, Mundo Diario, 
Correo Catalán, Avui, Diario de Barcelona, Tele-Exprés), sobre 
temes de política municipal i lluita urbana i comarcal. Els re
culls van des del 15 de març fins ara. Aprofitem aquesta nota 
per demanar als companys de comarques que ens facin arribar re
culls de les revistes i premsa comarcal, i ens facilitin la mane 
ra de conseguir periòdicament aquestes d'una manera regular. 

També estarà a disposició dels companys fitxes estadístiques de 
tots els municipis de Catalunya qae poden donar una panoràmica 
sobre la situació general en temes com, ensenyament, urbanisme, 
sanitat... etc. Aquestes fitxes són les mateixes que tenen els 
equips de programació comarcal i els equips de programació muni
cipal referents als municipis de la seva jurisdicció. 



Per aquestes consultes us podeu adreçar a Rbla. Catalunya 92, 
pral. a Barcelona, de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 8, tots els 
dies de la setmana menys els dissabtes a la tarda i els diumen
ges, tef. 215-49-38. 

Per als equips de programació comarcal o àmbits de lluita urbana 
i comarcal en el cas de que ho demanessin podem confeccionar dos 
siers amb els retalls de premsa que continguin informacions so--

bre qüestions de la seva comarca o municipis en concret. Encara 
que seria millor que un company d'aquests equips consultés prèv,i 
ament els dossiers i seleccionés les notícies que més interesses 
sin de les que tenim retallades. 

DOCUMENTACIÓ 

Us adrecem una llista de matèries infor̂ -
matives en relació a lluita urbana i po
lítica municipal que posem a l'abast de 
tots els òrgans de direcció i organitza
ció del Partit. 

Invormeu-vos a: 
POLÍTICA MUNICIPAL 

Rbla. de Catalunya, 92, pral. 

Horari: de 4 a 7 

Us preguem anuncieu per endavant, el mo
ment en que penseu fer les vostre.¿ con
sultes . 



Capítol I; 
1 - Documentació Socialista 
2 - Documentació General 
3 - Textes legals 

Capítol II; 
1 - Arxiu de Premsa 
2 - Fitxes Estadístiques 



CAPÍTOL I 

I.- DOCUMENTACIÓ SOCIALISTA.- (Política Municipal i LL. Urbana) 

- Citoyen dans sa commune. Propuestas municipales del P.S.F.1976 
- Por una respuesta Socialista. Autors varis. 1977 
- Las elecciones. Francés Carreras i J. Ma. Valles. 1977 
- Elections municipales Socialistes. Franck Sérusclat, preface 

de François Mitterrand 1977 
- Les eleccions Municipals a Debat. Autors varis. 1976 
- Debat. Març del 77. Article d'interès municipal. 
- Volonté Socialiste del P.S.F. 1977 
- Proposta de línia sectorial de Barris, de les seccions de Grà-

cia-Sarrià-St. Gervasi. Sense data 
- Consideración sobre la normativa electoral municipal. Servicio 

de estudios del P.S.O.E. 1977 
- Documentació per discutir 1'alternativa municipal del P.S.C. 
- Introduction a la gestión des municipalités. P.S.F. 1976 
- A debat on cyprus-. P.S. Xipre. Juny del 77 
- Revistes "Le poing et la rose" Abril-Maig-Juny del 77 • 
- Supplement su le manifesté munnicipale del P.S.F: 1976 

2.- DOCUMENTACIÓ GENERAL.- (Pol. Municipal i LL. Urbana) 

- Revista CAU. Una alternativa democràtica oer Barcelona. Juny 
1976 

- Població de Barcelona i els seus barris. 1977 
- Ajuntament d'Olot. Memòria i pressupost per 1973 
- Política Municipal i moviment popular. PSUC. 1977 
- Comarca ai dia, la veu del Vallès. Octubre del 1977 
- Información Económica, Banca Catalana. Març 1977, nQ 44 

La hisenda municipal catalana: el cas de la Costa Brava 
- Segona reunió d'estudis regionals, àrea econòmica Las Palmas 

de Gran Canaria, problemas financieros. Maig 1975 
- Dossier grup de medi ambient, comissió d'investigació. Juliol 

