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SECRETARIAT GENERAL 

NOTA INFORMATIVA DEL SECRETARIAT GENERAL 

24-X-77 

1 - S'analitzen els problemes derivats de l'existència d'una do
ble organització sindical recolzada pel Partit en el Camp de 
l'Administració Publica: FETAP(UGT) i STAC. Es reafirma la po 
lítica de doble afiliació (UGT/STAC) i s'acorden aspectes 
concrets respecte a la materialització d'aquefeta 

2 - S'informa de la passada Conferència del Front d'Empreses de 
la Federació III, en la que ve destacar l'escassa assistèn
cia i en la que es van anomenar els Candidats del Front de 
la Federació III, al Consell General del proper Congrés. 

3 - El representant del Partit en l'Assemblea de Catalunya infor 
ma sobre la situació d'aquest organisme, marcada per una pro 
fonda crisi deguda a la manca d'adequació dels seus objec
tius i mètodes de treball a la realitat política actual que 
passa per altres plataformes d'acció política amb més possi
bilitats d'incidència i amb un refrendament popular derivat 
dels resultats de les eleccions del 15/6; per la utilització 
que d'ella en volen fer els sectors independents "anti-par-
tits" i els grups testimonials marginats pels resultats elec 
torals o per la seva nula incidència de masses i per la pèr
dua de la seva capacitat movilitzadora. 

Cara a la pròxima plenària de l'AC, en que es tractarà del ' 
futur d'aquest organisme, s'acorda defensar 1'auto-dissolu-
ció, rebutjant la transformació en una plataforma amb nous 
objectius. Al mateix temps, s'acorda impulsar la coordinació 
i potenciació del moviment popular i cívic de base per al
tres vies que ja es van configurant sorgides de la base, evi 
tant de fer-ho des de dalt i amb entitats artificials, com 
pretenen alguns sectors independents de l'AC. 

4 - S'informa de les gestions de la comissió "Salvem el Brusi" 
en la que hi participen una delegació del Partit. 

5 - La Secretaria de Lluita Urbana i política Municipal, informa 
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de les darreres reunions i acords de la Comissió de Control 
de l'Ajuntament de Barcelona, fruit de les quals n'és un do
cument per presentar a 1'alcalde en el que, entre altres qü
estions, es condiciona el recolzament a la seva gestió a una 
compromís de neutralitat en les properes eleccions munici
pals i l'accés de la comissió a les reunions de la Comissió 
Executiva Municipal. 

El S.G., expresa el seu recolzament a la política expresada 
en 1'informe i acorda demanar una entrevista amb el Sr. Socí 
as per tal d'explicar-li la política municipal del Partit. 

6 - L'àmbit de Relacions explica els darrers contactes amb el 
President Tarradellas i amb diversos Partits Polítics en els 
que s'han tractat qüestions relacionades amb la política i 
els organismes de la Generalitat Provisional. S'analitza la 
posició que el Partit ha de tenir cara a aquests temes i 
molt concretament en la primera entrevista oficial amb el 
President. El Partit expresará la fidelitat a la Institució 
i voluntat de col·laboració amb el President, encara que dei 
xant bén clares les exigències derivades dels resultats elec 
torals. 
Es designa una delegació formada pels Companys: Reventós, 
Martín, Obiols i Salvador. 

7 - El company Reventós fa un extens informe sobre els acords 
econòmics i polítics del Pacte de la Moncloa, així com de 
l'actuació dels delegats del Partit a les diverses comis
sions i una valoració dels resultats. 
Per tal d'orientar als militants sobre l'abast dels acords,i 
per tal de donar els arguments que han aconsellat la seva 
signatura, es decideix realitzar un text explicatiu i valora 
tiu per publicar en el Company 

2-XI-77 

1 - S'informa de les darreres reunions de la comissió mixta per 
la unificació socialista, dels resultats de les quals queden 
pendents de resoldre dos temes importants: el nom del futur 
partit i la participació del PSC en l'Executiu de l'Estat. 
Després de debatre sobre aquests punts a resoldre es destaca 
la necessitat de que el model d'articulació respecti inequí
vocament la sobirania del futur PSC. 

