
X 

company 
CIRCULAR INFORMATIVA INTERNA DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

2.a ETAPA 
Núm. 6 

/fro •kUí. 

23 novembre 1977 

^ f ARXIU HISTÒRIC 

FUNDACIÓ n Q N A T I L) 

I N D E X 

SECRETARIAT 

FEDERACIONS 

Federació III 

Federació IV 

FRONTS 

GRUP PARLAMENTARI 

DIVERSOS 

Nota del S.G. del 7-11-77 i del 14-11-77 
Àmbit de relacions 
Àmbit de Política Municipal 

Activitats de la Secció IX (Sants-Les 
Corts) 

Tasques del Cercle d'Olesa de Montserrat 

Nota informativa del Front Pagès 

A la Presidència del Congrés de Diputats 

Renovació Provisional del Comitè d'Acció 
política de la dona 

Comitè d'acció de Sanitat 

Els treballadors d'informàtica 

Nota de Rambla de Catalunya 92 

Nota de l'Hora Socialista 



SECRETARIAT GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DEL SECRETARIAT GENERAL 

7-XI-77 

1.- A rel d'una sèrie de noticies aparegudes a la premsa que fan 
referència al Partit, es pren l'acord de que tot tipus d'in
formacions per la premsa, hauran de ser canalitzades pel res 
ponsable de Premsa del Secretariat a través de l'oficina de 
premsa. Les declaracions dels militants amb informació polí
tica pública, hauran d'anar avalades pel nom. 

2.- L'àmbit de relacions informa sobre la situació creada en la 
política catalana, degut a la malatia del President Tarrade-
llas. 

3.- II Congrés: 

- S'analitza la llista d'organitzacions invitades elaborada 
per la Comissió del Congrés i s'acorda proposar algunes itio 
dificacions. 
Partits Catalans invitats: CDC - EDC - ERC - FNC - FSC -
MCC - PCC - PSC-R - PSUC - PTE. 
Invitats de l'Estat: PSOE - PSI - PSPV 
Internacionals: P.S.F. - P.S.I. - P.S. Belga - P.S. Argen
tí - P.S. Uruguai - P.S. Xilè - PASOL - Moviment Socialis
ta Europeu - Front Polisari 

- Es presenta un guió per 1'informe que el S.G. ha de presen 
tar al Congrés en nom del S.G., es completa el seu contin
gut i s.'assigna a alguns secretaris la redacció definitiva 

- Es discuteix les distintes posicions sorgides en el Partit 
sobre la concepció organitzativa plasmada en la ponència 
de revisió d'Estatuts. Sobre aquesta discussió no es pre
tén arribar a cap acord ja que es desitja mantenir la neu
tralitat del Secretariat com a tal en el debat congressual 
encara que els membres del Secretariat podran signar, a tí 
tol individual, qualsevol esquema. 



14-XI-77 

1.- S'aprova la proposta del lema del II Congrés, que serà: Cap 
el gran Partit de tots els Socialistes de Catalunya. 

2.- S'acorda rebutjar una proposta de la Comissió del Congrés de 
que membres del Secretariat moderin les sessions del Congrés 
Es proposà que la mesa del Consell General, obri les sessions 
del Congrés fins que s'anomeni la presidencia 

3.- S'informa del conflicte creat per la protesta de CDC, amb rao 
tiu de 1'elecció per part de l'Entesa, de Maria Rubiés per 
la Comissió d'Obres públiques del Senat, en lloc de la d'En
senyament a la que aspirava. 
Es considera que les imputacions de CDC, no són assumibles 
pel PSC, ja que es tracta d'una decissió presa democràtica
ment per l'Entesa, i és aquest organisme qui ha de donar, en 
tot cas, les possibles explicacions. 
Sobre aquesta qüestió, s'acorda seguir en la política ferma 
dels Socialistes de reclamar l'aplicació del nostre programa 
sobre l'ensenyament i de col·locar a persones del Partit o 
de la seva mateixa concepció en aquest tema, en els llocs ex 
ecutius d'aquesta política. 

4.- L'àmbit de política municipal, informa de l'actitut de CDC, 
en la Comissió de Partits de l'Ajuntament de Barcelona, amb 
l'amenaça d-'abandonar la Comissió a rel de l'article publi
cat a Tele Exprés pels companys Maragall i Urenda. Sembla 
que aquesta actitut no progressarà i que l'actitut de CDC es 
dur a una inseguretat en la seva política de Control munici
pal. 

5 - Es referma la necessitat de visitar a 1'Alcalde Socias per 
plantejar la política del Partit i també al Governador Civil 
per plantejar els conflictes surgits en diversos municipis 
de Catalunya. Es designa-, una delegació per aquesta entrevis 
ta. 