1977 
- Informe convención republicana de Aragón sobre centrales nucle 

ares. Agost 1977 
- Relació de barris de Barcelona, informacions base, professions 

emigrats procedència, sexe... 
- Boletín de an~alisis urbano del gabinete técnico del Ayunta

miento de Barcelona. nS 1-2 1975 
- Análisis económico-financiero del plan del área metropolitana 

de Barcelona. Noviembre 1974 
- Estudio preliminar para el régimen administrativo especial de 

la provincia de Barcelona. 1976 
- Explotaciones de la base de datos del Consorci d'Informació i 

Documentació de Catalunya. 1975 
- Informació sobre Badalona. Vivenda transports ensenyament etc. 

1976 
- Catalunya en xifres del Consorci d'Informació i Documentació 

de Catalunya 197 3 
- Ley Especial de Barcelona y sus reglamentos. 1974 
- Coyuntura económica de la provincia de Barcelona, Caja A. Prov 

1977 
- Hacienda públ'.ca española. Instituto de estudios fiscales. n2 

35, 1975 



- Estudio sobre recursos económicos para la actuación urbanísti
ca y la prestación de servicios en la comarca de BArcelona. 
1973 

- Memoria 1976 de la corporación metropolitana de Barcelona.1977 
- Por una política municipal democrática. Jordi Borja, Marcel Ta 

rragó i Ricard Boix. 1977 
- Anuario del mercado español del Banesto. 1976-77. Dos tomos 
- La oferta de zonas industriales de Catalunya. Anuario zona 

franca 1975-76. Cuatro tomos 
- La població de CAtalunya distribució territorial i evolució de 

mogràfica 1900-1970. Lluís Recolons. 
- Salvem Catalunya. Josep M. Camarasa, Joan Senent Josa. 1977 
- Divisió territorial de CAtalunya. Seix Barral 1977 
- Que fan els Ajuntaments? 1977 
- Taula de canvi. Autors varis. nQ 2 Desembre 1976. Article llei 

municipal 1934 (Generalitat) 
- El crédito local en España, Ministerio Hacienda 1972 
- Candidato de los trabajadores. Fernando Rodríguez Ocaña. 1975 
- Una proposta democràtica i socialista per Catalunya. PSUC.1976 
- Revista de economía y hacienda local. 1974 diciembre 
- Estructura de la base económica de Catalunya. Banco Urquijo 

1965 
- L'economia deia regió de Tarragona. Banca Catalana 1968 
- Tots els barris de Barcelona. Huertas Clavería tom 1-11 1975 
- Población y actividad económica en España. Armando Sáez 1975 

3.- TEXTES LEGALS.-

- Reforma de la Ley del suelo del Ministerio de la Vivienda.1975 
- Ordenanzas municipales, Ayun. de Barcelona 1976. 
- Ordenanzas fiscales, Ayuntamiento de Barcelona, 1973 
- Articulado relativo a hacienda local, BOE Enero 1977 
- Arantzadi - Ley del suelo 1975 
- Problemes polítiques et sociaux 1974-75 urbanisme 
- Ley de bases de Régimen Local, BOE. Novembre 1975 
- Hacienda local en el marco de una fiscalidad reformada 
- Documento de trabajo sobre política municipal. PSUC 1976 
- Política concreta per les comarques gironines. Maig 1977 
- Proyecto de modificación de ordenanzas fiscales para 1978 

Ley especial de Barcelona y sus reglamentos. 1974 

CAPÍTOL II 

1.- ARXIU DE PREMSA 

Arxiu de premsa des del 15 de Maig fins la da 
ta actual per: 
a) comarques i localitats 
b) D'interès per política municipal en general 
c) Política municipal de Barcelona 

2.- FITXES ESTADÍSTIQUES 

Fitxes estadístiques dels municipis de Catalu 
nya, segons model publicat i conegut. 



Àmbit d'Organització 

Per tal d'atendre qualsevol tipus de consulta a tractar, qualse
vol problema referent a les Federacions, l'àmbit d'organització 
del S.G. estableix la permanència en el local de Rambla de Cata
lunya 92, 2n. 2a., dels responsables de coordinació de les diver 
ses Federacions, de 7 a 9 del vesore. 