2 - S'informa de la darrera Assemblea de Delegats de la Federa
ció III, constatant-se el baix nivell de discussió. També es 
valora críticament la roda de premsa convocada, en la que es 
van expresar conceptes inadequats amb la política informati
va del Partit. S'acorda expresar aquesta crítica al Secreta
riat de la Federació III. 

3 - La delegació que ha assistit a l'entrevista amb el President 
Tarradellas, informa del contingut d'aquesta, posant de re
lleu la cordialitat de la mateixa. 



Sobre la política de la Generalitat, s'acorda definir una al 
ternativa política i organitzativa per la Generalitat i la 
Diputació, així com pel traspàs de serveis. Es designen dos 
comissions del Secretariat perquè desenvolupin una proposta 
per cada institució. 

Es designa una delegació per tenir una entrevista amb la FSC 
per parlar del recolzament dels Socialistes a la UGT. 

S'acorda activar la sortida urgent de l'HORA SOCIALISTA, se
gons un pla presentat pel Secretari de Premsa, un cop co
berts definitivament els llocs de responsabilitat de redac
ció, direcció-i gerència i assegurada la sortida periòdica. 
La edició serà bilingüe i es vendrà en els quioscos. 

El S.G. proposarà al Consell General que el Director polític 
de la publicació sigui el responsable de la Secretaria de 
Premsa del S.G. 

Es discuteixen algunes qüestions relacionades amb el II Con
grés del Partit, acordant-se els següents punts: 

Proposar al Consell General, per medi de la Comissió Organit 
zadora, que aprobi el que els membres del Secretariat Gene
ral actual, renuncien a presentar-se com a delegats, dema
nant però dret de veu sense vot, en totes les comissions i 
sessions plenàries del Congrés. 

El S.G., com a ponent de la Declaració Política, editarà un 
complement que actualitzi aquesta recullint els esdeveniments 
polítics i les modificacions de la situació política des de 
l'edició de la ponència. 

Proposar al C.G. que el S.G. presenti el seu informe al Con
grés en nom del Consell General. Per això elaborarà 1'infor
me escrit que serà presentat a l'aprobació d'un Consell Gene 
ral extraordinari dies avans de la cel.lebració del Congrés 
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FEDERACIONS 
Federació III 
ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ III (BARCELONA I L'HOSPITALET) 

El diumenge 30 d'octubre va reunir-se, a l'Orfeo de Sants, l'As
semblea de delegats extraordinària de la Federació III (Barcelo
na i l'Hospitalet del Llobregat), convocada pel Consell de la Fe 
deració. 

Després d'aprovar l'ordre del dià i les normes de funcionament, 
els Delegats a l'Assemblea van escoltar un informe del Secretari 
at de Federació referent a les tasques efectuades des de l'Assem 
blea constituent de la Federació cel.lebrada el febrer, la situa 
ció política general, les eleccions sindicals amb el recolzament 
del PSC a la UGT, i la situació municipal a Barcelona i a l'Hos
pitalet. 

El company Lluís Armet, del Secretariat General i membre de la 
Comissió d'enllaç amb la FSC (PSOE), va informar l'Assemblea de 
la marxa de les negociacions i va sotmetre's a la petició d'acia 
riments per part dels delegats. Va insistir que els acords s'ha
vien de bassar en les resolucions dels respectius Congresos d'ab 
dues organitzacions. 

El debat indicatiu que va produir-se després de la presentació 
de la ponència de "Unitat socialista" va ser molt intens, amb la 
intervenció de molts delegats. El debat no havia de concloure 
amb cap tipus de resolució, car ha de continuar al si dels cer
cles i seccions. No obstant això; es pot dir que va ser denomi
nador comú de totes les intervencions la constatació de la ne
cessitat històrica de la unitat, així com de la plena sobirania 
del partit dels socialistes de Catalunya. 