6.- L'àmbit de Lluita a l'Empresa, informa de la darrera reunió 
de la Conferència Nacional del Front de Lluita a l'Empresa, 
en la que hi van assistir uns 75 militants, destacant-ne les 
votacions contràries a 1'informe del Secretariat del Front 
al decret presentat sobre la línia del Front i a la demissió 
del Secretariat del Front. 
En la sessió, s'elegiren els candidats del Front al Consell 
General que s'anomenarà en el proper Congrés. 

Àmbit de relacions 

A proposta de la Delegació del PSC, unànimament acceptada pels Se 
nadors i els Partits que formen la Coalició Política, s'han dis-
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tingit les funcions i les responsabilitats en el si de 1'ENTESA 
DELS CATALANS. L'actuació parlamentària a Madrid i la presència 
activa de l'Entesa a Catalunya esdevenen dues competències dife
rents, encara que estretament coordinades. 

Aquest fet permetrà que en Josep Benet, portantveu del Grup Parla 
mentari, pugui dedicar-se plenament a les tasques del Senat, i 
que un Secretariat per Catalunya, format per Felip Solé i Sabarls 
(PSC) com portantveu, Francesc Candel (independent), Josep Subi
rats (PSC) i Jaume Sobrequés (independent), representants de les 
quatre circumscripcions electorals, amb la presència de les Dele
gacions dels Partits, assumeixin les tasques que a l'interior de 
Catalunya corresponen a l'Entesa, com a única instància de políti 
ca unitària, però amb un fort pes dels partits d'esquerra i sobre 
tot del PSC. Tasques tant davant del procés de consolidació de la 
Generalitat, com de recollir peticions populars amb caire unitari, 
com de defensar els drets dels ciutadans i treballar en l'àmbit 
de la conquesta de l'Estatut. 

Aquest Secretariat farà aviat una important declaració política. 
Ens ha demanat que els diferents fronts i federacions del nostre 
partit el tinguin permanentment informat de la seva Unia políti
ca i de l'actitud que prenen davant dels problemes polítics, soci 
als i ciutadans concrets. 

Per informacions i comunicats, adreceu-vos a l'oficina de l'Ente
sa, Avinguda de la Infanta Carlota 106-108, ent. 2a., telèfons: 
250-45-84 i 321-45-50, a hores laborables, i demaneu pel nostre 
company Jaume Lorés, que és el responsable de l'oficina política. 

Àmbit de Política Municipal 
La crida "Els Socialistes i els Ajuntaments de Catalunya", apro
vada per el Consell General del P.S.C., el darrer dia 16 d'Octu
bre, acababa dient: 

Cridem a tots els Partits catalans, demòcrates i populars a pre
parar pactes de govern Municipal, amb els punts mínims d'acord 
que ens permetran de canviar radicalment la situació dels nos
tres ajuntaments. 
Adressem al Govern del Estat una petició enèrgica de cel.lebra-
ció urgent de les eleccions municipals, en el marc de la Genera
litat de Catalunya, ünica sortida per a la situació difícil dels 
nostres pobles, ciutats i comarques. 

Treballem mentre tant per a aconseguir que els Ajuntaments actu-
in com a veritables Ajuntaments de transició, que siguin neu
trals i estiguin disposats a establir acords programàtics amb 
les forces democràtiques fins a la cel.lebració de les eleccions 

Ha de començar el redreçament dels Ajuntaments de Catalunya. 
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En relació doncs amb 1'objectiu d'arribar a acords programàtics 
amb l'Ajuntament de Barcelona, el P.S.C. i la Federació Socialis; 
ta de Catalunya, vàrem impulsar dins de la Comissió Municipal de 
Partits Polítics de Barcelona, una Política bassada en els tres 
punts següents: 

1.- Aconseguir una informació al dia, de les intencions de l'ac
tuació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la presència 
de representants de la Comissió a les reunions de 1'EXECUTI
VA de l'Ajuntament , o bé per un altre mètode igualment efi
caç . 

2.- Aconseguir el compromís de neutralitat de l'actual Consisto
ri en relació a les elección Municipals. 

3.- Arribar a un acord programàtic amb l'Ajuntament, referit al 
període de transició, es a dir, fins a les eleccions munici 
pals. 

Aquesta Política va ésser acceptada finalment, i no sense difi
cultats per a tots els Partits de la Comissió Municipal de Barce 
lona, per una banda, i també per el batlle Socias, evitant-se 
aquella línia que consisteix en una corresponsabilització de la 
gestió municipal, que per part del batlle s'hagués concretat en 
la formació d'una "Comissió de bon govern", conjunta Ajuntaments 
Partits. 

Naturalment que aquesta política, no és, ni de lluny, d'aplica
ció mecànica a tots als Ajuntaments de Catalunya, la situació 
dels quals ofereix moltes variants bassades 'en la desigual reia 
ció de forces i en la diferent actitud de les administracions 
municipals actuals envers els Partits Polítics, acreditats per 
els resultats electorals del 15 de Juny. 

Glovalment, veiem tres situacions possibles a cada una de les 
quals correspondria una actitut diferenciada dels Socialistes. 