Federacions I, IVg, IX, X, XI: CAULE3 MUNNER, Dijous. 

Federacions V, VI, VII, VIII: JAUME CASANOVAS, Divendres 

Federacions: II, III, IV : JORDI FONT, Dimarts 

L'Ambit d'Organització del Secretariat, convoca pel dia 6 de No
vembre una reunió dels membres dels Secretariats de Federació, 
responsables de tasques relacionades amb l'àmbit organitzatiu 
(organització, finances, extensió, comunicació interna, agitació, 
recursos, etc..) per tractar el següent ordre del dia: 

1 - Normatives d'organització 
- Protocols 
- Patrimoni del Partit 
- Distribució 
- Canals de comunicació 
- Afiliació 

2 - Normativa oel Congrés 
3 - Política organitzativa 

La reunió estarà oberta als responsables d'aquestes tasques en 
els Secretariats de Secció, que tinguin interès en assitir-hi,es 
pecialment els d'aquelles Federacions que no estan consolidades. 

FEDERACIONS 
Federació III 

Amb 1'objectiu d'ajudar a la financiació de la Federació, s'ha > 
organitzat una oficina d'assegurances, que funcionarà tots els 
matins en el local de la Federació (Provença 362. Barcelona. Tel 
207-03-12} 

Fem una crida a tots els militants i simpatitzants que hagin de 
renovar,contractar pólices d'assegurança dei tipus que sigui (Ve 
hiele. Vida, Incendi ) que utilitzin aquest servei del par
tit que ofereixin també aquest servei a altres familiars i cone
guts 



FRONTS 
Lluita a l'Empresa 

III CONFERENCIA NACIONAL DEL FRONT 

Tal com anunciàvem en el darrer "COMPANY", ampliem tot seguit al 
guns aspectes de la celebració d'aquesta Conferència. 

A) Sobre els delegats: Els delegats hauran de justificar en la 
Conferència llur condició de tais, mitjançant la presentació del 
cens total del cercle o marca on hagin estat elegits. En aquest 
cens hi constarà: comarca, (o localitat), noms dels militants, 
empresa on treballa cadascun, i ram on pertany cada empresa. 
Poden assistir a la Conferència tots els militants del Partit 
que ho desitgin encara que no siguin el F. LL. Empresa o que, es 
sent-ho, no siguin delegats. Podran fer ús de la paraula si ho 
demanen i la Conferència els hi concedeix, tal com determinen 
els Estatus del Partit. 

B) Sobre la designació de candidats en la Conferència: El comitè 
Nacional, en convocar la III Conferència, va decidir també fer a 
aquesta la proposta de limitar el nombre de candidats al mínim 
estatutari (el nombre de llocs que corresponguin -i que fixarà 
la Comissió Organitzadora del Congrés- més un 25%). El Comitè Na 
cional decidí també que, sempre que sigui possible, les llistes 
de pre-candidats siguin elaborades per les Conferències de Front 
de Federació i que, semore, aquestes llistes vinguin ordenades. 
Les Conferències de Front de Federació (o les assemblees comar
cals o locals, cas de no poguer reunir la Conferència) podran 
presentar un nombre de pre-candidats que, com a màxim, sigui 
1/20 el nombre de militants del Front en el territori. 
En el moment d'incorporar-se a la Conferència Nacional, els dele 
gats entregaran les llistes de pre-candidats. La Conferència Na
cional, mitjançant votacions, elaborarà una llista única de can
didats a presentar per les Conferències de Federació, el Comitè 
Nacional va decidir que en l'acte de la Conferència es podran 
presentar noms, dels quals se'n triaran (per votació) cinc que 
seran incorporats a la llista de pre-candidats. 
Si s'aprova definitivament la proposta de limitar el nombre de 
candidats del Front, seran presentats al Congrés els "x" primers 
de la llista unificada i ordenada que surti de la Conferència. 

C) Sobre la renovació de les baixes del Comitè Nacional: CaL que 
els delegats en la Conferència portin propostes concretes de mi
litants que acceptarien ser membres del Comitè, per tal d'evitar 
situacions on són propessats militants que no poden assumir la 
responsabilitat que s'i Is hi encomana. 

