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SECRETARIAT GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DEL SECRETARIAT GENERAL 

3-X-77 

1 - S'acorda que una delegació del S.G. s'entrevistarà amb els en-
senyants del F.LL.E., per tal d'examinar conjuntament els pro
blemes derivats de l'opció de sindicació en aquest sector, do
nada l'existència d'un projecte de sindicat unitari d'ensen- r 
yants. 

2 - L'àmbit de lluita a l'Empresa del S.G. informa d'una sèrie de 
qüestions,sobre les que no es prenen resolucions 
- Reestructuració del F.LL.E. proposada pel mateix Front. 
- Problemes de la coordinació en el sector d'administració pú
blica, derivats de l'existència del STAC (unitari) i de la 
FETAP(UGT) com a opcions sindicals en aquest sector. 

- Congrés de la fracció de la USO i repercussions en els mili
tants del PSC adherits a aquesta central sindical. 

- Dificultats de que els advocats del Partit colaborin amb la 
UGT a comarques 

- Escrit del comité del Baix LLobregat, sobre la crisi 
- Treball dels militants del PSC en el si de la UGT 
- Actes públics de la UGT per recolzar la campanya electoral. 
- Congrés de la UGT de Catalunya previst pel 15 d'octubre. 

S'acorda fer un debat en un proper Secretariat sobre la políti 
ca Sindical del PSC, especialment per respecta a la UGT 

3 - Es nombra la delegació que haurà de participar en una roda de 
premsa dels Socialistes de Catalunya, per donar suport a la 
candidatura d'UGT en les properes eleccions sindicals 

4 - El delegat del S.G. en la comissió organitzadora del Congrés 
informa de les tasques realitzades en aquesta comissió, que es 
compromet a tenir editades totes les ponències pel dia 10/X 
S'examina una proposta de dates per celebrar el Congrés, sobre 
la base dels acord del S.G. passat, acordant recomanar a la co 
missió d'organització les dates de 8-9-10-11 de desembre, per 
qqè aquesta les proposi al futur Consell General que haurà de 
prendre una resolució sobre el tema. També s'examina una llis
ta d'organitzacions polítiques a invitar al Congrés 

5 - L'àmbit de Lluita Urbana i Comarcal i Eleccions municipals, in 
forma de la situació de crisi de diversos ajuntament (Sabadell 
Granollers, la Llagosta, Sta. Coloma...) i de la política que 
segueix el Partit front a elles, que consisteix en frenar les 
dimissions de consistoris i alcaldes però no defugir la possi-



bilitat de formar Comissions Gestores si la crisi s'aguditza. 
També informa sobre la resposta de les bases locals del partit 
a la política d'aliances aprovada pel C.G. cara a les properes 
eleccions municipals 

6 - S'aprova el text d'un fascicle a editar per l'Hora Socialista 
amb el títol: "Una explicació necessària: Les negociacions per 
la Generalitat Provisional" on s'explica, des de la perspecti
va del Partit, el desenvolupament detallat de les informacions 
i es valora l'acord aconseguit. Se'n fera una edició de 50.000 
(meitat català i meitat castellà) que es vendrà als quioscs. 

7 - S'accepta la proposta de la mesa del C.G. de convocar una reu
nió d'aquest organisme pel dia 16/X amb el següent ordre del 
dia: 
1 - Informe del Secretariat General 
2 - Aprobació del manifest municipal, sobre les bases dels tre 

balls realitzats per la comissió designada en l'últim C.G. 
3 - Informació del Congrés. Fixació de la data. 
4 - Informe sobre situació financera del Partit 
Sobre els punts 1 i 2 s'enviaran propostes escrites. 

8 - S'acorda executar la resolució del C.G. sobre sindicalització 
obligatòria, enviant convocado amb les normes d'aplicació del 
mateix a les federacions perquè es responsabilitzin de realit
zar-ho. 

9 - L'àmbit de relacions informa de la reunió en que es va conclou 
re la negociació de la Generalitat Provisional, a Perpinyà, ai 
xi com d'altres reunions amb partits polítics, es fa una valo
ració sobre l'acord aconseguit i s'analitzen les perspectives 
cara a la composició dels òrgans de la Generalitat i dels prin 
cipals problemes a fer front. 

Àmbit d'Organització 
El S.G. ha organitzat un servei per canalitzar el debat del perio 
de pre-congressual. Tenint en compte que el dia 10 d'Octubre esta 
ran llistes les ponències s'obrirà un periode del 15 al 30 d'Octu 
bre, durant el cual, tots els militants o organitzacions del Par
tit podran enviar textos, d'un màxim de tres fulls, relatius als 
diferents temes congressuals. Aquests textos s'enviaran a Salva
dor Coromina de l'àmbit d'Organització del S.G. (Rbla. de Catalun 
ya 92, 2n. 2a.) el qual a pgrtir del dia 30 en farà un dossier 
per distribuir-lo a les seccions del Partit. 