A.- Ajuntaments que es tancan o ignoren qualsevol relació amb la 
Comissió Municipal de Partits Polítics (dites també d'infor
mació o de control). 

B.- Comissions dins de les quals les contradiccions greus entre 
les forces polítiques, o bé la relació unilateral d'alguna 
d'elles amb els actuals consistoris, fa molt difícil l'opera 
tivitat de la Comissió de Partits, més enllà de la tasca in
formativa, ja realitzada, o bé de la pressió per aconseguir 
un cens electoral correcte. 

C - Ajuntaments que es consideren de transició, i amb els quals 
es possible arribar a acords programàtics fins a les elec
cions municipals, amb les forces polítiques locals. 

A la darrera situació s'enquadre la política dels Socialistes i 
la de la Comissió Municipal de Partits Polítics de Barcelona, en 
relació a L'Ajuntament de Barcelona. 

Per el primer bloc de situacions, que hem esmentat, ens veurem 
amb la necessitat de fer tota mena de pressions per forçar al di 
àleg als Ajuntaments a la fi de que facilitin l'informació degu
da i reconeguin a la corresponent Comissió de Partits. 
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Hem d'establir contactes amb els Governs Civils,fins aconseguir 
aesoioqueijar aquestes situacions. 

En relació a la segona situació, moltes vegades caldrà mantenir 
l'activitat Socialista dins de la Comissió, només per lo que es 
refereix a la qüestió del cens i poca cosa més, posant l'accent 
amb l'acció específica i particular dels Socialistes, més enllà 
de la Comissió. 

Només per el tercer cas, com dèiem, pot ser d'aplicació la Polí
tica portada endavant a Barcelona; per aix5 aportem el coneixe
ment de tots, els dos documents següents: 

I - "Comunicat conjunt (Ajuntament-Partits), de data 5-11-77 
II - "Objectius de l'acord sobre Política municipal de transició" 

seguit de "propostes indicatives fetes per els diferents 
Partits". Aquestes propostes van acompanyades d'un numero '• 
del 1 al 6, que indiquen al Partit que l'ha fet, segons la 
clau següent: 
1.- PSC-C 
2.- PSUC 
3.- CDC 
4.- PSC-R 
5.- PTE 
6.- PSOE 

La trascendencia dels actes polítics-administratius que han de 
fer o poden fer els Ajuntaments en els propers mesos (pressupos
tos 1978, provació plans d'urbanisme) està en la base d'aquesta 
política a més deia necessitat d'evitar el buit de poder o la 
amenaça de dimissió dels Consistoris. La situació de crisi greu, 
social i económica comporta la responsabilitat d'incidir amb efi 
càcia ja, en la programació dels Ajuntaments a la fi de que 1978 
no sigui un any municipalment perdut pels treballadors i els in
teressos populars que defensem. 

OBJECTIUS DE L'ACORD SOBRE POLÍTICA MUNICIPAL DE TRANSICIÓ 

La Comissió de Partits de Barcelona estima que els tres eixos de 
l'acord a signar amb l'Ajuntament han de desglossar-se en els se 
güents apartats: 

A - CLARIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL I INFORMACIÓ A LA CIU
TAT 

1 - Funcionament i rendiment de l'aparell municipal 
2 - Publicitat de les actuacions i documents municipals 
3 - Estudis 
4 - Pla de revisió del cens. 

B - CRITERIS PER ACTUACIONS URGENTS 

1 - Selecció de criteris de prioritats d'actuació urgent. 
2 - Mesures contra els efectes de la crisi econòmica i social 
3 - Altres mesures 
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C - FINANÇAMENT DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL (PRESSUPOST 1978 I DEU
TE) 

1 - Increment de recursos. 
2 - Millor distribució d'ingressos i despeses. 
3 - Mesures de disminució de costos 
4 - Deute. 

PROPOSTES SOBRE ELS DIFERENTS PUNTS DE L'EIX A 

A-l.- Completar les informacions parcials i dades ja demanades 
sobre els següents temes: 

a) Informe sobre el contingut funcional de l'organigrama 
amb especificació de plantilles, nòmines i despeses. 

b) Plantilles, nòmines (tardes, dedicació exclusiva,VIAP), 
cens d'eventuals 

c) Inventari del patrimoni a data actual, liquidacions 
dels pressupostos especials d'Urbanisme i avenç del 
pressupost de 1978. 

d) Proposta d'auditories, apart de les ja en marxa, per 
les empreses municipals, Pompes Fúnebres i P.M.V. 

e) Informe sobre l'inspecció de les contrates, sobre el 
sistema de licitació i coneixement de les diferents con 
trates signades. 

A-2.- Sobre la publicitat de les actuacions i documents munici
pals, hom estima necessari la següent informació: 

a) Publicitat descentralitzada (Juntes de Districte i As
sociacions de Veïns) de les solicituds i concessions de 
llicències mitjançant la formulació d'una fitxa bàsica 
de característiques. 

b) Actuacions de l'Ajuntament referents als espais qualifi 
cats com a zona d'equipaments (7) al Pla Metropolità de 
Barcelona. 

c) Publicació mensual de les llicencies d'obres demanades 
i concedides, certificacions de més de 2 milions de pes 
setes, inversions i adjudicacions d'igual quantitat,crè 
dits proposats, contractats i disposats, pagaments per 
amortització del deute existent. 

