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CIRCULAR INTERNA nS 0004 PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

13 Enero 1977 

C a á ARXIU HISTÒRIC 

•Ar«L comuna D O N A T I U 

CRIDA DEL SECRETARIAT GENERAL A TOT EL PARTIT 

A més de la Dresència activa dels militants del Partit en totes 

les lluites sectorials i cíviques que es oresenten, és imprescindible 

la sistemàtica presa de postura pública del Partit devant de tot pro

blema col·lectiu, rubricant la nostra militància de cada dia, massa 

sovint anònima. 

Això, avui, és possible i és necessari, la tolerància a què el 

govern de la reforma està forçat fa que sigui possible, als partits 

dels treballadors i de 1'oposició en general, l'ús d'alguns mitjans 

de comunicació de masses (premsa, ràdio). I, per a nosaltres, és ab

solutament necessari d'aprofitar aquestes possibilitats, especialment 

en 1'esoectativa d'una possible contesa electoral. 

Que cap Secretariat de Federació o de Secció, que cap Comitè de Front 

o de Sector perdi una sola oportunitat de fer sentir la veu del P.S.C. 

devant de qualsevol problema que afecti els traballadors en cada in

dret. 

I això, a nivell de mitjans de comunicació locals, però també ge

nerals. Aprofiteu, en aquest sentit, el servei de comunicació externa 

que funciona tots els dies, de 9h. a 14h., als locals centrals del Par 

tit. Envieu comunicats, soggeriu reportatges, taules rodones i possi

bles entrevistes (a la premsa i a la ràdio) a militants del Partit en 

relació a problemes concrets. 

Això haurà d'ajudar, sens dubte, els treballadors de Catalunya, a, 

reconèixer, malgrat la confusió de la reforma, malgrat tant de 

tí "democràtic" i fins i tot "socialista", qui està realment d 

part, qui és de veritat el seu company de trinxera. 



LLUITA ELECTORAL I UNES REFLEXIONS 

1) Siguin quines siguin les decisions que el P.S.C. adooti en reía 

ció a les oroores eleccions generals (participació o no, aliances, 

estrategia), avui hi ha un element que ha d'estar oresent, de forma 

constant, en tots els debats i previsions que es realitzin en el sí 

del Partit, de les seves Federacions i Seccions. Aquest element 

és la necessitat d'adoptar totes les mesures necessàries per tal 

d'estar perfectament preparats oel combat electoral. No sols en 

l'asoecte polític, també en l'organització i tècnica. 

En les condicions polítiques actuals, una confrontació electo

ral no cot deixar d'ésser, pels treballadors i neis socialistes, 

un ccmbat extremadament dur i dificil. 

Els mateixos homes i els mateixos interessos que ha detentat 

el poder durant la dictadura franquista, ja s'hi estan preoarant 

activament, per a aquest combat. 

Sabem oue avui cada dia compta. 

Disfjosen de mitjans financers il·limitats. Disposen de resorts 

fonamentals dins de l'Estat, en la administració, en la televisió 

i els grans mitjans de comunicació de masses. Utilitzaran amb 

.brutalitat i sense escrüouls tota la seva potència. 

2) Enfront d'ells, nosaltres disposem d'altres armes. La clare

dat i l'encert d'uns plantejaments i d'un programa; una organitza

ció militant activament disposada a lluitar sobre el terreny; la 

progressiva adhesió de la classe obrera i dels altres sectors po

pulars a les propostes dels socialistes. 

Aquests elements, però tot i essent fonamentals, no són sufi

cients per a assegurar la reeixida. 

Es imprescindible afegir-n'hi un altre: una competència i una 

eficàcia estrictes pel que fa a tots els mecanismes tècnics rela

tius al disseny general i als mètodes i tàctiques concretes de la 

nostra política de comunicació. 

3) El problema és de plantejament ben senzill. Hem d'estar oer-

suadits de que no n'hi ha prou amb 1'entrega militant. Cal també 

trobar els camins més eficients per a arribar, amb les nostres 

propostes, a milions d'homes i dones del nostre país. Arribar-hi 



amb mètodes oerfectament adequats d'informació i de oersuasió. 

