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NOVA ETAPA 

Com haureu pogut notar, el COMPANY ha estat un bon temps sense 
publicar-se. Això ha estat motivat, fonamentalment, per la de-
dicaci6 intensiva a la campanya electoral i, posteriorment, per 
la reorganització que el Secretariat General ha emprès, per tal 
d'adaptar els serveis centrals a les necessitats organitzatives 
derivades de la nova etapa post-electoral. 

El Secretariat, considera d'una importancia cabdal per la conso 
lidació i bon funcionament del Partit en aquesta etapa, assegu
rar uns canals eficaços i regulars de comunicació interna, per 
tal de que els militants i les organitzacions disposin d'una in 
formació correcta i actual de les activitats i ressolucions 
dels òrgans de direcció i execució. 

L'instrument fonamental d'aquesta informació serà el Company, 
que intentarem que apareixi setmanalment. Això no treu que es 
posin en marxa altres canals per assegurar una informació més 
ràpida i puntual del que permet un òrgan setmanal. 

El COMPANY, en aquesta nova etapa estarà enfocat cara a donar 
informació, directament als militants, de les activitats i res
solucions dels òrgans de direcció i execució del Partit: Àmbits 
del Secretariat General, Mesa del Consell General, Secretariats 
de Federacions, Comitès Nacionals dels Fronts i Grup Parlamenta 
ri; així com informació que es consideri d'interès general pel 
Partit d'altres Organismes, Comitès d'Acció Política o Organit
zacions associades al Partit, etc.... 

Per poder portar endavant amb èxit l'edició del Company, és im
prescindible la col·laboració dels òrgans especificats abans, 
que han d'aportar informació. 

L'abscència d'informació dels diversos òrgans, serà responsabi
litat d'ells mateixos, en la mida de que no enviïn, informació^ 
per tal d'evidenciar aquestes absències, en cada numero es farà 
una relació dels que no hagin aportat informació durant la set
mana corresponent. 



CONSELL GENERAL 

NOTA INFORMATIVA DE LA MESA DEL CONSELL DE LA SESSIÓ OR

DINARIA DEL CONSELL GENERAL, del 28 d'Agost del 1977 

El passat dia 28 diumenge, es reuní en sessió ordinaria el Consell 
General amb la participació de 82 consellers. 

L'ordre del dia aprovat fou el següent. 
Mati: 1) Organització del congrés del Partit. Elecció de la comis 

sió organitzadora 
2) Informe del Secretariat General. Debat 

Tarde: 3) Exposició de la ponència "Sobre les tasques del Partit". 
Debat 

4) Informació del Secretariat General sobre la política i 
les eleccions municipals. Debat. 

. Com a qüestió prèvia el company J. Parcerisa posà a la considera
ció del Consell els acords de la mesa relatius al funcionament de 
les actes i mots informatius dels consells generals. S'aprovà. 

. A continuació el company E. Adroher, presentà la proposta de crea 
ció d'una Comissió d'organització del Segon Congrés. S'aprovà. 

. En el segon punt de l'ordre del dia, el compnay Joan Reventós, en 
nom del Secretariat General, feu 1'informe polític, dividint la 
seva intervenció en tres apartats: 

- Política del Partit per la recuperació de la Generalitat 
- Activitat parlamentària. 
- Proposta d'acords sobre temes d'organització interna 
del Partit. 

En relació al primer tema passà a informar de les negociacions, rea 
firmant les posicions del Partit, detallant quins eren els punts 
d'acord i les posicions discrepants. A continuació passà a valorar 
les perspectives de formació d'un Govern Provisional de la Generali 
tat, proposant un Govern d'unitat catalana sobre la base dels resul 
tats de les eleccions del 15 de Juny. 

Sobre l'activitat parlamentària s'abordà el triple front: Assemblea 
de Parlamentaris, Congrés de diputats i Senat. 

En el darrer apartat es referí a la regulació de la situació dels 
parlamentaris no consellers i a la possible entrada al PSC de perso 
nalitats de rellevància política. 

