
company m 
CIRCULAR INFORMATIVA INTERNA DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA C E D O © 

. 9 de març del 1977 no 0008 

^ ^ ARXIU HISTÒRIC 

MEMORIA DE LA I SESSIÓ DE LA C.N. DE SANITAT DONATIU 

El 29 de gener, tingué lloc la orimera sessió de la Conferència Nacional del 

Sector dels Treballadors de la Sanitat del PSC. Hi assistiren 43 delegats 

procedents de les diferentes Federacions on estan organitzats els sanitaris 

del Partit, que pertanyen al Front de Lluita a l'Empresa, al Front de Lluita 

Urbana i Comarcal o al Sector Universitari. 

L'ordre del dia constava de 4 punts: 1) Valoració política actual. 2) Objec

tius Sanitaris. 3) Propostes organitzat!ves. 4) Elecció de càrrecs. 

El primer punt va correr a càrrec de Lluís Armet, membre del Secretariat Gene

ral, que va fer una valoració general, matitzada pels recents assassinats fei

xistes de Madrid. 

En el segon punt, el ponent fixà com a objectius immediats a guanyar: Comole-

tar el cens, aconseguir una organització operativa i completar l'elaboració 

de la línia política sanitària, de la qual actualment hi ha diversos documents 

dispersos que cal completar i unificar. 

En el tercer punt, es proposà i aprovà la creació d'un Comitè de Línia Sanità

ria que sigui àgil i operatiu ner a tirar endavant objectius concrets, deixant 

la discussió política per a les seccions. Estarà format per responsables no

minals rodejats d'equips fixos i per col·laboradors especialistes per a tre

balls concrets. Aquests responsables seran els cinc següents: 

- Coordinador General del Comitè. 

- Responsable de Política Sanitària. 

- Responsable de Presència nública sanitària del Partit. 

- Responsable sindical. 

- Responsable de coordinació amb Fronts i Federacions. 

Finalment, s'elegiren els membres del Comitè, càrrecs que duraran fins a la 

propera Conferència Nacional de Sanitat. 

NOTA: Per a conectar amb aquest Comitè de Sanitat, cal dirigir-se al Respon

sable de Coordinació amb Fronts i Federacions, Josep Moncunill. 

tèl. 220.83.34 (oart.) i 254.23.04-05 (feina) 



DECLARACIONS DEL SECRETARIAT GENERAL SOBRE IA POLÍTICA DEL PARTIT DESPRÈS 

DE CELEBRAR-SE EL CONSELL'GEMERAL 

Durant les darreres setmanes s'han produit una sèrie 

de notícies, rumors i comentaris en els mitjans de comunicació que 

creiem convenient comentar a fi que quedin totalment clarificades 

davant l'opinió pública les posicions del PSC davant l'actua'l cojun-

tura política, 

Els punts que creiem necessari precisar són els segflents: 

1. CANDIDATURES D'UNITAT SOCIALISTA A CATALUNYA. 

Els seus objectius són: 

1/ clarificar l'espai real del socialisme 

2/ contribuir a la instauració i consolidació de la demo

cracia, que implica per a Catalunya la recuperació de la Generalitat 

en el marc de l'Estatut, i el retorn del President 

3/ Donar resposta a l'actual crisi econòmica del capitalis

me tal com demana l'interès de la classe treballadora. 

Per tal de clarificar ]i quantificar l'espai socialista, les 

candidatures estan obertes a tots els grups i partits que es reclamen 

del socialisme. No donarem patents de socialisme a ningú: serà la 

pràctica que suposa l'el.laboració del programa comú electoral la que 

dirà si estem o no en la mateixa concepció política. Esperem també 

resultats positius en relació amb la futura unitat dels socialistes 

de Catalunya; però no predeterminem res. La formació en les mateixes 

candidatures no ho predetermina. 