Això és molt dificil, després de quaranta anys d'absència de lli

bertats, d'opressió sistemàtica, de manca d'identitat i de manca 

d'educació política de masses. 

4) Oevant d'tina confrontació electoral, una preoruoacic essencial 

-que seria Drofundament erroni subvalorar- ha de consistir en tro 

bar els mitjans tècnics, els procediments formals més adequats 

oer a efectuar, amb tota l'extensió i la nrofunditat necessàries, 

una tasca de comunicació massiva de les nostres orooostes. El 

P.S.C. no és ni serà mai un partit "electorer". 

Asoira a la implantació àmolia i sòlida de l'esoai dels sòcia 

listes en la vida civil i eolítica de Catalunya. I això, a tra 

vés de les üniques vies que a la llarga resulten oositives: el 

convenciment, la mobilització, la lluita, a l'entorn, amb les 

conseqüents mesures immediates oer a atendre els greus nrobleciBS 

acumulats ner les dècades d'ooressió i explotació de la dictadura. 

I dé marxa, demà, cao a l'aorofureliment de la democràcia i el so

cialisme. 

5! Precisament raerquè aquesta tasca és infinitament més orofunda 

i complexa que una simóle cameanya electoral, cal no nenystenir el 

grau d'organització, tecnificació i comoetència que hem d'intro

duir-hi . 

Enfront dels DUblicitaris polítics de la burgesia, enfront dels 

tècnics manipuladors del "ooliting", enfront dels "managers" de la 

dreta, els socialistes hem de demostrar que no sols tenim orooos

tes justes, que no sols tenim entrega i entusiasme, sinó també 

uns nivells més elevats de coherència, de Drofessionalitat i d'efi 

càcia en totes i en cada una de les nostres activitats. 

Només així DOdrem estar segurs, no sols de tenir la raó, sinó 

també les claus de la victòria. 



"COMPANY" publicarà, a partir d'ara, després de cada reunió del Con

sell General, un informe sobre el seu contingut. 

En aquesta línia, la Mesa del Consell ha preparat el següent inven

tari sobre la marxa del Consell fins a la data. 

INVENTARI DEL CONSELL GENERAL DEL P.S.C. 

Des de la primera sessió del Consell General celebrada el 6 de no

vembre, fins a la darrera, que va tenir lloc el 19 de desembre, ha 

passat escassament un mes i mig. Durant aquest mes i mig, el Consell 

General s'ha reunit en quatre ocasions. Es doncs, roc de temos i no 

masses sessions, per a ceder fer un anàlisi molt Derfilada del seu 

funcionament. Perd, si encara és prematur analitzar els ritmes, les 

intensitats, les capacitats, les limitacions, es ooden apuntar ja al

guns judicis sobre la via en què s'ha situat el màxim organisme de di

recció del Partit Socialista de Catalunya, sobre l'orientació que ha 

pres en Ja seva marxa general. 

En termes generals, les orimeres sessions del Consell varen estar 

dominades per temes de tipus organitzatiu. Això era obligat, donat 

que la primera tasca que tenia al seu devant, un con acabades les Jor 

nades de Cloenda del procés constituent del Partit Socialista de Cata

lunya, era la d'imoulsar el funcionament general del Partit, l'elec

ció d'organismes, etc Varen ésser unes sessions dures, mitjançant 

les quals el Consell General ha anat autoimposant-se unes formes de 

discussió, de funcionament intern, que el van capacitant cada vegada 

més com a organisme de direcció política, amb la responsabilitat es

pecífica de prendre acords concrets. 

Juntament amb les qüestions organitzat!ves, des del primer moment 

fou una preocupación del Consell General afirmar la presència del Par

tit Socialista de Catalunya tant en el context de la política catalana 

com en les relacions amb els socialistes dels Països Catalans i de l'Es 

tat espanyol. A això responien els acords presos a la primera sessió 

del 6 de novembre: demanar l'ingrés al Consell de Forces Polítiques de 

Catalunya com a Partit Socialista de Catalunya, sense acceptar can afe 

git en la seva denominació, acord ores per unanimitat; ner majoria, es 

prengué el de demanar l'ingrés a la Federació de Partits Socialistes 



sobre la base de l'accentació dels documents aorovats a les oassades 

Jornades de constitució de la FPS, l'establiment de la oonderació del 

vot i la garantia estatutaria del funcionament col·legiat del Secre

tariat. En la línia de la oreocunació oer la oresència immediata del 

P.S.C. en l'activitat oolítica, s'acordà de celebrar una roda de orem 

sa conjunta del Secretariat General i la Mesa del Consell, a la que 

els diaris ja van fer referencia. 