S'obri un torn de paraules per tal d'ampliar les informacions respo 
nent el S G a continuació. 
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S'obri un debat que es va allargar tot el matí, continuament, ha
vent dinat, J. Prats va presentar una proposta de moció de censura 
al S.G. sobre el primer tema de l'informe. 

Un cop acabat el debat es posaren a la consideració del consell les 
propostes presentades: 

D 

2) 

S'aprovà en votació indicativa el document presentat per J. Negre 
sobre els informes del S.G. 
En el projecte del reglament intern dels parlamentaris, a elabo
rar, s'acordà: rar, s acuiua: 
1) Proposar-les a Corts un sou per parlamentaris entre 40 i 60 

mil ptes., i un criteri obert en concepte d'infraestructura 
per cada grup parlamentari 

2) Que el sou dels parlamentaris del PSC fos el mateix dels 
alliberats. 

3) . S'acordà l'obligatorietat d'assitència al Consell dels parla
mentaris del PSC, no consellers, en la seva condició de mili
tants. 

4) . E l Consell resolgué instar als parlamentaris a la seva secció 
del partit i a la seva circunscripció. S'acordà extendre 
aquest criteri a la coalició Socialistes de Catalunya. 

5) . S'acordà la informació i consulta al S.G. per tal de donar 
d'alta del PSC, a personalitats polítiques de rellevància pu
blica. 

6) . L a moció de censura al S.G., per la política de recuperació de 
la Generalitat seguida a partir del resultat electoral, obtin
gué el següent resultat: 
12 vots a favor, 27 en contra i 38 abstencions. 

Sabut el resultat d'aquesta darrera votació, la Mesa proposà al Con 
sell, i s'acceptà, obrir un debat en profunditat sobre el tema plan 
tejat, ajornant, doncs, els temes previstos en l'ordre del dia ini
cial . 

Finalitzat el debat es passà a votar l'ünica proposta presentada en 
els següents termes: 

"es recolza la política de recuperació de la Generalitat 
i en concret la política de relació Tarradellas-Parlamen-
taris des de l'anterior sessió del Consell General" 

essent el resultat de 49 vots a favor, 13 en contra i 9 abstencions 

El Consell prengué també els següents acords: 

. Proposta de J.I. Urenda, es posa en marxa el procés que ha de dur 
a la nominació dels candidats del PSC en les properes eleccions 
municipals. 

. S'acordà la celebració de la propera sessió del Consell, a títol 
extraordinari el dissabte 3 de Setembre, que inclourà l'ordre del 
dia ajornat. 

. S'aprovà la proposta de Govern d'Unitat Catalana en el contexte 
de la política plantejada pel PSC, a títol de perspectiva políti
ca. 

Clogué la sessió, l'elecció dels membres de la comissió d'organitza 
ció del Congrés, prèvia presentació de Candidats. Seguint l'acord 
pres al matí, el S.G. informà de l'elecció del company Lito (J.Luis 
Martín), i la Mesa del company Parcerisa. 

D'entre els candidats del Consell, Anna Balletbó, Núria Pompeia, Mi 
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quel Solans, Jordi Prat, Ferran Vives, sortiren escollits els tres 
primers. 

NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL GENERAL DEL 3, SETEMBRE DEL 1977 

El passat dia 3 de Setembre de 1977 es reuní el Consell General amb 
la presència de 78 consellers. 
S'aprovà el següent ordre del dia: 

1 - Les tasques del Partit en les lluites de la tardor. Debat i re
solució 

2 - Informe sobre la política i eleccions municipals. Debat 
3 - Informe Secretariat General sobre la política del Partit. 

. Com a qüestió prèvia la mesa posà en coneixement del Consell un 
document adreçat al C.G. del PSC i assumit pels militants del 
Baix Penedès. 
La mesa informà al Consell que està estudiant el procediment a se 
guir amb aquest tipus de documents. 

. A continuació s'inicià el primer punt de l'ordre del dia, prenent 
la paraula el company Vegara, en nom de la ponència. Feu la pre
sentació del document, obrint-se a continuació el debat. 