D) 2ocjamê nt_̂ el__debat̂ _dj.'l_£unt 4^ de la proposta d'ordre del dia 



LES TASQUES POLÍTIQUES DEL FRONT DE LA LLUITA A L'EMPRESA 

Un partit de treballadors, un partit Socialista, ha de tenir una 
presència organitzada en el si de les empreses; només d'aquesta 
manera pot assegurar un conjunt de tasques indispensables pel 
conjunt del Partit. Aquestes tasques no es confonen amb les tas
ques sindicals: són tasques polítiques 

El Front de LL. a l'E. reuneix als militants l'acció política 
dels quals està centrada a l'empresa; detallar, precisar quines 
són les tasques específiques com a membres del Front és una exi
gència de coherència política, una necessitat per fer balanç glo 
bal de la nostra activitat, detectar les nostres carències i co
rregir els errors. 

La funció política general del Front pot definir-se així: el F. 
és l'agent, l'instrument principal de la política socialista a 
les empreses (és a dir allí on la lluita de classes s'expressa 
de forma més clara i oberta). 

En termes més concrets i molt resumits, -que després ampliarem;*-
les tasques polítiques del F. són: 

1.- El F. contribueix a definir la política socialista a les em-
preses i als llocs de treballs, és a dir, la política sindical, 
el marc legal laboral, l'orientació de la lluita pel control i 
l'autogestió, etc. 

2.- El F. desenvolupa a les empreses i llocs de treball una llui
ta directament política, posant l'accent en els aspectes de po
der, relacionant les lluites parcials amb el combat global pel 
socialisme. 

3.- El F. assegura la presència constant, en el conjunt del Par
tit, de les necessitats immediates i històriques dels treballa
dors, tal com s'expressen en els llocs de treball. 

4.- El F. impulsa la política sindical dels socialistes; el F. 
és el lloc en el que són analitzades les diferentes pràctiques 
sindicals des d'una perspectiva socialista 

Analitzem amb més detall aquestes tasques: 

1) Definir la política socialista a les empreses és una tasca 
de tot el Partit, i dels seus òrgans de direcció; ara bé el 
Front està en les millors condicions per contribuir a aquesta 
tasca donada la inserció dels seus militants en els problemes 
concrets que es plantejen a nivell d'empresa, a nivell de lloc 
de treball; la política socialista a les empreses només pot sor
gir d'una articulació correcta entre una visió política global i 
una clara percepció dels problemes concrets plantejats. 

2) Desenvolupar una lluita directament política a les empreses 
significa posar l'accent en els problemes de poder presents en 
tota lluita a les empreses y aspectes de poder que es relacionen 
amb l'excercici de l'autoritat capitalista a les empreses (el 



poder disciplinari, el poder d'organitzar la producció, etc.) i 
la intervenció de 1'Estat en les lluites, condicionant-les amb 
la política econòmica, la legislació laboral, etc. o intervenint 
-hi directament (amb mesures regressives, per exemple). 

Significa també relacionar les lluites parcials amb el combat 
global pel socialisme: aclarint la conexió que hi ha entre la 
lluita contra el poder patronal a les empreses i contra el poder 
plític estatal capitalista; la conexió existent entre la lluita 
per millorar condicions ambientals de treball i una transforma
ció en profunditat de l'organització sanitària; la relació exis
tent entre la lluita contra la parcelització del treball i per 
una nova organització de la producció i la transformació de l'a
parell educatiu, etc. Tot això implica dur a terme una lluita 
ideològica constant, contribuint a elevar el nivell de concien
cia política dels treballadors. 

3) Assegurar la presència en el Partit de les necessitats dels 
treballadors, les immediates i les històriques (és a dir, les 
lligades a la superació del capitalisme) és una tasca conjunta 
de tots els militants; ara bé, només la presència organitzada a 
les empreses permet detectar amb claretat les necessitats que 
neixen en el procés de producció (necessitat de control del pro
cés de treball, necessitat de millor remuneració, reducció de 
l'horari de treball, etc.) així com el seu grau de maduració i 
consciència entre els treballadors. Aquesta percepció és un ele
ment indispensable per definir una estratègia i una tàctica polí 
tiques correctes. 