En les.darreres sessions i, sobretot en la celebrada el 19 de de

sembre, ha anat orevalent la discussió oolítica oer sobre deis temes 

organitzatius o administratius. Això resoón tant a l'acceleració del 

ritme de l'activitat política a tot el país, com a 1'exoeriència acu

mulada Del prooi Consell General, oer el qual aquesta discussió Dolí-

tica apareix com a una necessitat vital per a arribar a Dostures homo 

gènies davant de la lluita pel restabliment de les llibertats, la ne

gociació amb el govern, la perspectiva de les Droperes eleccions, etc.. 

El 8 de desembre, quan el Consell General es va reunir oer tercera 

vetada, s'obrí el foc de la discussió oolítica en orofunditat en el 

seu sí, en pdsar-se a debat l'acord nres oel Secretariat d'acceotar 

l'entrevista amb Suárez, 1'informe que el Secretariat va oresentar 

sobre el moment oolític, la unitat dels socialistes i la oroblemàtica 

sindical; les anàlisis sobre la situació oolítica varen continuar en 

la sessió del 19 de desembre, en realltzar-se la valoració del refe

réndum. 

La sessió del 19 de desembre va iniciar a més (encara que en la 

sessió anterior algun conseller ja va manifestar les seves oostures 

al reSDecte) el debat sobre 1'actitud a adootar oel Partit devant les 

Droperes eleccions. Es d'esoerar que, en les proceres sessions, el 

Consell General centri la seva activitat en la conclusió d'aquest de

bat, així com en la discussió del comolex Drocés de negociacions, tant 

pel què fa referència a la Comissió dels Nou, com a les orcoostes fe 

tes oel President de la Generalitat, Tarradellas. 

Com a cloenda d'aquest orimer intent d'inventari, Dot afirmar-se 

que la marxa del Consell General ratificarà la viabilitat del orojecte 

organitzatiu que el Partit Socialista de Catalunya vol encarnar. És 

possible que un oartit de masses, amb la vocació revolucionària de 

conquerir la'societat socialista, estigui dirigit oer un organisme 



ampli, els membres del qual estan vinculats directament a les bases. 

I no tan sols és Dossible, sinó que es fa Dalès que la ünica via per 

què oodia tirar-se endavant el Partit dels socialistes de Catalunya 

era la d'aquest projecte orqanitzatiu que, tantmateix caldrà anar 

completant i polint. L'encert o el desencert en la marxa futura del 

Consell dependrà, ben segur, de 1'diipliació de la discussió txjlítica, 

Uuit en extensió, per la íiés amolla intervenció dels consellers, cara 

rfi profunditat, per l'elevació del nivell de discussió i de la capa

citat de prendre acords y resolucions concretes. 

¿üSSIONS D'P)FrjBMaCIO-roSf1ft:iO 

A títol experimental, els membres del Secretariat General realit

zaran unes Sessions d'Informaciò-Formació sobre "Aspectes ronamentals 

de la oolítica del P.S.C.", amb els següents temes: 

1.- Cojuntura oolítica. 

2.- L'actualitat de la lluita obrera. 

3.- Articulació socialista-unitat socialista. 

4.- La persoectiva electoral. 

5.- Tasques actuals d'organització. 

Les sessions començaran el dia 20 i continuaran els dies 21, 27, 

28 de gener i 3 de febrer. 

Aquesta primera tanda es dirigeix als Secretariats de les Seccions 

9 Barris, Bon Pastor-Sagrera- , Zona Franca, L'Hosnitalet, Dreta 

Eixamole-Clot-... i està oberta als militants de les mateixes. 

Aquestes sessions es repetiran a continuació oer a la resta de 

seccions de la Federació III i per a la resta de Federacions. El 

local de celebració es comunicarà als Secretariats de les Seccions en 

qüestió així que es fixi local. 