L'Assemblea va elegir els consellers que cobreixen les vacants 
produides en el Consell de la Federació. 

També va aprovar un document sobre els fets de la Model, després 
d'escoltar 1'informe del diputat i delegat a l'Assemblea, Rudolf 
Guerra. 

El Secretariat de Federació va presentar un projecte d'articula
ció del debat precongresual dins la Federació, eixat sobre el 
compromís de fer circular en el si de la Federació les esmenes 
que sorgeixin, fins i tot si és possible les provinents d'altres 
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Federacions, i la possibilitat d'homogeneització de les esmenes 
similars. El projecte preveu la cloenda del procés precongressu-
al en una Assemblea de Federació pel 4 de desembre. Després d'un 
debat, la proposta fou aprovada per majoria absoluta. 

El company Isidre Moles, del Secretariat General, va presentar 
la ponència"Línia Política", afirmant que s'havia de considerar 
com un text marc, a omplir per les aportacions que es produ<-".xin 
en el període precongressual i en el mateix Congrés. Despré de 
referir-se al procés de recuperació de la Generalitat, del qual 
es va dir que de la proposta de "Socialistes de Catalunya" només 
quedava per cumplir la delegació de poders en el cap de fila de 
la coalició guanyadora, que continuàvem reivindicant, i que la 
tàctica actual dels nostres parlamentaris era la consecució del 
màxim de competències autonòmiques possibles, independentment de 
qui les ocupi, va acabar el seu informe afirmant els dos objec
tius polítics actuals: les eleccions sindicals i les eleccions 
municipals; que calia que els treballadors s'organitzessin en 
grans i poderosos sindicats i la formació d'un partit fort i Cí
nic dels socialistes de Catalunya. 

Després d'un debat sobre 1'informe i de la proclamació dels nous 
consellers de la Federació, l'Assemblea es va cloure amb el cant 
dels "Segadors" i "La Internacional". 

Considerem que els treballs de l'Assemblea són una important i 
valuosa aportació al proper Congrés del PSC 

LA MESA DE L'ASSEMBLEA DE FED. III 

DOCUMENT APROVAT PER L'ASSEMBLEA DE DELEGATS DE LA FEDERACIÓ III 

Barcelona, 30 d'Octubre de 1977 

L'Assemblea de Delegats de la Federació III en representació de 
tots els militants de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat 
del PSC, davant la nova situació de violència represiva que supo 
sen els fets ocorreguts a la presó Model de Barcelona i un cop 
informada dels fets pel diputat de "Socialistes de Catalunya" i 
delegat d'aquesta Assemblea, Rudolf Guerra, present en el seu 
curs, ha acordat' 

1) Afirmar una vegada més que tais fets debien i podien haver-se 
evitat si, atenent les sovintejades denúncies de la situació 
penitenciària fetes pels presos de la Model, als qui freqüent 
ment han apoiat senadors i diputats juristes catalans, s'hau-
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ria donat satisfacció a la reivindicació d'inspecció sobre la 
conducta del personal funcionari, en particular del director 
senyor Zalacaín, i de millores teñerais en les condicions de 
vida (disciplina, sanitàries, laborals, higièniques, etc.) pe 
nitenciària. 

2) Impulsar la constitució immediata d'una Comissió d'enquesta 
formada pels parlamentaris juristes de Barcelons, que porti a 
terme una minuciosa investigació dels fets per a establir les 
corresponents responsabilitats. 

3) Proposar, novament, la conseció d'un ampli indult. 

4) La gravetat d'aquests fets a la presó Model no ens ha de fer 
oblidar la també similar condició de la presó de dones, per 
la qual cosa ens reafirmem en l'opinió del nostre partit per 
la despenalització de tots els anomenats "delictes de la do
na" i la eliminació dels establiments penitenciaris de les 
religioses anomenades "Cruzadas de Cristo Rey". 