A-3.- Proposem la discussió per a arribar a un acord conjunt so
bre les línies mestres que haurien de guiar els següents 
estudis: 

a) Divisió administrativa i política de Barcelona. 
b) Situació de l'habitatge i P.M.V. 
c) Equipaments (16 del Pla Metropolità) 
d) Mobilitat i transport. 

En el cas de que un estudi d'aquests estigui ja realitzat, dema
nem la seva tramesa a la Comissió. 

A-4. Pla de revisió del cens. 



Establiment ce bases de l'acord per a posar en marxa aquesta re
visió en quant es conegui la resposta de Presidència de Govern a 
1'escrit dirigit per la Comissió Municipal de Partits i Coali
cions Polítiques de Catalunya 

Barcelona, 10 de Novembre de 1977 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PARTITS POLÍTICS 
DE BARCELONA 

PROPOSTES INDICATIVES 

A-4.- Pla concret d'actualització del CENS (1) (2) (5) 
Derogació ordre 6 mesos provisionalitat inscripció 

B. CRITERIS 

B-l.- Passar discussió criteris d'urgència a A A W (6) (3) Progra 
ma normal 19 2 8 (1) 
Aplicació previsions d'espais lliures i equipaments Pla 
Comarcal (1) (2) 
Solució problemes Besòs, Vall d'Hebró, Trubira, Gràcia, Mo 
rato... (2) (5) (1) 

B-2.- El.laboració cens pensionistes del municipi que cobren 
menys de 6.000 ptes. per passar M. del Treball (1) 
El.laboració cens peticionaris beques-salari BUP per pas
sar a M. d'Educació (1) 
Mesures de creació de llocs de treball: 
- comprovació mesures contractació (1) 
- aplicació ordenances insonorització, neteja façanes a 
canvi de desgravació fiscal estalvi d'energia (1) 

Utilització provisional per 2 anys previ acondicionament 
d'ahbitatges buits de propietat municipal (1) 
Concessió d'avantatjes (transport gratuït) als parats (1) 

È-3.- Paper de les Juntes de Districte durant la transició (2)(1) 
Reestructuració policia municipal i vigilància nocturna(2) 
Ordre del G. BOE 5 Nov. 7 7 

PROPOSTES INDICATIVES (3) 

C. FINANÇAMENT (Pressupost 78 i Deute) 

Estudi acords Moncloa (2) (efectes locals) 

C-l.- Aplicació Real Decret Llei 2 Juny i Ordre 29 Juny 77 de 
Presidència del Govern (1) 
Elevació bases valo.ració plus-vàlua fins al 70% preu mer
cat (1) i cobrament efectiu 
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Aplicació d'aquestes bases a Contribució Territorial (1) 
Utilització al màxim de l'arbitri sobre solars no edifi
cats, reforçament de l'inspecció (1) 

Fixació de taxes (neteja, etc.) segons capacitat de paga
ment. Exenció jubilats, pensionistes. Major gravació se
gons categoria carrers i segons bonificacions fiscals R.L. 
(D 
Augment de recursos distribuits a les Juntes de Districte 
(amb control AA de W ) per a Biblioteques, centres socials 
i altres petits equipaments i creació d'empleu transitori 
per a joves i gent d'edat (ajardinament, neteja) (1) 

Reforçar inspecció contrates (neteja, esp.) (1) Liquida
cions serveis contractats (3) 
Possibilitat d'estudiar revisions de preus en funció cos
tos unitaris (1) 
Revisió dèficit transport i previsions corresponents de 
despesa (1) 

(fórmales de participació CMB i Estat) 
Estudi prova normativa contractació Administració Local 

Revisió pressupostos extraordinaris de liquidació de deu
tes referent a la seva utilització (1) Participació de la 
Sub-comissió 
Compromís de pagament en 6 mesos a partir 197 8 (1) 



FEDERACIONS 
Federació III 

ACTIVITATS A L'AMBIT DE LA SECCIÓ IX (SANTS I LES CORTS) 

TRIBUNES SOCIALISTES 

El dia 30 d'Octubre va tenir lloc al Orfeó de Sants una Tribuna 
Socialista dedicada monogràficament al tema de les negociacions 
per la Generalitat, havent invitat com a ponent al company Edu
ardo Martín. 

Malgrat el fet de que la propaganda va ésser impressa i reparti
da a última hora (fet que el Secretariat de Secció ha autocriti-
cat i pres les mesures per que no torni a passar), van assistir-
hi unes 500 persones, xifra ben significativa en l'incidència 
del Partit al barri. 