Cal valorar la impossibilitat econòmica de la reproducció dels 
textos per cada militant. Així doncs, cal que les seccions trame
tin el material, un cop rebut, als seus cercles 

Cal no confondre aquestes aportacions al debat, amb les esmenes a 
les ponències, que hauran de fer-se pels organismes i canals esta 
tutàris, i que canalitzarà la comissió organitzadora del Congrés. 



FRONTS 

Lluita a l'Empresa 

Reunió del Comitè Nacional celebrada l'I. 10 

Primer punt.- S'inicià la reunió amb una informació del treball 
que els militants del Partit estem fent en el si dels sindicats, 
fonamer.tlament a UGT i també en el STAC i el Sindicat d'Ensen-
nants. 
-- UGT : la presència dels militants del Partit va creixent en 
tots els aspectes (malgrat ésser encara insuficient), essent avui 
una tasca primordial la consolidació del propi sindicat. Es varen 
fer unes consideracions entorn les eleccions sindicals i la iniDor 
tància que tenen en si mateixes i per a assolir l'objectivi de con 
solidació ja esmentat. 

Segon punt.- Reproduim a continuació el document presentat pel Se 
cretariat en el Comitè Nacional del Front i que segons acord del 
mateix Comitè, "conté les Unies essencials que han d'orientr.r la 
pràctica dels militants del PSC en el camp sindical". 
De tota manera el Comitè Macional va fer algunes observacions que 
ja s'han incorporat en aquest document. 

ELS SOCIALISTES I L'ACCIO SINDICAL 

I. Les tasques generals dels militants socialistes en els nindl-

cats. 

En els darrers temps, els sindicats de classe han sofert un inerc 
ment considerable d'afiliats. De ser petits grupuscles en la clan 
destinitat, han passat, després de la seva legalització, a conver 
tir-se en organitzacions amb possibilitats de ser organismes de 
masses dels treballadors. Les xifres d'afiliats d'algunes cen
trals han depassat qualsevol previsió. 

Davant aquests fets, els militants tenim la responsabilitat de 
fer que realment siguin organitzacions de masses, és a dir, que 
enquadrin i portin darrera seu la majoria dels treballador assala 
riats. 



La condició indispensable per a que un sindicat sigui una organit 
zació de masses on els treball-•.''ors s'hi sentin identificats és 
que sigui un instrument vàlid oer a donar resposta a llurs neces
sitats. 

En els moments actuals, en que les condicions de vida dels treba
lladors es veuen cada vegada més afectades per la crisi, és indis 
pensable donar una sortida a aquesta situació. Però, és evident 
que aquesta sortida ha de ser donada en el marc de la consolida
ció de la democràcia, tot evitant situacions de desestabilització 
En aquesta perspectiva, cal assegurar el manteniment i la consoli 
dació de les organitzacions dels treballadors que ens permetin se 
guir avançant cada dia més cap a formes de vida i treball en la 
perspectiva del socialisme i augmentar la consciència i capacitat 
de lluita. 

Les anàlisis de la realitat concreta fetes pel Partit han de ser 
aportades a les centrals sindicals per tal que serveixin com a 
elements d'anàlisi per a les pròpies centrals. 

Avui dia, com a Partit, tenim el compromís de donar resposta als 
interessos dels treballadors. Aquesta resposta es centra entorn 
a tres eixos lligats entre ells i que tenen ra<5 de ser en el seu 
conjunt: — organitzar, mobilitzar i negociar—. 

Sense organització (centrals sindicals) no hi ha direcció ni mobi 
lització amb resultats positius envers la consciència de classe 
(ganes de continuar lluitant) ni després de les mobilitzacions 
s'incrementa la capacitat d'organització (per exemple, en les cen 
traís sindicals). 
Si no s'estableix una via de negociació a partir de les mobilitza 
cions, la lluita pot quedar sense sortida i caure en un procés 
que sols contribueixi a la decepció dels treballadors, per quS no 
s'han establert canals de diàleg per tal d'establir les relacions 
necessàries per l'assoliment dels objectius. 
Les mobilitzacions són l'eina fonamental per l'assoliment dels ob 
jectius fixats. Sense mobilitzacions els altres elements queden 
buits de contingut. 