4) Impulsar la política sindical socialista significa analitzar 
els seus condicionants i la seva implicació global en cada cojun 
tura política concreta i considerant no solament la seva contri
bució a la satisfacció de les necessitats immediates -els treba
lladors sinó també la seva incidència en el procés de transforma 
ció global del capitalisme, de lluita pel socialisme; d'aquesta 
anàlisi els militants en treuen orientacions concretes per la se 
va acció sindical des del punt de vista de la seva incidència so 
bre el grau d'unitat dels treballadors, per tal d'evitar que es 
produeixi una divisió entre els treballadors organitzats, sindi
cats, i els altres treballadors. 

BIBLIOGRAFIA (I) 

Amb la publicació d'aquest primer recull bibliogràfic iniciem 
una tasca que consisteix en donar a conèixer als militants l'ex
istència d'uns textes, la lectura dels quals (i conseqüent refle 
xiÓ entorn els mateixos) pot ser útil en el desenvolupament de 
llur acció política. 

Aquesta primera bibliografia es refereix únicament a llibres que 
contenen informació bàsica sobre sindicats; cadascun d'aquests 
té, evidentment, publicacions internes no incloses en aquesta 
llista; passa el mateix amb els sindicats que no han editat pu
blicacions per difondre a través de llibreries 



La utilitat d'aquest primer recull cal situar-la en la necessi
tat de que els militants del Partit -sobre tot aquells que tenen 
una incidència sindical destacada- coneguin amb certa profondi-
tat la política de cadascuna de les organitzacions sindicals 
existents i que aquest coneixement no vingui solament d'uns con
tactes amb militants d'aquestes organitzacions, sinó també de la 
lectura dels documents que les mateixes organitzacions tenen 
aprovats. S'hi inclouen també alguns textes sobre el sindicalis
me europeu que serveixen per a enmarcar el sindicalisme espanyol 
en un contexte més ample. 

J. Salvador i F. Almendros, Panorama del sindicalismo europeo, 2 
volums. Editorial Fontanella, Barcelona 1972. Vol. I, 293 pàg. 
220,- ptes. Vol. II, 366 pàgs. 220,- ptes. 

El primer volum conté una descripció de la realitat sindical en 
diferents països europeus, així com un estudi del neixament, si
tuació i perspectives del sindicalisme europeu, el qual és ana
litzat segons tres tipus, anomenats: sindicalisme de conciliació 
anticapitalista i reformista. El segon volum conté un conjunt de 
textes sobre les diverses posicions dels diferents tipus de sin
dicats envers un conjunt de temes (moviment sindical i ideologia 
m.s. i política, m.s. i empresa, etc.). 

A. Barjonet, La C.G.T. Un anàlisis del sindicalismo francés,Edi 
torial Fontanella, Barcelona 1971. 188 pàgs. 200,- ptes. 

El llibre conté una història de la CGT, un estudi de la seva or
ganització interna i una anàlisi de les seves posicions envers 
temes com la planificació, les necionalitzacions, etc. L'autor 
és ex-responsable del Centre d'Estudis Econòmics de la CGT; va 
abandonar aquesta central el Maig del 68. 

Estatus de sindicats, recull preparat pel Centre d'Estudis Sòcia 
listes, Barcelona 1977. 

Conté els estatuts dels sindicats francesos FEN, CFDT, i CGT i 
els dels sindicats italians CGIL, CISL, i UIL. 

L. Benelbas, X. Garcia i J. Tudela, Unió de Pagesos, 7x7 Edi
cions, Barcelona, 235 pàgs. 250,- ptes. 

El llibre conté una anàlisi general de la situació del camp cata 
là, així com de les lluites protagonitzades per la unió de Page
sos; les ponències aprobades en el seu primer Congrés celebrat 
el novembre de 1976, els Estatuts i una sèrie d'entrevistes amb 
líders del sindicat. 

El sindicalisme a l'ensenyament, nS 16 de la revista "Perspecti
va Escolar", editada per la institució Rosa Sensat. 

Conté una breu presentació, realitzada pels propis sindicats, de 
la posició de les diverses centrals envers la sindicació dels en 
senyants (CNT, CCOO, CSUT, UGT, SOC, USO i .Promotora del Sindi
cat Unitari). 