Després de la presentació del acte a càrrec de la companya Maite 
Montagut, el cumpany Martín va fer un breu resum cronològic de 
com havien sigut les negociacions, per seguidament sometre's a 
les preguntes dels assistents, entre els quals fou de destacar 
unes persones que manifestaren el seu desacord sobre l'Acord siej 
nat pel President Tarradellas i els parlamentaris, qualificant-
lo de vergonyós per Catalunya i demanant que les senyeres fossin 
de dol; fins i tot una d'aquestes persones va voler encetar una 
plèmica sobre les discrepàncies Benet-Tarradellas, àgilment es
quivada per Eduardo Martín. 

Cal dir , perñ que la majoria dels assistents recolçaren 1'acti 
tud dels parlamentaris de Socialistes de Catalunya durant les ne 
gociacions, mostrant-hi el seu acord, fins i tot compartit per 
un company del PSUC que felicità a tots els parlamentaris i demà 
nà que tot-hom .expliqui el procés negociador amb la claretat del 
company Martín. 
La propera Tribuna Socialista a Sants està prevista pel dia 4 de 
Novembre sobre la crisi econòmica i les negociacions de la Mon-
cloa, tenint lloc a les 8 del vespre a Sant Medir. 

ACTE UNITARI A SANTS AMB MOTIU DE TA DIADA DEL 11 ÜE SETEMBRE 

El dia 10 de Setembre va tenir lloc a les Cotxeres de Sants un 
Acte Unitari, organitzat per totes les entitas del barri, amb 
l'adhesió dels Partits polítics d'incidència a Sants. Vam aconse 
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guir que tot-hom acceptés com orador al company Joan Reventós en 
la seva condició de cap de l'Assemblea de Parlamentaris. 

Van assistir-hi més de 2.000 persones, entres les quals destacà 
la presència dels militants del nostre Partit amb les correspo
nents pancartes. La intervenció del company Reventós fou molt 
aplaudida, escoltant-se al final comentaris ben elogiosos sobre 
en Joan Reventós i el PSC. Els militants del Partit vam rebre la 
felicitació dels altres Partits per aconseguir la presència d'en 
Joan Reventós 

ESCUELA BARCELONA 

Mitjançant l'esforç i les gestions fetes per la Vocalia d'Ensen
yament de L'Associació de Veïns de Sants-Sol de Baix, s'ha acon
seguit de L'Ajuntament i del Ministeri d'Educació poder tenir al 
barri la primera escola autogestionada pels pares, alumnes, mes
tres i Associació de Veïns que funciona a Barcelona i on, ademés 
totes les classes s'imparteixen en català. 

A l'ésser l'inscripció gratuita van ésser molts els nens del ba
rri que van intentar matricular-se (entre 3 i 4 vegades la capa
citat d'admissió de l'Escola). Les classes ja han començat i ben 
aviat tindrà lloc una festa popular d'inauguració. 

Cal assenyalar que alguns dels mestres som militants del Partit, 
així com la majoria dels membres de la Vocalia d'Ensenyament de 
Sants-Sol de Baix, el vocal de la qual és el company Jordi Sis-
quella. 

Jardí públic al carrer Robreño 

Després de denunciar l'existància d'un permís ilegal de construc 
ció de vivendes als antics solars de Perles Majòrica, permís con 
cedit per l'anterior alcalde Viola sense tenir presents les dis
posicions del Pla Comarcal, que hi destinava un 30% per a ús pú
blic, la Vocalia d'urbanisme de l'Associació de Veïns Sants-Sol 
Baix, deia qual formen part els companys Amadeu Fernández, Jordi 
Sala i Antoni Bueso, movilitzà a tots els veïns per fer una cam
panya pública de denúncia als diaris i de pressió en front de la 
constructora. Com resultat de la pressió popular, la constructo
ra accedia negociar i fruit deies negociacions ha sigut la cessi 
ó al barri de més de 1.200 metres quadrats per fer un jardí pú
blic. Seguidament van tenir lloc les negociacions amb l'Ajunta
ment, que es responsabilitzà de fer el jardí. 
Cal destacar en tot el procés el fet que l'iniciativa de totes 
les accions populars va sortir dels veïns, de forma autogestionà 
ria. 

Reivindicació dels aparcaments de l'Estació de Sants 

Tenint coneixement les quatre ̂ Associacions de Veïns de Sants que 
ademés dels actuals aparcaments de la RENFE, l'Ajuntament pensa 
destinar 1'altre costat de l'Estació de Sants per fer una Esta-



ció d'autobusos, i havent estat qualificats els dos espais de zo 
na verda pel Pla Comarcal, totes les Associacions de Veïns de 
Sants pensen organitzar una jornada reivindicativa amb actes po
pulars als esmentats aparcaments amb ballada de sardanes el pro
per diumenge dia 6 de Novembre al mati. INvitem a tots els com
panys que puguin, que vinguin a recolçar aquesta reivindicació 
a la qual ens hi adherim com a Partit. 