CAMPANYA D'ADHERITS 



SECCIÓ NQ XII (St. Andreu) 

LA SETMANA SOCIALISTA PROGRAMA D'ACTES 

Dilluns dia 7 

Parlarà: 
Lloc : 

DIMARTS DIA 8 

Parlarà: 
Lloc : 

DIJOUS DIA 10 

Parlarà: 
Lloc : 

a les 20 hores, xerrada col·loqui sobre la pro
blemàtica Sindical i Control Obrer de la Segure 
tat Social 
JOAN ALAMILLO 
S.C. LA LIRA, carrer Coroleu, 15 

a les 20 hores, xerrada col·loqui sobre els 
Ajuntaments avui i Alternativa Municipal dels 
Socialistes 
PASQUAL MARAGALL 
S.C. La LIRA, carrer Coroleu, 15 

a les 20 hores, xerrada col·loqui sobre la Pro
blemàtica de l'Ensenyament 
MARTA MATA 
S.C. LA LIRA, carrer Coroleu, 15 

DIVENDRES DIA 11 a les 22 hores TEATRE, presentació de l'obra 
EDIP REI, pel grup LA RODA 

Lloc : CASAL DE SANT ANDREU, carrer Pons i Gallarza 
núms. 58-60 

DISSABTE DIA 12 
Parlaran: 

Lloc : 

DIUMENGE DIA 13 

Lloc : 

Actuaran: 

Presentaran: 

Lloc: 

a les 19 hores, TRIBUNA SOCIALISTA 
NARCÍS SERRA 
EDUARDO MARTIN 
Parlamentaris pels SOCIALISTES DE CATALUNYA 
CASAL DE SANT ANDREU, carrer Pons i Gallarza 
núms. 5 8-60 

a les 10 hores 
PINTADA MURAL, amb pa, vi i sucre amb participa 
ció dels grans i dels petits del Barri 
Carrer SEGRE cantonada a Carrer SANT ADRIÀ 
a les 17,30 hores 
FESTA DE CLAUSURA DE LA SETMANA SOCIALISTA, amb 
la presència del senador CIRICI PELLICER 
PERE TAPIES 
L'ORQUESTRA ACRIMONTS 
GUILLERMINA MOTA 
ROSA MARIA SARDA 
Hi haurà rifa sorpressa, bar, venda de entrepans 
i moltes coses més 
Plaça Mercadal (Mercat de Sant Andreu) 



GRUP PARLAMENTARI 

DISCURS DEL COMPANY REVENTOS COM A PORTANTVEU DELS "SOCIALISTES 

DE CATALUNYA" AL PARLAMENT EL DIA 17.10.77 

Sr. President 
Sras. i Srs. Diputats: 

Per a explicar la posició del nostre grup parlamentari "Socialis 
tes de Catalunya", davant de 1'acord de la Moncloa, tinc necessi
tat, encara que sigui breument, de referir-me a la crisi econòmi 
ca que estem patint, i examinar el seu contexte polític. 

Estem davant d'una crisi general del capitalisme, que va comen- ' 
çar amb l'augment del preu del petroli l'any 1973, i que va arri 
bar al nostre país a finals del mateix any. Els seus efectes han 
sigut: una baixa tassa de creixement -un 10% entre 1973 i 1977-
el constant augment de l'atur, 300.000 parats en 1973 que passa
ran a ser 900.000 a finals del present any, i molt més alt en 
termes de població activa sortida del mercat de treball; al ma
teix període la tassa de creixement dels preus s'aproxima en el 
mateix període al 85%, el dèficit acumulat es de 14.000 milions 
de dòlars, havent-se pràcticament paralitzat les inversions pro
ductives. 