Organització 

Cal dotar als Sindicats de l'estructura necessària per tal que 
els militants que s'hi afiliin disposin d'aquell mínim d'enquadra 
ment que els hi permeti: 
- participar en la vida del Sindicat 
- trobar respostes concretes a les necessitats de discussió, for
mació, assesorament, valoració de situacions, etc. 

Si no existeix aquest mínim d'organització els Sindicats no es pe 
dran planificar l'extensió adequada ni tampoc tindran els efec
tius per a donar resposta a les necessitats obreres. 

Si els companys que s'hi afilien no es reconeixen en l'organitza-



ció, a la llarga, la vida sindical els desinteressarà, sobre tot 
si veuen que les seves necessitats no es poden enfocar desde els 
Sindicats (Hem de tenir en compte, també, que el govern intentarà 
per tots els mitjans, que les Centrals quedin marginades d'unes 
possibilitats d'actuació concretes per a potenciar el seu desprès 
tigi i incapacitat). 

Es per això, que els militants del PSC hem de participar en aque£ 
tes tasques d'organització: fent carnets si cal,planificant l'ex
tensió, afiliant militants, participant en els treballs (tant a 
nivell de base: Seccions Sindicals d'empresa, com organismes de 
direcció a unions locals, comarcals, etc.) 

La formació dels militants és una tasca permanent dels sindicats. 
Avui però, la realitat dels afiliats als sindicats (nivell de 
consciència quasi bé nul, que es posa de manifest en el desconei
xement de que és un sindicat, etc.) és especialment preocupant.Si 
avui no fem un treball de formació intensiu, perd a partir de 
qüestions molt elementls, podem trobar-nos amb una realitat que 
més o menys, vindrà a ser la d'unes central? amb molts afiliats, 
amb molta gent a les empreses però amb una feble presència efec
tiva en aquestes; en definitiva, l'organització es pot convertir 
en una estructura burocratitzada que depèn totalment dels més for 
mats i la pràctica del consignisme impedeix a la llarga d'ésser 
una organització dinàmica arreladad en els problemes dels treba
lladors. 

La formació ha d'estar encaminada a dos nivells: 

ler. Formació bàsica per a explicar aquells mínims de coneixements 
als militants menys documentats: que és un sindicat, conve
nis, reglamentacions laborals, etc. 

2n. formació à un grau més elevat sobre els diferents tipus de 
sindicalisme, acció sindical, etc. 

Mobilitzacions i negociacions 

Si els Sindicats, a més de ser una estructura organitzativa, no 
es planteigen la resposta als problemes concrets i generals dels 
treballadors, perden la seva raó d'existència; es converteixen en 
organitzacions burocratitzades i a la llarga es situen per sobre 
dels mateixos treballadors. 

Per tal, cal: 

ler. que l'organisme base de les Centrals Sindicals, sigui la Sec 
ció Sindical d'empresa. 

2n. que a partir de la situació real dels treballadors a les em
preses i global en la societat, es planteigin plataformes 
reivindicatives que serveixin per a mobilitzar el més gran 
nombre possible de treballadors. 



A) Plataformes reivindicatives 

En els moments de crisi actual, creiem que les plataformes han 
d'anar encaminades vers objectius aconseguibles. No es tracta de 
fer llistes de molts punts que després s'aniran retallant. 
Els punts de les plataformes reivindicatives: 

ler. han de tenir un caràcter global, es a dir, que reflexin les 
necessitats dels treballadors en el seu conjunt, per a donar 
-li un caràcter global, també a les lluites dels treballa
dors. 
Es a dir, aquest caràcter global, es pot concretar avui en 
aquelles reivindicacions, sentides per la gran majoria del 
poble que cas d'aconseguir-se, significaran un benefici, i a 
més poden significar un canvi en els estructures de la socie 
tat. Per exemple, la Reforma Fiscal, la Reforma de la Segure 
tat Social, etc. 
També es pot concretar en altres reivindicacions que encara 
que no signifiquin un canvi d'estructura, si, representen un 
benefici, per exemple, el compromís de l'Administració per 
controlar una llista determinada dels preus dels articles de 
primera necessitat. 