Federació IV 

TASQUES QUE ORGANITZA O EN LES QUE COL·LABORA EL CERCLE (SECCIÓ) 
DEL PSC D'OLESA DE MONTSERRAT. 

En aquest mes de novembre es posaran en marxa dos tipus d'activi 
tats que seran orientades i dirigides per militants del PSC en 
els àmbits de l'Educació i de la Sanitat locals. 

El dia 5 de novembre a les 10 del vespre juntament amb l'Associa 
ció de Pares d'Alumnes de les Escoles Publiques es convoca a la 
Sala Municipal d'Actes Populars a tots els pares amb mires a ere 
ar una ESCOLA DE PARES que formaria part d'un futur Equip de Sa
lut amb un Departament d'Higiene Escolar que des d'ara es fes cS 
rrec de les revisions mèdiques i dels problemes psicopedagògics 
Aquesta escola començarà a impartir cursos que més endavant orga 
nitzarien els hipotètics, per ara, Centres de Salut. El primer 
curs curs serà de planificació familiar. Aquest dissabte dia 5 
a més de proposar la creació de l'Escola de Pares es començarà 
un curset de "psicologia del nen en l'edat escolar". 

El dia 6 de novembre i organitzat per UGT amb la col·laboració 
del PSC s'inaugura un curs d'educació sanitària referent a PREPA 
RACIÓ PER LA MATERNITAT amb una taula rodona sobre PROBLEMÀTICA 
ACTUAL DÉLA DONA A CATALUNYA amb la participació de tres companys 
del PSC i un de CCOO. L'Acte tindrà lloc a les 12 a l'SMAP. 

Ambdós actes són l'inici d¿uns cursos periòdics (setmanals els 
de preparació a la maternitat i quinzenals, per ara, els de pla
nificació familiar). Posant-se en funcionament aquest mateix tri 
mestre el departament d'Higiene Escolar. Totes aquestes activi
tats seran portades a terme desinteressadament, pel moment: per 
metges, pedagogs, psicòlegs, etc. que col·laboraran amb el par
tit per a suplir les greus escoles pBuliques van pagar 90.000 
ptes. per les revisions mèdiques sense poder obtenir cap ajuda. 

Esperem que totes aquestes activitats podran integrar-se en l'A-
rea de Salut a la que pertany Olesa en el futur proper. 
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FRONTS 
Lluita pagesa 

S'han realitzat diverses reunions de militants del Front a: Giro 
na, Vilafranca, Tarragona, Lleida i Vic. Una de les finalitats 
d'aquestes reunions ha sigut aconseguir la preparació adequada 
per la propera Conferència Nacional del Front de Lluita Pagesa, 
el dia 4 de Desembre al VENDRELL a les 10 del matí, carrer Nort 
11 (devant del Banc Central), matí i tarda. Proposta de guió: Va 
loració política del Pacte de la Moncloa, Informe Polític, Dis
cussió de la línia sindical, Organització del Front, Proposta de 
candidats al Consell General elegit en el pròxim II Congrés 

Actes: Josep Vidal (Pep Jai) "EL MOMENT POLÍTIC ACTUAL DES DE 
L'OPOSICIÓ" a Valls, 11 de Novembre igual tema probablement a 
Falset el dijous dia 10. 
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GRUP PARLAMENTARI 
rt LA PRESIDENCIA DEL CONGRES DE DIPUTATS 

El GRUP PARLAMENTARI "SOCIALISTES DE CATALUNYA", fent us del 
dret reconegut en els articles 125 i ss. del Reglament Provisio
nal de la Cambra, aprovat en la sessió plenària del 13 d'Octubre 
de 1977, presenta per mitjà d'aquest escrit una interpel.lació 
al Govern en els terminis que s'expressaran, sol·licitant a 
aqueixa Presidència que sigui anunciada la seva presentació a la 
primera sessió següent al termini de dues setmanes a partir de 
la presentació d'aquest document, als efectes de publicació i 
inici del procediment previstos a l'article 126 del Reglament 
Provisional esmentat. 

INTERPREL.LACIO AL GOVERN SOBRE ELECCIONS MUNICIPALS 

L'objecte d'aquesta interpel·lació és conèixer els propòsits del 
Govern en relació a la convocatòria i celebració d'eleccions mu-i 
nicipals, així com els motius que justifiquin la posició de l'exe 
cutiu. 

L'ambigüitat que envolta les declaracions del Govern, del seu 
President o d'altres membres del mateix referent de la propera 
convocatòria d'elsccions municipals,'ja és prou motiu per justi
ficar el plantejament d'aquesta interpel·lació. 

Però existeixen raons de més gran trascendencia política que aya 
Ien la urgència de que 1'Executiu es pronunciï devant el Congrés 
de Diputats, expressant amb claretat els seus propòsits en rela
ció a tan important qüestió: 

1.- El fet objectiu de que tots els Ajuntaments del pals tenen 
conciencia deia transitorietat de la situació actual, la qual ce
sa provoca un clima, més o menys accentuat, d'espera, inactivi
tat i manca d'iniciatives als greus problemes plantejats als nos 
tres municipis, molt particularment els derivats de la necessi
tat d'abordar amb fermesa el necessari canvi d'actitud de les au 
toritats locals devant totes les seqüeles dels anus de l'Adminis 
tració local franquista. 