Existeix un factor diferencial polític en la situació econòmica 
espanyola, en relació amb altres països, que ens separa d'ells. 
Desde 1973 fins el moment present, els successius governs espan
yols han sigut incapaços d'articular una política econòmica per 
a resoldre la crisi: una política anticrisi. Solsament es varen 
adoptar mesures parcials insuficients. Durant la darrera etapa 
del franquisme, es demostra, un cop més, la duresa de la dictadu 
ra davant les reivindicacions populars, i la profonda debilitat 
per afrontar els problemes econòmics, al no contar amb mecanis
mes que permetessin la lliure expressió de les forces socials. 

El primer i segon govern de la monarquia han seguit endarrerint 
l'enfrontament a la crisi econòmica i el complexe projecte de re 
forma política, expliquen, encara que en cap cas justifiquen, el 
relegar a segon pla la resolució de la crisi econòmica. No podem 
deixar de qualificar aquesta actitud d'irresponsable, davant la 
urgència i greu dels problemes. 
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Ara bé, la manca de resolució dels problemes econòmics no poden 
imputar-se solsament a aquestes causes. Hom no pot oblidar-se 
que la perllongació de la crisi, és un mecanisme que utilitza el 
gran capitalisme per a accentuar el nivell de concentració econò 
mica i sanejar l'economia pel seu exclusiu benefici. 
- L'eliminació de petites i mitjanes empreses -fins i tot les 
ben plantejades- sinó són vinculades a grups financers. 

- L'augment del nombre d'aturats, per a frenar, inclús per a fer 
recular, el poder adquisitiu dels sous, per a incrementar les 
tases d'estalvis i guanys. 

Un altre aspecte peculiar en la crisi expanyola és la manca d'es 
tudis i coneixement complert dels mecanismes que són a la base 
do la inflació i de l'atur, i que ens neguem a acceptar que s'im 
putin exclusivament als augments salarials. 

Quina proposta de sortida de la crisi hem plantejat els "Socia
listes de Catalunya"? 

Ja fa molts anys, Marx indicava que els homes solsament es plan
tegen els problemes que poden resoldre. 

Avui ens plantegem la sortida a la crisi, després de quatre anys 
de que els responsables de l'economia no ho fessin. Ara és pcssi 
ble per què comencem a tenir els instruments democràtics per a 
resoldre-la. 

Els Socialistes de Catalunya venim mantenint la mateixa proposta 
la mateixa actitud, desde fa més de dos mesos. El 9 d'agost en 
la comissió d'Hisenda i Economia, senyalàvem els dos eixos per a 
la sortida de la crisi: 

ler.- Debat parlamentari 
2n.- Un procés de negociació entre el govern i les forces puli

ques d'oposició. 

La nostra proposta caigué en el buid, malgrat la bona nota que 
digué prendre el Ministre d'Hisenda. 

Hi havien altres propostes: 

1.- Política de dialèctica i confrontació parlamentària 
2.- Política de govern de coalició 
3.- Política hegemònica del Govern, feta a més sense presentar 

el programa econòmic. 

Cap d'elles era viable. 

Hem insistit en que un procés de negociació era la millor fórmu
la. L'única realment possible. Les altres fórmules no tenen vali 
desa a curt termini. 

El 27 de setembre, a la mateixa comissió d'Economia i Hisenda in 
sistim: "Per a sortir de la crisi econòmica i social, és necessa 
ri establir un acord programàtic, que arribi al conjunt de for
ces en la mesura i camins per a resoldre-la". Afirmàvem també, 
que era precís "un acord programàtic acompanyat d'un procés de r 
negociació continuada, amb un període de temps que ha de ser và
lid, i un altre període en que es revisin les actitus, les posi-



cions i la forma en que s'apliqui l'acord, i tot això paral·lel 
al treball al parlament". 

Allà estan les actes de la Comissió i el Butlletí Oficial de les 
Corts, per a comprovar les nostres actituds. 

No fou fins a les darreries de setembre que la proposta Socialis 
ta començà a ser presa en consideració. 