2n. han de tocar aquells aspectes encaminats a consolidar el po
der dels treballadors tant a les empreses com a la societat: 
control de primes, seguretat i higiene, accés als llibres de 
comptabilitat... (a les empreses) i, control per part de les 
Centrals Sindicals sobre la Seguretat Social, INP 

3er. S'han de plantejar mesures concretes contra l'atur, l'actua
lització dels salaris segons l'Índex dels preus al consum.En 
la realitat actual no sembla que sigui possible demanar ; ' . 
grans augments de salaris. S'ha de procurar que les rendes 
no disminueixin i que les reformes (fiscal, etc.) repercutei. 
xin en el salari real dels treballadors. Exemple: augmentar 
el mínim exempt del IRTP 
En les plataformes reivindicatives s'ha de fer especial aten 
ció a aquells sectors que percebeixen les rendes salarials 
més baixes per tal d'actualitzar-les: aturats, pensionistes, 
preceptors de salaris mínims...; també s'ha de dedicar aques 
ta especial atenció a millorar la situació dels que pateixen 
condicions de treball menys favorables (treballs tòxics, pe
nosos i pelillosos) 

B) Mobilitzacions: 

ler. S'ha de procurar que les mobilitzacions siguin el més gene
rals possibles (per aconseguir els objectius assenyalats) a 
partir de les plataformes generals. 

2n. Cas qut as donguin situacions aïllades de lluites, s'ha de 
procurar donar una sortida concreta a cada cas. 

3er. Cal que les plataformes de Convenis, empreses, etc. assumei-



xin els punts de les plataformes més globals que faran els 
Sindicats. 

C) Negociacions^ 

Les negociacions també han de ser el més unificades possibles. 
Hi han dos aspectes a considerar: 

ler. Intentar restar importancia als convenis d'empresa per a po 
tenciar els convenis de ram, zones, comarques, etc. 

2n. Per les negociacions de manera unitària entre totes les Cen
trals, lligades a les plataformes i mobilitzacions unitàries 

D) Unitat_d^acció¿ 

Per tot el que hem dit, és indispensable planificar un pla d'uni
tat d'acció entre totes les Centrals. 

ler. Perquè així estem donant passes cap a la unitat sindical 

2n. Perquè en els moments de crisi és l'única sortida vàlida si 
no volem caure en el buid de les negociacions sense sortida 

3er. Perquè és la manera que el govern i la patronal es trobin ve 
ritablement devant d'una situació de força aels treballadors 

De tot el que hem dit s'en desprèn: 

ler. Elaborar plataformes de caràcter general sobre els problemes 
més apremiants 

2n. Mobilitzar els treballadors també amb un caràcter general 

3er. Acció unitària de totes les centrals en els diversos terrenys 

II. L'acciÓ sindical a les empreses: Les eleccions sindicals 

Les eleccions sindicals que possiblement es celebraran en el pro
per mes de novembre, són de suma importància a l'hora de consoli
dar la democràcia a nivell de base per diverses raons: 

ler. La consolidació de la democràcia exigeix un nou marc de reia 
cions en el sí-de les empreses que trenqui amb l'establert 
pel franquisme, bassat en els jurats d'empresa (organismes , 
de colaberació de classes) i estableixi organismes de repre
sentació dels treballadors. 

2n. Són les primeres eleccions a nivell d'empresa que es donen 
en un marc substancialment diferent al del franquisme, modi
ficat per les eleccions del 15 de Juny. Les eleccions sindi-



cals, així com les municipals ens permeteran eliminar les 
restes de les institucions franquistes als llocs més directa 
ment vinculats a la vida dels treballadors. 

3er. Aquestes eleccions malgrat que estaran molt condicionades 
per la llei, permeteran la participació oberta de les Cen
trals Sindicals de classe en les empreses, contribuint a la 
seva consolidació com a organitzacions arrelades en els cen
tres de treball. 

4t. La incidència de les Centrals Sindicals en aquestes elec
cions i el seu resultat contribuiran a clarificar l'accepta
ció de cadascú dels projectes sindicals en el sí dels treba
lladors. 

Objectius a assolir en aquestes eleccions: 

- el reconeixemente dels organismes de representació dels treba
lladors devant d'empresa. 

- El reconeixement de les sección sindicals d'empresa com a orga
nismes que vetllen per l'acció permanent a les empreses i també 
per la relació i coordinació dels problemes de cada empresa amb 
la resta del Moviment Obrer. 

Per tant els militants socialistes hem de prendre la responsabili 
tat de participar a aquestes eleccions a partir de la nostra pre
sència en les Centrals Sindicals. 

- Elements de valoració de les funcions dels organismes de repre
sentació i de les seccions sindicals els trobareu a les circulars 
na 2 i nQ 3 del Front. 