Allò és més particularment greu en determinats municipis en els 
que les actuals autoritats, encara arrelades amb el règim ante
rior, no accepten el diàleg ni un mínim treball en comú amb les 
comissions de Partits polítics creades amb finalitats de control 
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En suma, la contradicció que pateix la nostra societat que vol 
avançar decididament vers la democràcia i que va veure encorat
jats els seus propòsits pel resultat electoral del 15 del prop
passat Juny, i que no obstant encara ha de soportar uns criteris 
de aestiÓ i administració locals encallats en el passat que es 
vol superar, és una situació que ja no pot soportar més ajorna
ments. 

2.- La necessitat, per a poder celebrar eleccions municipals, -
d'actualitzar el cens de totes i cada una deies poblacions del 
país, així com de preparar convenientment la infraestructura ne
cessària per això, fa que aquests treballs condicionen -i poden 
itulitzar-se pel Govern com condicionament més enllà de tot allò 
tècnicament admissible- la data de la celebració d'eleccions. 

3.- La urgència de clarificar davant el país les posicions de to 
tes les forces polítiques en relació a un tema de tanta trascen
dencia en la conciencia del poble. Així, l'ambigüitat creada en 
torn a un possible acord secret relacionat amb el Pacte de la 
Moncloa, que hem de desmentir rotundament; la manca de declara
cions precises del Govern entorn de les dates de la convocatòria 
i celebració de les eleccions; lesnotícies, a nivell de rumor no 
desmentit sobre determinades disposicions ordenant que les revi
sions de censos siguin finides pel pròxim mes de Juny de 1978;la 
creació -coneguda a través de la premsa- d'una Associació d'Al
caldes i ex-Alcaldes, financiada (segons informacions no desmen
tides oficialment) amb càrrec dels pressupostos municipals, pre
sumiblement com a despeses de representació, etc.. són altres 
tants elements que sovintegen sobre la necessitat de que l'Execu 
tiu es pronunciï amb claretat davant els representants del poble 
sobre aquest tema. 

Es convenient recordar que una gran majoria de forces polítiques 
de Catalunya i entre elles els partits que recolzen a aquest Grup 
Parlamentari (P.S.C. i F.S:C.-PSOE) es pronunciaren públicament 
el dia 8 del mes en curs exigint la convocatòria dins d'aquest 
any de les eleccions municipals, per a la seva celebració a co
mençaments del proper. 

En raó de tot això, el Grup Parlamentari "Socialistes de Catalun 
yaM interpel·la al Govern en relació al següent: 

Que es pronuncíi davant el Congrés de Diputats en relació a la 
data en que es proposa convocar eleccions municipals, així com 
la de llur celebració, amb indicació de motius. 

A efectes d'allò disposat en l'incís final de l'article 127 del 
Reglament Provisional, aquest Grup fa saber que, en el seu cas, 
proposarà al Congrés l'aprovació d'una moció -proposició no de 
Lley- del caire següent: 

1.- Que el Govern convoqui eleccions municipals dins d'aquest 
any per a la seva celebració no més tard del primer trimestre 
del pròxim any. 

2.- Que el Govern adopti les decisions pertinent que permetin 

15 



comprar amb els censos revisats i la restant infraestructura ne
cessària per a la celebració de les eleccions en aquella data. 

Palau de les Corts, a 17 de Novembre de 1977 

El Portantveu del Grup 
"Socialistes de Catalunya" 
Francesc Ramos Molins 

DIVERSOS 
RENOVACIÓ PROVISIONAL DEL COMITÈ D'ACCIÓ POLÍTICA DE LA DONA 

En una reunió celebrada el passat dia 5 d'Octubre, es va recorga-
nitzar el comité Provisional d'acció política de la dona, es van 
repartir una colla de tasques de les que varen quedar responsabi-
litzades les següents companyes: 

Enrica Mata: cuidará de l'organització interna, amb la creació i 
la seva coordinació de comitès a totes les federacions, 
c/ Calaf, 52. Telf.: 211-74-20 (de 7 a 10 del vespre) 

Gemma Sabates, coordinarà tots els aspectes de formació i recur
sos (actes interns o externs) 
c/ Berlinès, 1. Telf.: 247-96-23 

M. Rosa Vela, es responsabilitzarà de l'expansió externa 
c/^Ricart 7, 3er. la. Telf.: 325-67-91 (de 3 a 5) 

Anna Balletbò, relació amb els altres partits i organitzacions fe 
ministes 
c/ Rubens 5, at. Telf.: 219-35-99 (tarda) 

Mariví Portóles, Rosa Cuso i Carmen Giménez, cuidaran de la secre 
taria del Comitè 
Marivl Portóles, Balmes 349. Telf.: 247-67-70 (de á a 10 vespre) 
Rosa Cuso, Río Rosas 57, 3er. 2a. Telf.: 211-84-61 

Totes les Federacions o seccions que desitgin rebre informació so 
bre alguna de les tasques específiques del comitè, que es posin 
en contacte amb la companya corresponent. 