Estat actual de les nostres converses amb altres partits 

en aquest moment: 

1/ Amb el PSC (ex R). Hem tingut reunions cordials, sense 

cap acord concret fins ara: l'Gnic és seguir estudiant el tema. La 

nostra posició és que les candidatures han d'abastar solsament forces 

que es reconeguin com a socialistes, d'acord amb els objectius ante

riors. El Front d'Esquerres és una altra cosa si resta obert a altres 

forces democràtiques i n'exclou algunes. Tampoc creiem possible un 

front democràtic pel Congrés. 



Qüestió del nom: de comú acord hem decidit no fer 'carreres". Es 

molt possible que la inscripció es realitzi amb la lletra final amb la 

que sovint l'opinió pública ens distingeix: és a dir, la C i la R, res

pectivament. Aquesta solució no és volguda: ens ve imposada. La llei 

no la hem fet nosaltres. 

2/ Amb la FSC (PSOE) fem seriosos esforços d'entesa. No volem 

a Catalunya dues comunitats per raó d'origen o de llengua. Per això 

mateix no pot haver-hi"dos socialismes i qualsevol inici de separació 

en l'electorat popular i treballador per aquestes raons és negatiu, per 

petit que sigui. Hi ha una única classe treballadora a Catalunya, sigui 

quin sigui el percentatge d'immigració: perquè la classe obrera, els 

treballadors, estan inserits en un contexte popular i coltural nacional. 

En aquest sentit cal valorar que els companys de la FSC (PSOE) han tre

ballat al si de l'Assemblea de Catalunya, per l'Estatut, per la Genera

litat, a l'igual que els demés grups polítics, i que el PSOE recull la 

necessitat de devolució de l'Estatut i de les nostres Institucions. 

Però sens dubte hi ha dificultats: per a ells, és necessari 

assegurar "que s'arribarà a una unitat orgànica amb la FSC i aquest tema 

comporta el de l'articulació socialista a nivell d'Estat. En aquest 

camp, vern tenir de sortir, serenament i radicalment, a l'encontre de les 

declaracions atribuïdes a Felipe González, en relació a "subsumir el 

socialisme de Catalunya en el PSOE". La nostra posició és clara des del 

nostre Congrés Constituent: Els socialistes de Catalunya tindran con

grés sobirà, és a dir, partit. 2) Els socialistes de Catalunya no po

drien assistir ~- un congrés general i indiferenciat amb els de la res

ta de l'Estat oue posés en qüestió la seva identitat com a partit. 3) 

Volem una articulació real, uns compromisos reals per a taot allò que 

no afecte les nostres exigències nacionals: constitució democràtica 

de l'Estat, política internacional, lluita contra els monopolis, contra 

les multinacionals, etc. 

3/ Altres partits. Amb el PSPC hi ha hagut acord de principi 

sense arribar encara a concrecions. Hi ha persones independents que 



veuen amb interès el nostre projecte, però no és ara el moment d'es-

pecificar-les. Respecte d'altres forces que la premsa ha anomenat, 

només cal dir que la candidatura serà d'"unitat socialista" i per 

tant els qui es reuneixin en ella així s'han de considerar a si mateixos, 

amb independència que les seves formacions polítiques en concret no 

hagin assolit clarament aquesta afirmació: el programa de la candi

datura serà el programa dels socialistes, en aquesta cojuntura preci

sa, sense cap ambigüitat. 

2. ORGANISME CONSULTIU 

Els acords obtinguts els dies 12 i 13 de febrer a Sant Cebrià pels par-

tita o organismes-i forces socials concurrents en aquell acte, així com 

la decidida actitud del President de la Generalitat per a configurar de— 

finitivivament l'Organisme Consultiu el proper dia 2 de març, suposa un 

pas de gran transcendència per aconseguir l'expressió institucionalitzada 

i unitària de Catalunya, oberta a perspectives d'eficàcia per avançar 

en l'exigència de les nostres reivindicacions nacionals, en la doble 

via de la negociació i mobilització popular. 

Confiem que els partits que encara no han pres decisions ho facin de 

manera positiva, assolint així la veu unitària de Catalunya per a la 

defensa del marc institucional que és dret i patrimoni de tots els ca

talans . 