Els treballadors per l'autonomia, Edicions La Magrana, Barcelona 
1977. 56 pàgs. 100,"ptes. 

Conté el texte -en català i en castellà de les diverses interven 
cions (CCOO, SOC, UGT i USO) del mitin celebrat el 2 d'Abril deï 
1977 en el Palau d'Esports de Barcelona. 

Colectivo sindicalista de la UGT, U.G.T., Editorial Avance, Bar
celona 1976. 86 pàgs. 100,- ptes. 

Una presentació general de la UGT, realitzada abans del seu Con
grés del 1976: història, estratègia, estructura, etc. Conté tam
bé els següents documents: Principis fonamentals, Estatuts (amb 
les modificacions del 1973) i el Programa Mínim (assumit pel Co
mité Nacional el 1974) 

A. del Rosal, Historia de la U.G.T., Editorial Grijalbo, Madrid, 
2 volums; vol. I, 471 pàgs. 800 ptes., vol II, 469 pàgs. 800,-
ptes. 

Una ampla història de la central realitzada per un militant de 
la mateixa. El primer volum arriba fins l'any 1936 i el segon 
abarca els anys de la guerra civil. 

U.G.T: XXX Congreso, Akal Editor, Madrid 1976. 94 pàgs. 90 ptes. 

Conté, junt amb d'altres documents com els "Principis fonamen
tals de la UGT", les resolucions aprovades en el Congrés cele
brat a Madrid els dies 15 al 18 d'Abril del 1976 (Resolució polí 
tica, sobre qüestions internacionals, sobre la emigració, així 
com 1'Executiva elegida). 

Equipo Confederal, C.N.T., Editorial Avance, Barcelona 1976. 120 
pàgs. 100 ptes. 

El llibre conté una presentació general de la CNT, la seva histò 
ria, els seus objectius i la seva estratègia. Conté també un con 
junt de documents de diverses Federacions locals i del Plè Nació 
nal del Regionals, així com un fragment dels estatuts de la Asso 
ciació Internacional de Treballadors (A.I.T.). 

J. Górrez Casas, Historia del anarcosindicalismo español, Edito
rial Aguilera, Madrid 1977, 289 pàgs. 350 ptes. 

Una istòria de 1'anarcosindicalisme escrita per un dirigent de 
la CNT; exposa tant els precedents de la fundació de la CNT en 
1910 com la seva acció fins a la fi de la guerra civil. Aquesta 
edició conté un breu anexe sobre el període 1939-77. 

U.S.O. en sus documentos: 1960-1975, Ediciones HOAC, Madrid. 81 
pàgs. 75 ptes. 

Conté un conjunt de textos de la USO extrets de les seves diver
ses publicacions i resolucions d'òrgans dirigents. 

J.M. Zufiaur, U . S • 0. _, Editorial Avance, Barcelona 1976. 90 pàgs. 
100 ptes. 



Una presentado general de la USO a través d'una llarga entrevis 
ta a quatre dels seus dirigents. Conté també la seva "Carta Cons 
titucional" del 1965 i el document del III Consejo Peninsular 
del 1970, er.tre d'altres textes. 

Libertad, autonomía, unidad, ler. Congreso Confederal de U.S.O. 
Túcar Ediciones, Madrid 1977, 175 pàgs. 140 ptes. 

El llibre conté les resolucions adoptades en e1 I Congrés Confe
deral que va tenir lloc en el 1977. La Kesolució General conté 
-en la seva secció VIII- els Estatuts; en el llibre s'inclou tam 
bé una breu referència biogràfica dels membres del Secretariat 
Confederal. 

J. Ariza. CC.00., Editorial Avance,Barcelona 1976. 166 pàgs. 150 
ptes . 

Una explicació general -realitzada per un de llurs dirigents- de 
la historia de CC.OO., llur ideari i situació (anterior a l'As
semblea de Barcelona); conté també una sèrie de documents entre 
els quals sobresurten els comunicats de la I Assemblea Nacional 
de CC.OO. (Madrid, 1967) i la I i la II Reunions Nacionals ds CC 
00. de Catalunya (1967, 1968). 

Asamblea General de CC.OO. (Barcelona 1976), Editorial Laia, Bar 
celona 1976, 140 pàgs. 160 otes. 