Es realitzà pec el Govern l'adopció, però amb omissions, que en 
part subsisteixen, al no acceptar-se la continuitat del procés 
de negociació i supervisió. El Govern, al plantejar el programa 
inicialment des d'una posició hegemònica, i no considerar la im
portància de les forces socials -centrals sindicals i les agrupa 
cions d'empresaris (que situen a una part de la burgesia en si
tuacions extra-parlamentàries)- aspectes abdós, que serà indis
pensable corretgir en un futur immediat. 

Encara al setembre, els comunistes afirmaven que la salvació "no 
pot venir d'un pacte o acord programàtic, que consideraven una 
primera aproximació, que no resol la qüestió". Cito literalment. 

Sortosament les posicions s'acostaren. Avui solament és de dol
dre els dos mesos perduts ja que en aquesta crisi pesen, no sola 
ment els mesos, sinó també les setmanes i els dies. 

Vull expresar quin és per a nosaltres el sentit polític profond 
de 1'acor i la nostra interpretació del mateix. 

Aquest acord solament pot considerar-se en el marc de les coorde 
nades polítiques i econòmiques que vivim, que no són aquelles 
que dsitgem, és a dir: 

A) Un moment polític i econòmic difícil 
B) Les dificultats del Partit del Govern per a vertebrar els in

teressos de la classe dominant, i ser realment instrument de 
govern dels seus manants potencials. 

C) El creixement d'importants franges de burgesia extra-parlamen 
tària amb tradició o nostàlgia franquista, i la feblesa d'UCD 
en el pla de la representació social, que augmenta el risc de 
desestabilització. 

Per tot això 1'acor apareix com la resposta adequada a curt ter
mini. Per altra part no hi ha viabilitat, a curt termini, per a 
altres alternatives. 

- Ni d'una alternativa governamental d'esquerres. 
- Ni d'una alternativa governamental de concentració, si és que 
parlem seriosament de concentració real i no de subordinació 
vergonyant de l'esquerra. Als Socialistes no ens agrada, com 
deia TURATTI, la unitat en la qual els uns són al damunt i els 
altres a sota. 

Per a nosaltres és important el caràcter i la mecànica de l'a
cord programàtic negociat. Ho veiem: 

1.- Acotat en el temps té caràcter excepcional; neix d'una deter 
minada correlació de forces i una cojuntura particular no 
pot perllongar-se. 
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2.- Amb un procés negociador continuat, que permeti supervisar 
les actituds, verificar i seguir l'aplicació dels acords. 

3.- Exigeix la plena participació -encara no aconseguida pel go
vern, de les forces socials: les centrals sindicals i les or 
ganitzacions empresarials. 

4.- En cap cas pot sustituir els mecanismes parlamentaris. No ac 
ceptem un pacte legislatiu sistemàtic, ni una democràcia de 
concens que minimitzi l'indispensable joc de la dialèctica 
govern-oposició. 

5.- Ofereix la possibilitat d'aplicació eficaç d'una política de 
govern, perquè no es produeixi un esperonament permanent de 
l'oposició, però exigeix, a canvi, que aquesta política de 
govern, incorpori contrapartides clares en el pla de les re
formes polítiques i socials avançades. De tal forma que l'a
cord programàtic signifiqui la democratització dels poders 
econòmics, el desmantellament dels mecanismes repressius, la 
fi de l'hegemonia cultural, en definitiva, la culminació de 
la ruptura amb el passat de la dictadura. La liquidació de 
l'herència d'institucions i lleis de l'etapa franquista. 

Dit tot lo que precedeix sobre el caràcter i mecànica de l'acord 
afegeixo tres afirmacions, en la perspectiva de futur: 

1.- No caurem en el joc d"auspiciar de manera permanent, consig
nes de "sacrifici patriòtic" a la classe treballadora, i als 
sectors populars, per que els sectors avui hegemònics, pu- i 
guin anar posant pegats any darrera any, a una economia de 
mercat que generi ineluctablement la crisi i la inflació 

2.- El nostre propòsit és incidir en una posició de defensa con
tinuada dels interessos dels treballadors sobre la política 
del govern i condicionar-la fortament. Ens situem de forma 
coherent i responsable en aquesta política que seguirem de 
manera clara. 