3. L'ENTESA DELS CATALANS 

Davant la propera convocatòria d'eleccions, hem proposat i reiterem la 

necessitat de promoure candidatures unitàries per a l'elecció de sena

dors, tenint en comote el sistema de majoria simple que les regularà, 

de manera tal que el seu triomf sigui un autèntic pleibiscit en favor 

de l'objectiu de restablir els principis de l'Estatut de 1932 i les 

seves institucions: la Generalitat (Parlament, Presidència i Consell) 

i el Tribunal de Cassació, amb el retorn del President Josep Tarrade-

llas. 
i 

Aquest acord, que nosaltres anomenem Entesa dels Catalans, tindria a 

més d'ésser assumit i incorporat en els programes dels partits i coali

cions electorals en les eleccions per al Congrés, a fi d'obtenir la una

nimitat en la reivindicació dels nostres drets nacionals. 

4. COMISSIÓ NEGOCIADORA 



Nosaltres no hem abandonat la Comissió dels Deu per la senzilla 

raó que no hi érem. Hem retirat, simplement, el nostre recolza

ment a una persona, el senyor Pujol, com a impulsor d'aquesta 

noyociació des de Catalunya, recolzament que sempre hem dit que 

ora "crític", per tal d'explicar que ens semblava necessària 

una 'gran energia en la negociació. Ha mancat transparència in

formativa, no solament cap als partits, sinó també cap a l'opi

nió pública en general: s'ha donat la impressió que la relació 

amb el govern era fàcil. El resultat ha estat que no s'han pogut 

inscriure diversos^partltfe,] que^no hi ha hagut amnistia, .que ens 

han "regalat" el Consell General. Han manc.it mobilització i 

pressió de masses. En realitat, no s'ha negociat, s'han inter

canviat punts de vista i la reforma ha donat el que ja estava en 

els seus plans. Creiem que si la pressió negociadora des de Ca

talunya hagués estat enèrgica, els resultats polítics generals 

haurien pogut ser uns altres. 

5. EL MOMENT ACTUAL DEL PSC 

S'ha parlat d'"escissions * en el PSC. Es lògic, perquè estem en 

període preelectoral, i els interessos exteriors al PSC són va

ris i nombrosos. Ha marxat un membre del nostre Consell General 

i set militants. Parlar d'escissió no té sentit. Si això fossin 

escissions, serien "fusions" els centenars de militants ingres

sats al partit en el decurs de l'any. 

La realitat és que el PSC ha constituït en aquests mesos la seva 

organització a marxes forçades, en una època d'enorme fluïdesa 

política i sense ajudes exteriors, la qual cosa li permet una 

gran i envejada llibertat de plantejaments de cara al nostre po

ble i als treballadors. El Congrés, a novembre, va designar un 

Consell, i aquest un Secretariat. Les altres coses estaven per 

fer, la massa de militants desorganitzada. Avui, s'han constituït 

les Federac1 is, que són onze, i compten amb les seves direccions 

(Consells) i els seus Secretariats, que abarquen tot Catalunya. 

També els nostres Fronts d'acció diària: el d'empreses, el d'ac

ció urbana i comarcal, i el pagès, amb les seves respectives 

Conferències i els seus Comitès de Direcció. L'organització 

central compta també amb els serveis imprescindibles per a un 

partit de masses. 

Per això la sortida de vuit companys no afecta la creixent salut 
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del partit. Es tracta d'una incomprensió del paper nacional que 

al socialisme de Catalunya li correspon! dotar a aquesta nació 

d'una nova classe política dirigent, la classe treballadora. I 

això és incompatible amb preteses posicions profètiques, que no 

sabem si es definiran socialistes. 

INSTITUTS D'ENSENYAMENT MITJA 

Es crida a tots els companys que treballen en Instituts d'Ensenyament Mitjà, 

al nivell que sigui, que es posin en contacte amb el Comitè d'Instituts fent 

arribar les seves senyes als locals centrals del Partit, a nom d'aquest Comitè. 