Ponències, intervencions i resolucions de l'A.G. de CCOO celebra 
da a Barcelona l'Il de Juliol del 1976 (evolució de Comissions 
Obreres, situació socio-polltica, reforçament organitzatiu, uni
tat sindical, el nroblema nacional i regional). 

J. Ar i za, La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ed i fo 
rial Avance, Barcelona 1977. 118 pàgs. 100 ptes. 

El llibre conté una anàlisi global dels problemes i orientació 
de la Confederació arran de l'Assemblea de Barcelona (el desenvo 
lupament de la qual hi és analitzat); s'analitzen també les ten
dències existents (en el moment d'escriure el llibre) i l'estra
tègia d'aquestes envers la unitat sindical. Entre els documents 
inclosos, sobresurt la proposta organitzativa de la Confederació 

Nota: Segurian bibliografies sobre acció sindical, lluita sindi
cal i lluita política, autogestió, etc. 

Secretariat del Comité 
Nacional del Front. 



DIVERSOS 

TASQUES PREPARATÒRIES DEL II CONGRES DEL PARTIT SOCIALISTA DE CA 

TALUNYA. 

Acords presos en el Consell General del Partit celebrat el dia 
16 d'octubre de 1977. 

El Consell General del Partit va acordar la cel.lebració del II 
Congrés els dies 10 i 11 i 17 i 18 de desembre, coincidint amb 
dos caps de setmana. 

Es va acordar també el pagament extraordinari d'una quota con-
gressual equivalent a la cotitzación mensual de cada militant.El 
procediment pel cobrament d'aquesta quota es farà segons normes 
que donarà a conèixer la Secretaria d'organització del Partit. 

Nomenament de delegats 

- Els delegats al Congrés seran un per cada deu militants o frac 
ció superior a cinc, anomenats en base al cens total del Par-~ 
tit. 

- Cada Secció del Partit nomenarà el nombre de delegats que li 
corresponen en funció del seu cens respectiu. 

- Per tal de procedir a l'elecció de delegats es tancarà el 
cens el dia 15 de Novembre. 

- Els delegats seran elegits a les assemblees de Secció i procla 
mats a les assemblees de Federació. 

- Les llistes de delegats proclamats per les Federacions del Par 
tit hauran d'arribar a la Comissió Organitzadora del Congrés 
com a mínim cinc dies abans de la Inauguració del II Congrés 
del Partit, indicant també a quina pronència volen intervenir. 
Cada delegat pot assistir a totes les comissions de treball de 
les ponències, però hauran d'inscriure's únicament en una d'e
lles, en la que tindran vot. Aquelles Seccions que tinguin un 
nombre de delegats inferior a sis, nombre total de ponències, 
podran assistir, com a cas excepcional, amb dret a vot a més 
d'una ponència, a fi de que en cada ponència hi hagi un dele
gat que representi la Secció. 

- Les credencials dels delegats seran repartides a la sessió d'a 
pertura del II Congrés a través de diferentes taules organitza 
des per a aquest fi. 



- Els delegats són els únics militants del Partit facultats per 
a defensar esmenes al Congrés i intervenir en les discussions 
i votacions que s'efectuin. La ponència designarà tres dels 
seus membres per defensar-la. En cas de que algun dels desig
nats no fos delegat, solsament tindrà dret a veu. 

- Les Seccions de les Federacions podran proposar un nombre de 
Candidats al Consell General del Partit no superior al nombre 
de delegats que els hi corresponen en funció del seu cens. Po
den ser presentats com a candidats, militants d'altres Seccions 
del Partit. 

- L'Assemblea de Federació el.laborarà una llista complerta de 
candidats a partir de les propostes de les seccions. Aquesta 
llista es posarà a votació definitiva en l'Assemblea de Federa 
ció. En aquesta votació podran ser inclosos els noms dels can
didats a consellers que puguin proposar-se en la mateixa Assem 
blea. 

- En la llista que es presentarà a l'Assemblea de la Federació 
es farà constar el nom i el nombre de seccions que proposen a 
cada candidat. 

- Les llistes amb les propostes de candidats de cada Secció hau
ran d'arribar a la Federació com a mínim cinc dies abans de la 
cel.lebració de l'Assemblea de Federació. 