PORTAVEU 

De forma inmediata serà publicat el ns 1 del portaveu del Partit, 

"L'HORA SOCIALISTA". Serà distribuït durant la seqona quinzena 

d'aquest mes de gener. 

La seva periodicitat serà quinzenal i, com totes les publicacions 

del Partit a oartir d'ara, serà publicat de forma rigurosament simul

tània en català i en castellà. 

Està pensat com un òrgan de gran agilitat i actualitat, de tirada 

llarga, reflex de les posicions del Partit sobre els principals temes 

generals i sectorials del moment, plataforma de la resposta socialis

ta a tots els nivell i àmbits de la lluita dels treballadors de Cata

lunya. 

Caldrà emprendre la seva venda com una veritable ofensiva general 

del Partit: ni una empresa ni un barri sense "L'HORA SOCIALISTA", la 

veu del P.S.C.! 

LA DONA 

La Secretaria General de Coordinació de Sectors, conjuntament amb 

un grup impulsor, proposa la creació del Comitè d'acció política en

torn de la problemàtica de la dona, per a impulsar i promoure les rei 

vindicación s de la deona i suggerir estratègies polítiques concre

tes, alhora que l'estudi i l'elaboració de nous plantejaments i alter 

natives d'aquesta problemàtica. 

Amb aquesta finalitat, convoca a una Assemblea, gue tindrà lloc 

el dissabte 22 de gener de 1977, a les 16 hores, als Caputxins de 

Sarrià, a tots els FRONTS (especialment al de Lluita a l'Empresa, i 

al de Lluita Urbana i Comarcal), a les FEDERACIONS, altres organitza

cions associades al P.S.C. i Comitès d'acció política en general, re

presentats per aquells militants que tinguin interès en la problemà

tica de la dona. 



SECTOR DE TREBALLADORS DE IA SANITAT 

En el camí organitzatiu que a tots els nivells està duent a terme 

el P.S.C., un qrup de militants de Barcelona, vinculats d'alguna for 

ma al camp sanitari, estem tirant endavant el treball d'organització 

de tots els militants del P.S.C. d'arreu de Catalunya vinculats al 

camp de la sanitat. 

De forma provisional, hem constituït a nivell de Barcelona, un co 

mite d'enllaç que actualment coordina els companys que treballen a 

Vocalies de Sanitat de les Associacions de Veïns, metges i altres 

professionals del camo de la sanitat i els estudiants de Medecina 

de les dues Universitats. Es molt important la incorporació a aquest 

comitè provisional dels militants de comarques vinculats al camo sa

nitari, ner a poder tirar endavant no sols les tasques de coordinació 

i inoulsió de les lluites sanitàries, sinó també l'elaboració de la 

línia sanitària del P.S.C, i les alternatives sanitàries que, als di 

versos nivells (medecina rural, medecina als barris, ensenyament de 

la medecina, e t c . ) , ha de donar el nostre Partit. 

Els objectius més importants haurien d'ésser: 

- comraletar el cens. 

- elaborar la línia sanitària del P.S.C. 

- elaborar les alternatives sanitàries a tots els nivells. 

- celebrar, en un termini el més curt oossible, la 1° Conferèn 

eia Nacional del Sector Sanitari. 

Per tal de completar el cens i ner a poder conectar de forma ràpi

da, truqueu al telèfon 230.45.93 de Barcelona, demanant ner Rafael Vi 

dal. 

Nota: Donada l'existència d'un treball previ realitzat per antics mi 

litants de C.S.C. sobre 1'alternativa a la sanitat i d'altres docu

ments sobre la qüestió sanitària, seran tramesos als militants que es 

vagin vinculant al Sector Sanitari. 

COTITZACIONS 

Degut a problemes d'organització, no s'han oogut cobrar- a través 

de banc les quotes dels mesos de novembre i desembre. 

Per tal de sol.lucionar aquest inconvenient, s'adreçarà a les en 

titats bancàries un rebut doble que inclourà els dos mesos. Si aques 

ta despesa doble es causa de problemes per a l'economia d'algun mili

tant, que ho comuniqui a la Secretaria de finances. 

Secretaria de finances 
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