TÈCNICS, PROFESSIONALS I QUADRES 

Un grup de companys que està impulsant un Comitè d'acció política de tècnics, 

professionals i quadres, crida a tots els que puguin estar-hi interessats, si

gui per a treballar-hi o per a donar orientacions, facin arribar als locals 

centrals del Partit, a nom d'aquest Comitè, el seu nom, adreça, secció i em

presa o activitat professional. 

En el si del Front de Lluita a 1*Empresa, ha sorgit la iniciativa de crear la 

Coordinadora d'Aturats Forçosos del PSC. Es crida a tots els companys que es

tiguin en aquesta situació a posar-se en contacte amb el grup impulsor, trucant 

de 16 h. a 19 h. al telèfon 215.72.47 i demanant per en Joan o en Josep. Es 

prega un màxim d'urgència en la resposta per tal de poder començar a treballar-

hi de forma immediata. 



CAP A LA II CONFERENCIA NACIONAL DEL FRONT DE LLUITA A L'EMPRESA 

Data de celebració: 

13 de març del 1977 

Lloc i horari: 

Parroquia de Ntra. Sra. de Montserrat. Avg. Verge de Montserrat, 144. 

(cantonada carrer Telègraf). Barcelona. 

S'iniciarà a les 10 h. i es vol acabar entorn les 18'30 h. 

Participants: 

Nemes els delegats. Cada cinc militants, o fracció superior a dos, es

colliran un delegat que oortarà les opinions i els vots dels representats. 

Els membres del Comitè Nacional hi assistiran amb veu però sense vot; 

per això, hauran de participar en el procés d'elecció de delegats i ésser 

computats en el cens de militants. 

Es condició indispensable per a poder ésser admès com a delegat la justi

ficació dels mandataris, és a dir, la presentació -abans de començar- del 

cens del lloc d'origen. En aquest cens s'haurà d'incloure: Federació, 

comarca i localitat on pertany cadascun dels militants censats; nom del 

militant; empresa on treballa (anotant l'activitat i el nombre de treballa

dors d'aquesta); organització o activitat sindical. 

Proposta d'ordre del dia: 

0) Lectura i aprovació de l'ordre del dia. 

1) Lectura i aprovació de l'acta de la I Conferencia Nacional. 

2) Informe de l'activitat desenvolupada pel Ccmitè Nacional, d'ençà la 

seva elecció en la I Conferencia Nacional. 

3) Presentació del document per a la discussió sobre política sectorial. 

Debat entorn aquest document i presa d'acords. 

4) Elecció dels militants que han de subsistir a aquells que han renunciat 

a la seva elecció com a membres del Comitè Nacional, celebrada en la 

I Conferencia Nacional. 

5) Informe i discussió sobre oolltica general i l'acció del Partit. 

6) Presentació, debat i aprovació del Reglament de Funcionament del Front 

de Lluita a l'Empresa. 

7) Proclamació dels nous membres del Ccmitè Nacional. 

NOTES: Els militants de cada Federació coneixen quins són aquells companys de 
la seva Federació que han renunciat a acceptar la seva condició de mem
bres del Comitè Nacional o que, per altres raons, han deixat o volen 
deixar aquesta responsabilitat. Cal doncs que els delegats d'aquestes 
Federacions portin a la Conferència la llista de candidats que proposen 
per a cobrir les vacants; aquestes llistes s'hauran d'entregar a la Mesa 
abans de començar. 

No hi ha res previst sobre el dinar. A la vora de lloc hi han restaurants. 

(Secretariat del Comitè Nacional del Front de Lluita a l'Empresa) 



UN EXEMPLE 

Hi ha forces indicis que assenyalen cóm el Partit va superant la fosca i la 

boriosa etapa de constitució i consolidació organitzativa que ha seguit al 

Congrés Constituent i com l'eina de lluita que és, ben oliada de voluntat 

militant, es va perfilant com a capaç d'incidir fort en la història del nos

tre poble, en la lluita dels treballadors de Catalunya. 