3.- Però la nostra perspectiva a mig termini és la perspectiva 
d'una alternativa de govern que permeti fer front als proble 
mes del país, mitjançant una resposta socialista que conti 
amb el recolzament d'una àmplia majoria del poble i permeti 
d'abordar les necessàries transformacions que solsament un 
govern popular pot realitzar. 

Es el meu deure davant les vostres senyories, i davant del poble 
deixar clar com a socialistes, per què i com assumim l'acord de 
la Moncloa. 

Era i és necessari donar resposta a la crisi econòmica d'una ma
nera urgent. En cas de no fer-se, les hi diré a les seves senyo
ries, inspirant-me en una frase del meu avi, dita en aquest hemi 
cicle quan portava la cartera d'Hisenda, en relació amb el Sr. 
March: "o els demòcrates acabem amb la crisi, o la crisi acabarà 
amb la democràcia". 

Assumim l'acor: 

- Perquè està apoiat per tots els partits polítics parlamentaris 
- Perquè té en la seva vessant econòmica contrapartides i mesu1-



res cautelars que els socialistes hem defensat amb constància, 
fermesa i capacitat d'iniciativa, durant la negociació, que as 
seguren a les classes populars millores en l'assegurança d'a
tur, en els serveis de la Seguretat Social, en la lluita a fa
vor del lloc de treball, redueixen el vano salarial, estableix 
xen un nou índex del cost de la vida i fomenten l'apoi al tre
ball de la joventut. 
Mesures per democratitzar la vida econòmica i acabar amb els 
residuus franquistes. Al permetre el control i vigilància de 
les empreses públiques, de la Seguretat social, amb suspensió 
davant de les eleccions municipals, dels càrrecs de les càma-
res agràries. 
Una nova llei de cooperatives que, estableixi la supervisió 
per comissions parlamentàries, que assegurin el paper bàsic 
d'aquesta Cámara. Regionalitzar les inversions públiques i la 
reforma fiscal com augment dels impostos directes i disminució 
dels indirectes fins equilibrar-los. 

Per a nosaltres és clar que, si aquests objectius es compleixen, 
s'haurà aconseguit: 

a) que els costos de la crisi no recaiguin exclusivament sobre 
les espatlles dels treballadors i les classes populars 

b) que a la sortida de la crisi els treballadors hagin accedit a 
parcel·les de poder real. 

Amb la continuada exigència de contrapartides concretes durant 
el procés de negociació i amb el seu assoliment, trovaran la raó 
del nostre recolzament a l'acord programàtic, que serveix al nos 
tre objectiu essencial: CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA I LES AUTONOMI
ES DE MANERA QUE SIGUI IMPOSSIBLE TORNAR ENRERA. 

No puc deixar de significar que, com en tot acord negociat, re
sultat de concessions mútues, té alguns temes en els que el nos
tre recolzament existeix, però és crític. 

ler.- Així en la política monetària on hem trobat a faltar du
rant la negociació un estudi que justifiqui el 17% per 
l'augment de les disponibilitats líquides. No tenim evidèn 
eia empírica de que existeixi conexió inequívoca entre dis 
ponibilitats líquides y crèdit. Pensem que controlar exclu 
ssivament aquelles, és perillosament simplista, per que fa 
a aquest control, deuria complementar-se amb un altre so
bre el crèdit, a fi de treballar amb una política monetà
ria més complerta, més eficaç i menys grollera. 
Pensem que és necessari cridar l'atenció sobre el fet de 
que alguns bancs privats han restringit el crèdit més del 
que exigia el Banc D'Espanya. Aquesta observació la fem 
més en funció de la defensa econòmica de la democràcia, que 
des d'una òptica socialista. 