Si teniu algun problema de localització us podeu dirigir a la Com
panya Joana Figueras, al 'telèfon del Partit: 215-20-28 
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COMITÈ D'ACCIÓ DE SANITAT 

Els dies 22 i 23 d'Octubre es va celebrar l'Assemblea General de 
Sanitat del P.S.C. en la qual es va debatre i aprovar per unanimi 
tat la Ponència de Línia Sanitària que comprèn quatre blocs 

- Tipus de sistemes sanitaris 
- Descripció del Servei Nacional de la Salut 
- Control democràtic del Servei Nacional de la Salut 
- Formació Sanitària Bàsica 

Els assistents varen ser delegats de cercles de ciutats i comar
ques i cal dir que varen ser-hi representades les diverses comar
ques del Principat 

La Línia Política Sanitària del P.S.C. està, doncs, llesta per 
ser presentada al proper Congrés del Partit, el més de desembre. 

Esperem que això sigui un pas endavant per arreglar la difícil si 
tuació sanitària del nostre país, la presa de consciència de la 
problemàtica sanitària, i les alternatives presentades que propo
sen l'implantació del Servei Nacional de la Salut són la porta 
oberta a una esperança d'una Sanitat al servei del poble. Treba
llarem perquè això sigui un fet. La Salut és un dret de la perso
na. 

ELS TREBALLADORS D'INFORMÀTICA 

El proper dia 28.11.77 a les 20 h. es celebrarà en el local de 
la Federació III c/. Provença, 362 una reunió de militants del 
PSC que a la vegada són treballadors del sector informàtic (pro
gramadors, analistes, tècnics de sistemes, perforistes, etc.)amb 
1'objectiu de constituir dins del Partit un Grup Informàtic que 
elabori 1'alternativa dels socialistes en aquest camp. 

Fem una crida a tots aquells militants informàtics que estiguin 
interessats en aquesta tasca perquè assisteixin a la reunió. 

Salut! 
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L'HORA SOCIALISTA 

El proper dia 1 de desembre tornarà a aparèixer l'Hora Socialis
ta al carrer. L'Hora Socialista es vendrà directament als quios
cos i el seu preu serà de 25 ptes. 

Creiem innecessari insistir en la importància que presuposa el 
comptar amb un òrgan propi d'expressió. Per a fer-ho possible 
són imprescindibles les vostres suscripcions. La primera font 
per a mantenir la revista seran les vostres suscripcions i per 
això el Secretariat recomana a tots els militants de suscriure-
s'hi i aconseguir el major nombre possible de suscriptors. 

Per a suscriure-us a l'Hora podeu omplir la butlleta que afegim 
o bé demanar-la a Rambla Catalunya 92 pral. Tel. 215-20-28 exten 
sió 26 i demanar per en Jordi Serra. 

Serien també importants els següents serveis: 

- Fotògrafs. Fonamentalment gent que pugui enviar fotos amb rapi
desa des de comarques. Poseu-vos en contacte amb en Xavier Saba
té. 

- Dibuixants, humoristes i caricaturistes. Contactar amb en Xa
vier Capdevila 
- Col·laboracions esporàdiques de tot estil: Cartes, reportatges 
entrevistes, informacions que escapin als diaris. 

- Aportacions d'idees per a amillorar la revista. 

NOU NUMERO DE TELÈFON 

Hem instal·lat una centraleta amb vuit línies en els locals de 
Rbla. de Catalunya 92 (Principal i segon). 

Tots els altres números de telèfon queden anul·lats. 

El nou i únic número de telèfon és el: 

215-20-28 



BUTLLETA DE SUSCRIPCIO A L'HORA SOCIALISTA 

En 

Carrer 

Localitat Telèfon 

Es suscriu a l'Hora Socialista edició catalana / castellana (tat 

xar el què no convingui) 

Mitjançant el següent sistema de pagament: 

A mà / Gir postal / Taló bancari ns / Autorització 

bancària. (Tatxar els tres que no convinguin) 

La suscripció és semestral 600 pessetes / anual 1000 pessetes 

(tatxar el què no convingui) 

Si esculliu suscriure-us per autorització bancària (forma que us 

recomanem) ompliu també la següent butlleta: 

Data 

Banc 

Agència 

Adreça Població 

Senoyrs, per la present prego que a partir del (data) 

atenguin els rebuts que l'entitat Hora Socialista presenti al 

meu nom, carregant el seu import al meu Compte Corrent, les da

des del qual indico a continuació: 

Compte corrent ns 

Compte d'estalvi NQ 

Titular 

Adreça Telèfon 

Atentament 

(signatura) 
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