A continuació, un indici exemplar i encoratjador: el calendari d'actes públics 

de la Federació de les comarques gironines: 

Acte "El PSC per l'Estatut" 

22 de febrer, dimarts, a GIRONA. Pabelló dels sports de St. Josep (parlaran: 

Josep Andreu i Abelló, Eduardo Martin, Lluis Sacrest, Just M. 

Casero i Joan Reventós) 

Presentacions del Partit i de les línies sectorials 

18 de febrer. SALT (Girona). Eduardo Martín i Quim Español 

18 " " AMER. Rafael Nadal i Lluis Sacrest 

19 " " GIRONA. Línia d'Ensenyants. Joan Prats, Albert Rosich, Sebas

tián Parra, Lluis M. Depuig. 

Barri de VTLARROJA (Girona). Ramón Llorente, Jaume Mare. 

" " GERMANS SÀBAT (Girona). Ramon Llorente, Daniel Terra-

dellas. 

LLAGOSTERA. Xavier Guitart, J. Vicente, Just M. Casero, Pep Jai. 

ST. JOAN LES FONTS. Joan Reventós, Dolors Torrent. 

SARRIA DE TER. Xavier Guitart, Lluis Sacrest, Just M. Casero. 

TORROELLA DE MONTGRÍ. Joan Reventós, Pep Jai, Quim Español 

OLOT: "Fet Nacional". Josep Andreu i Abelló. 

OLOT: "Programa econòmic". Ernest Lluch. 

BANYOLES. Joan Reventós, Pep Jai, Rafael Nadal. 

PALAFRUGELL. Joan Alamillo, Lluis Sacrest, Quim Español. 

OLOT: "Alternativa Sanitària". Felip Solé Sabarís. 

OLOT: "Alternativa a l'ensenyament". Marta Mata. 

Hi ha també concretades diverses presentacions tancades, i estan plantejant-se 

noves presentacions públiques. 

Els estudiants han iniciat a la Facultat de Lletres una sèrie de xerrades sobre 

temes relacionats amb el socialisme. 

25 " • 1 

26 " l i 

27 " " 

5 " març 

5 " •i 

8 " " 

11 " l i 

17 " II 

18 " II 

26 " II 

27 " II 

1 d a b r i l 



ELEMENTS PER A LA DISCUSSIÓ POLÍTICA INTERNA 

UNITAT I ARTICULACIÓ DELS SOCIALISTES 

Col·lectiu Alternativa (El Col·lectiu "Alternativa", format per militants de 

diferents fronts i federacions, neix devant de la preocupació motivada per 

la política portada darrerament pel P.S.C., i amb l'intent d'oferir elements 

de reflexió que afavoreixin la discussió interna sobre diferents qüestions 

de línia política que potenciïn els acords presos en el Congrés Constituent. 

Signen, pel Col·lectiu: Xavier Arbós, Rosa M. Diumenjó, Enric Moltó i Antoni 

Puigsec) 

A l'hora d'aportar elements que facin possible fer avançar la discussió de la 

unitat dels socialistes tant a nivell nacional com la seva articulació amb els 

socialistes de la resta de l'Estat, cal analitzar tots els elements que hi in

tervenen per a no caure en una visió purament pragmàtica i conjuntural. Així 

el contenciós amb el PSOE és una part d'un plantejament que és més ampli, amb 

la intervenció d'altres sectors socialistes que no es poden ni minimitzar ni 

deixar d'analitzar. 

Creiem important diferenciar el que pot significar una candidatura d'unitat 

socialista amb l'endegament d'un procés de caràcter diferent que seria l'arti

culació a nivell de l'Estat de tots els socialistes que si be una unitat elec

toral podria afavorir-la, estaria condicionada per la convergència d'objectius 

de tots els socialistes en trobar un model vàlid d'articulació estatal per als 

partits de les nacionalitats. 

A Catalunya, la candidatura d'unitat socialista clarificaria l'espai electoral 

socialista i per tant seria un pas positiu sempre que hi estiguin representats 

la majoria de sectors que es defineixen com a socialistes. 