- Les Assemblees de Federació i les Conferències de Front propo
saran en tot cas un nombre de candidats superior al menys en 
un 25% al dels consellers elegits que els hi corresponguin. 

- Cada Conferència Nacional de Front haurà de presentar un mínim 
de 31 candidats al Consell General, per tal d'assegurar el to
tal de 93. El màxim de candidats que cada Conferència Nacional 
de Front pot presentar és el de 31 més un candidat per cada 20 
assistents a la Conferència Nacional de Front. 

Presentació d'esmenes 

- Tota esmena o document alternatiu, per poder ser defensat en 
les Comissions de Treball del Congrés ha de ser aprovat prèvia 
ment: 

a) pels Consells de Federació 
b) per les Assemblees de Secció o Comitès Nacionals de Front 
c) o signada per 20 militants. 

- Els documents alternatius hauran d'arribar a la Comissió Orga
nitzadora abans del dia 15 de novembre, per tal de poder ser 
enviats a les Seccions a finals del mateix mes. 

- Les esmenes parcials hauran d'arribar a la Comissió Organitza
dora abans del dia 1 de desembre, a fi de que els delegats pu
guin passar a recollir-les en els locals que l'esmentada Comis 
sió té a Rambla de Catalunya 92, pral. a partir del dia 7 de " 
desembre. 



CONGRES DEL PARTIT 

Calendari 

Primer dia: Tarde 

- Entrega de les credencials i dossiers als delegats que figurin 
a les llistes que les assemblees de Federació hauran fet arri
bar a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies abans de 
la inauguració del II Congrés del Partit. 

- Aprovació del Reglament del II Congrés. 
- Informe del Secretariat sobre la gestió realitzada des del Con 
gres Constituent. 

- Inici de discussió per comissions de les distintes ponències i 
presentació d'esmenes acceptades. 

Segon dia: Matí 

- Reunió de les comissions de les distintes ponències i presenta 
ció d'esmenes. 

Tarde 

- Sessió plenària per a procedir a l'aprovació de les distintes 
ponències i presentació de les esmenes que hagin recullit el 
15% dels vots de la Comissió de Treball respectiva. 

Tercer dia: Tarde 

- Sessió plenària 

Quart dia: Matí 

- Discussió de la línia política 
- Elecció dels membres del Consell General 

Tarde 

- Aprovació de la línia política 
- Proclamació dels membres elegits pel nou Consell General del 
PSC. 

Meses 

La "mes permanent" del Congrés estarà formada per un represen
tant de cada Federació. Aquest representant haurà de ser el.le>-
git a l'As::emblea de Federació respectiva. 



A tots els militants del partit: 

Us llencem una nova crida des de l'Hora Socialista perquè ens 
feu arribar tot allò que creieu digne de publicació a la nostra 
revista. Especialment us encarim la vostra col·laboració apor
tant notícies sobre les qüestions que afectin a Moviment urbà i 
Moviment obrer. La principal via d'assoliment d'informació inèdi 
ta està precisament en l'ampli canal que ens ofereix la xarxa de 
militants estesa per tota Catalunya. Per aixñ us demanem que ens 
envieu tot tipus d'informació que creieu important per les esmen 
tades seccions. 

L'Hora Socialista necessita de la vostra aportació també pel que 
fa referència a la confecció d'un bon arxiu fotogràfic. Caldria 
que ens féssiu arribar les fotografies de temes que considereu 
importants. Per altra banda tot militant que sigui fotògraf i 
vulgui col·laborar amb l'Hora Socialista, per a poder-la abastir 
de material gràfic en 1'ei.laboració dels seus números, es pot 
posar en contacte amb en Xavier Sabaté. Per al moviment urbà i 
comarques demaneu per en Francesc Navarro i per a Moviment Obrer 
i Moviments Pagesos demaneu per en Josep M. Serra. El telèfon de 
l'Hora Socialista és 215-61-72, matins de 10 a 14h i tardes de 
16 h a 21 h. 

COMPANY, ES MOLT IMPORTANT QUE L'HORA SOCIALISTA LA FEM ENTRE 
TOTS!!!!! COL.LABOREU-HI!!! 
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