(Aquest document que va ésser aprovat pel Comitè en les seves lí
nies essencials, ha d'ésser concretat a dos nivells: en cada Fede 
ració, comarca, etc, d'una anda, i a nivell nacional d'una altra 
Per tant en aquelles reunions generals del Front que se celebrin 
en els propers dies, ha d'ésser un punt de referència fonamental) 

Tercer punt.- III— Conferència Nacional del Front 

Es convoca pel dia 13.11.77 a Barcelona, Parròquia Ntra. Sra. 
Montserrat, Av. Verge Montserrat 144. Horari: de 10 a 19 
L'ordre del dia es el següent: 
0.- Aprovació de l'ordre del dia 
1.- Lectura: aprovació de l'acta de la II Conferencia Nacional 
2.- Informe sobre l'acció del Front, Debat i aprovació 
3.- Renovació de les baixes registrades en el Comitè Nacional 
4.- Tasques polítiques del Front. Debat del document i presa d'a

cords. 
5.- Elaboració de la llista de candidats del Front per l'elecció 

de Consell General que cal fer en el proper Congrés del Par
tit. 



6.- Línia de lluita a l'empresa. Informe sobre la ponència i so
bre les esmenes que el Comitè Nacional hagi presentat. 

7.- Informe sobre la política general del Partit. Debat. 

El Comitè Nacional tornarà a reunir-se el 29/10 per a elaborar 
1'informe del punt 2,preparar propostes concretes envers el punt 
4 (que seran presentades a la Conferència) i decidir les esmenes 
que cal presentar als documents congressuals. r 

En el proper número del COMPANY, s'inclourà el document pel de
bat del punt 4, i s'ampliaran altres aspectes tècnics de la Con
ferència. 
La Conferència se celebrarà per delegats; cada cinc militants (o 
fracció de més de dos) elegiran d'entre ells un delegat. 

Lluita urbana i comarcal. 

ESCOLA MUNICIPAL 

Des de finals d'agost, l'àmbit de política municipal està desenvolu 
pant uns cicles de xerrades-col.loqui sobre la temàtica municipal. 
Aquestes xerrades estan dirigides a tots els militants i socialis
tes independents, interessats en el tema. 

Els cicles consten de 10 sessions i el seu programa ha estat ja en
viat a totes les seccions del partit, i fins aleshores s'ha comen
çat en els següents municipis, agrupant tota la seva àrea comarcal: 

Badalona, Granollers, Vilanova, Manresa, Vataró, Olot, Sabadell, 
Cornellà, Terrassa, El Prat, Igualada 

Estan també programats a Tarragona, Valls y Vilafranca. 

Lluita pagesa 

S'ha enviat a tot el Front tres documents: Esquema organitzatiu, 
Política agrària i Moviment Pagès, Formació dels esquemes sindi
cals. 

S'han previst abans del Congrés, set reunions inter-comarcals, la 
primera està fixada probablement per el 21 d'Octubre a Vilafranca 
del Penedès, participant-hi companys de: ALT PENEDÈS, BAIX PENE-
DES, GARRAF, ANOIA, BAGES, BERGUEDÀ i SOLSONÈS. Una motivació bà
sica d'aquestes reunions és donar un pas endavant en la dinamitza 
ció política i organitzativa del Front. 



DIVERSOS 
Als m i l i t a n t s de l p a r t i t : 
Amb motiu de l a imminent s o r t i d a a l c a r r e r de l a n o s t r a r e v i s t a 
l ' H o r a S o c i a l i s t a , vo ld r i em demanar a t o t s a q u e l l s que es c r e g u é s 
s i n amb l a c a p a c i t a t de poder c o l . l a b o r a r - h i m i t j a n ç a n t l ' a p o r t a 
c i ó de "còmics" , d i b u i x o s , a c u d i t s , e n c r e u a t s i t o t a a l t r a mena 
de formes d ' a n i m a r l a r e v i s t a que es p o s i n en c o n t a c t e amb l a Re
d a c c i ó . 

Fem doncs una c r i d a a t o t s e l s d i b u i x a n t s , h u m o r i s t e s i a q u e l l s 
que puguin f e r f e i n a d ' a q u e s t e s t i l que t r u q u i n a l t e l è f o n 
215-61-72 o bé d e i x i n l ' e n c à r r e c a l a seu c e n t r a l d e l P . S . C . 

Evidentment t o t a l t r e t i p u s d ' a p o r t a c i ó us s e r à i g u a l m e n t a g r a ï d a 

L'HORA SOCIALISTA 

Aquesta darrera setmana,han mort dos dels nostres companys de la 

Federació I I I . Joan Anton Mateos i Corell.de la Secció VI,per causa 

d*un desgraciat accident esoort iu i Esteve Bosch i Cu l le l l . de la 

Secció I,de ràpida enfermetat. 

Volem testimoniar el record emocionat dels seus companys,al hora 

que expro<-,e¡!i als seus fami l iars °1 "íés sent i t condol. 

http://Corell.de
http://Cullell.de
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