L'articulació dels socialistes però ha d'ésser producte d'un procés de clarifi

cació sobre el model d'articulació a nivell de l'Estat i no és possible valo

rar-ho exclusivament en funció d'una rv-oblemàtica electoral immediata. En 

aquest procés el PSC ha de defensar el seu model d'articulació que és la fe

deració de Partits de base nacional. 

Aquest model que la línia política aprovada en el Congrés defineix clarament 

"La FPS ha de vertebrar-se prefigurant el tipus d'articulació socialista que 

propugnem: la Federació de Partits de base nacional. L'esquema que proposem 

és la Federació de partits de Canàries, Euskadi i Galizia amb una entitat cons

tituida per la coordinadora socialista dels Països Catalans i una altra formada 

per les regions històriques de parla castellana. 'Aquesta proposta ha d'inserir 

se tàcticament en una perspectiva possible, realista i viable". 



La FPS que inicialment sembla que podia ésser l'expressió del nostre model, 

per tota una sèrie de contradiccions internes ha entrat en crisi, la qual 

cosa no significa que "ïl model d'articulació dels socialistes sorgit del Con

grés Constituent ja no sigui viable. Nosaltres creiem que ara és mes vigent 

que mai; el que ha entrat en crisi és un projecte concret però no el model 

que nosaltres defensem. 

Es fa necessari doncs un replantejament que ens permeti potenciar el nostre 

model, cal un procés de discussió que valori l'experiència de la FPS d'una 

manera crítica que ens permeti prendre la iniciativa oferint alternatives con

cretes. El no treballar per a potenciar el model de lliure federació de par

tits col.locaria tant al PSC com als altres partits socialistes de les nacio

nalitats a la llarga o a la curta en una situació de dependència amb relació 

e]s partits estatals que seran afavorits tant per la dinàmica política com 

pels aparells de l'Estat. 

Ens sembla que l'article "Unitat i articulació" signat per J.I. Urenda en el 

Company n2 0007, parteix d'una anàlisi perillosament esquemàtica en la que 

únicament intervenen dos elements que són el PSC i el PSOE (remarquem que diu 

PSOE no Federació Catalana del PSOE). 

Del context de l'article se'n desprèn que a partir del fracàs de la FPS el 

projecte d'articulació fins ara per al PSC deixa de tenir sentit, renunciant 

a que el PSC potencli un model d'articulació estatal diferent al defensat 

pels partits de caràcter estatal. "Nosaltres els socialistes catalans no po

dem ni volem sentenciar en els plets d'unitat que puguin plantejar-se entre 

els socialistes d'altres àrees de l'Estat espanyol, per més que desitgem una 

solució equitativa...". 

Es desprèn doncs que el PSC ha de renunciar a la tasca definida en la seva 

línia política, impulsar una articulació dels socialistes a nivell de l'Estat 

basada en la federació de partits quedan aquest plantejament com un desig abs

tracte sense cap perspectiva de realització política. 

Com diu la línia política: "Els socialistes de Catalunya hem de lluitar per 

a aconseguir la formació d'un gran partit socialista per a cadascuna de les 

nacionalitats de l'Estat i llur articulació en la lluita comunca contra el 

capitalisme". 

Es amb pactes preferencials amb el PSOE que afavorim la consolidació de grans 

partits socialistes a les nacionalitats? 

Es possible parlar de la predisposició del PSOE a assumir els plantejaments 

dels partits de les nacionalitats, quan encara és molt recent la seva postura 

beligerant amb relació al PSPV amb la transformació de la seva federació en 

PSV7. 



Si realment el PSC vol inpulsar un nou model d'articulació estatal ha d'ésser 

coherent amb els seus plantejaments, adequant d'una manera realista i viable 

totes les seves propostes orientades en impulsar aquest projecte. 

Veiem que 1'interès en trobar aquest model és comú a tots els partits socia

listes de les nacionalitats i és en aquest sentit que el PSC hauria d'orien

tar els seus esforços perquè en el procés d'articulació dels socialistes a 

nivell de l'Estat hi sigui present d'una manera conjunta i coordinada la po

sició dels partits socialistes de les nacionalitats. 