En relació amb el Banc d'Espanya, estem contra una indepen
dencia que la aïlli d'una política econòmica general però 
també estem en contra d'una dependència total del poder exe 
cutiu. També aquí la paraula escaient seria autonomia. Auto 
r.omia per a la que "és precís que la banca privada perdi pes 
en el Banc d'Espanya. 



2n.- Un segon aspecte en el que el nostre recolzament és crític, 
està en que els Socialistes de Catalunya, trovem succinta i 
inconcreta la posició de l'acord sobre el traspàs de funci
ons, competències i recursos de l'administració publica es
tatal cap a l'administració publica autonòmica. 
Per a nosaltres, assegurar aquest procés és a la vegada: 
a) Condició per l'arrelament i l'estabilitat democràtica 
b) Per la presentació de serveis més evicients, més a prop 

del ciutadà 
Nosaltres hauriem preferit un texte més ampli i precís a 
l'estil del que va ésser considerat provisionalment durant 
la negociació. 

3er.-Un tercer aspecte de reserva deriva de la falta de diàleg i 
negociació del Govern amb les forces socials: les centrals 
sindicals en primer lloc. • 
Les referències de l'acord a les transformacions del marc • 
actual de les relacions laborals per mitjà del desenvolupa
ment de l'acció sindical, i un còdig dels drets i obligaci
ons dels treballadors en la empresa, és una generalització 
que equival quasi a una omissió i que deu ser objecte del 
treball parlamentari immediat. En la nostra perspectiva, en 
les següents línies: 
- reconeixement ple de la llibertat sindical fora i dins de 

l'empresa 
- restitució del patrimoni de l'antiga CNS, a les centrals 

sindicals, garantitzant l'adequat gaudiment del mateix 
per tots els treballadors. 

- El reconeixement al lliure dret d'associació sindical per 
els funcionaris püblics. . 

Major trascendencia té l'el.laboració d'un estatut del tre
ball en el que es recullin entre d'altres, els drets a: 
- el lloc de treball 
- la Seguretat en el llos de treball, a les pensions d'atur 

jubilació, infermetat i accident que cobreixin les neces
sitats bàsiques. 

- Participar i control.lar la gestió general dels Òrgans re 
lacionats amb el lloc de treball. 

4t.- Un quart aspecte crític a senyalar, és la defensa que du
rant la negociació hem fet els socialistes d'una contrapar
tida que considerem important: 
La socialització de les Caixes d'Estalvi, en la perspectiva 
de suavitzar les restriccions creditícies sobre la petita i 
mitjana empresa, i de disposar d'una fracció important del 
sector financer, que garanteixi el compliment dels objec
tius de política monetària i crediticia fixats. 
El Govern no ha acceptat plenament la nostra proposta, per 
la qual cosa no m'extendré més. 

Exs Socialistes estem on sempre hem estat: en defensa de ¡La lli
bertat i la democràcia. En tots els països on els socialistes 
són forts o ocupen el poder, la llibertat i la democràcia estan 
assegurades, i les conseqüències econòmiques i socials de la cri 
si han sigut molt menys dramàtiques que en països com el nostre. 

Aquí, perquè els socialistes tenim força, s'han introduït refor-
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mes econòmiques i socials i contrapartides especifiques i concre 
tes destinades a esmortir els estralls de l'actual crisi. 

Els Socialistes de Catalunya, completament compenetrats amb la 
tradició socialista, assumim la nostra responsabilitat per què 
els avenços de la llibertat, la democràcia i la justícia siguin 
irreversibles. 

Aquesta és la nostra voluntat. Aquest és el nostre objectiu. 

DIVERSOS 

Posem en coneixement dels militants que estiguin interessats en 
informació sobre el moviment Gai, que poden adreçar-se al com- . 
pany Pere Traveria Saus, Marqués de Barberà 26 Barcelona Tel. 
242-07-28 (Dimarts i Dijous de 10 a 11 de la nit) 
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