Es fonamental prefigurar les condicions i les bases sobre les que s'hauria 

de plantejar l'articulació, que no han de tenir un caràcter formal sinó real 

i que els partits de caràcter estatal assumeixin la defensa del dret de les 

nacionalitats de l'Estat espanyol a l'autodeterminació, afavorint tots els 

plantejaments de caràcter autonomista de totes les nacionalitats de l'Estat. 

Col·lectiu "Alternativa" 

MEMORIA DEL CONSELL GENERAL. SESSIÓ DEL 20 DE FEBRER DEL 1977 

Després de la lectura i aprovació de l'ordre del dia i de l'acta de la sessió 

anterior, es va passar a 1'informe del Secretariat General i a 1'informe sobre 

temàtica electoral. Aquests informes van ocupar tot el mati i la tarda es de

dicà sencerament al debat i a les conclusions. 

L'informe del Secretariat General, a càrrec de Joan Reventós, es centrà d'una 

banda en temàtica interna político-organitzativa i, d'altra banda, en la polí

tica general del Partit. 

Pel que fa a temàtica interna s'aprovà: 

1.- Incloure a l'ordre del dia de la propera sessió ordinària, després de la 

celebració de la Conferència Nacional del Front de Lluita a l'Enpresa, un punt 

sobre política sindical per a ésser abordat en profunditat. 

2.- Anomenament de director del portaveu del Partit, l'"Hora Socialista", i ini

ciar gestions per a legalitzar aquesta publicació, alhora que s'estimuli, des 

d'ara, des de tetes les Federacions, la seva venda al carrer. 

3.- Instar a les Federacions a: 

. la creació del Front de Lluita a l'Empresa en aquells àmbits on encara no 

estigui consolidat. 

. informar al S.G. de les iniciatives de publicacions locals. 

. que tots els organismes del Partit es responsabilitzin de transmetre in

formacions per a les publicacions del Partit. 

. l'organització d'actes locals d'entrega de carnets. 

Pel que fa a política general, 1'informe es centrà en: 

1) Política unitària 



2) Afirmación de l'espai socialista a Catalunya i articulació socialista 

3) Negociació amb el govern. 

Després del debat s'aprovà: 

- Ratificar les gestions fetes fins ara pel Secretariat General cap a la cons 

titució de les candidatures d'unitat socialista. 

- Reafirmar els conceptes de l'Entesa dels Catalans com a elements essencials 

de l'actuació del Partit i del seu programa electoral. 

- Continuar l'acció encaminada cap a la construcció de l'Organisme Consultiu 

al voltant del President de la Generalitat can a òrgan fonamental de la política 

unitària catalana cao a la restauració de l'Estatut. 

- Retirar el recolzament atorgat fins ara a Jordi Pujol com a impulsor de la 

negociació amb el govern Suárez, en vista del seu plantejament poc satisfactori 

de la reivindicació nacional catalana, que no pot ser altre que el recolzament 

dels principis i institucions configurats en l'Estatut del 1932. 

- Facultar al Secretariat General per a realitzar les gestions pertinents de 

cara a la legalització del Partit. 

L'informe sobre temàtica electoral es centrà en: 1) bases pel manifest-progra 

ma electoral; 2) característiques de les possibles llistes de candidats; 3) ba 

ses de la campanya electoral. El nrimer tema a càrrec de J. Salvador, el segon 

a càrrec de J. Pinyol, de la comissió elegida pel Consell General al respecte, 

i el tercer a càrrec de R. Obiols. 

Es convocà un Consell General extraordinari per tal d'estudiar i discutir un 

projecte de manifest-arograma electoral a preparar pel S.G. a partir de "Les 

Bases per a un Manifest-Programa" del Congrés i de els diversos materials-base 

aportats pels diferents sectors i nivells del Partit. Cal remarcar que no es 

tracta d'elaborar el manifest-programa del Partit, cosa que ha de ser tema del 

proper Congrés, sinó d'establir uns elements programàtics-força que serveixin 

per a la mobilització electoral. 
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