1 - El document discutit, en tant que document orientador de l'ac 
ció política del PSC en la propera tardor, fou aprovat en vo
tació indicativa amb 1 abstenció i cap vot en contra 

2 - S'aprovà per unanimitat una proposta de declaració, presenta
da per Solé Sabarís, de les lluites pel control i gestió del 
I.N.P. i Montepíos laborals. 

3 - S'acordà crear una comissió del Consell per tal d'estudiar 
mesures disciplinàries als militants assalariats no sindica-
litzats. La forman D. Torrent, J. Parpal, F. Casares. 

4 - S'acordà encomanar al Secretariat General que realitzi les 
gestions necessàries per aplicar la política definida pel C.G 
sobre les tasques del PSC en la propera tardor. 
S'afegí, que aquesta política intenti ésser conjunta amb al
tres forces. 

5 - Es proposà passar a la consideració del S.G. les propostes 
presentades pels companys E. Adroher (Programa socialista de 
govern), R. Manent (Ponencia mesures contra l'atur) i C. Mar
tí (Unitat d'acció sindical), adjuntant-les al document. 

6 - A proposta dels companys Fernández Jurado, X. Guitart, Joan 
Anton Maragall, s'acordà iniciar a partir de la setmana vi
nent una campanya explicant la posició del PSC sobre les rei
vindicacions dels treballadors i la recuperació de les insti
tucions de Catalunya, passant la proposta al S.G. 

. Feu la presentació sobre política i eleccions municipals el com
pany J. I. Urenda, obrint-se a continuació el debat. 
S'introduiré, prèvia votació, dues esmenes al document, una pre
sentada pel S.G. i l'altra pel company Verdaguer. 
A continuació, es posà a votació el document, posant-se a votació 
indicativa amb 2 abstencions i cap vot en contra. 

. A continuació, el company E. Martín, presentà un informe sobre la 
política del Partit durant la setmana passada sobre la negociació 
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de les institucions catalanes. A continuació, el consell decidí 
posar a votació 1'informe, aprovant-se en votació indicativa ha-
vent-hi 4 abstencions i cap vot en contra. 

La mesa del Consell es responsabilitzà de fixar la data de cele
bració del Consell següent en funció de la situació política. 

SECRETARIAT GENERAL 

NOTA INFORMATIVA DE LES REUNIONS DEL SECRETARIAT GENERAL 5 de SETEMBRE 

1 - S'acordà que una delegació de Socialistes de Catalunya, demana
rà una entrevista amb el ministre Abril Martorell, per recollir 
informació sobre la negociació Govern-Tarradelles i per exposar 
la postura dels socialistes. 

2 - S'acorda llençar una campanya informativa per exposar la postu
ra dels Socialistes sobre la negociació de la Generalitat i per 
contrarrestar la campanya que la dreta llençarà contra els so
cialistes, a rel de la seva postura sobre aquest tema. Es prac
ticarà una política d'obertura informativa sobre les negocia
cions. 

3 - S'acorda que les noticies sobre qüestions internes del Partit, 
s'hauran de canalitzar per l'oficina de Premsa, previ acord del 
Secretariat General. 

4 - S'aprova una proposta de comunicat dels Socialistes de Catalun
ya sobre la Diada de l'll de Setembre, així com s'acorda coordi 
nar amb el secretariat de la Federació III la presència del Par 
tit en aquesta mobilització. 

5 - Es reb informació de la delegació del Secretariat que participa 
en la comissió conjunta amb la FSC-PSOE, per tal d'analitzar 
les bases de la unificació. Es debateix sobre el tema i es fixa 
el mandat dels delegats per aquesta etapa de les converses 

12 - SETEMBRE 

1 - Es fixa la posició del Partit cara a la propera sessió de la 
Permanent de l'Assamblea de Catalunya, amb l'ordre del dia: 
Adequació de l'AC a la nova situació. La posició del Partit 
serà: 
- Mantenir l'AC fins que hagi acomplert els seus objectius 
No es creu convenient transformar els objectius actuals de 
l'AC, sino que, quan hagi acabat la seva funció desapareixi, 
i construir una nova coordinació del moviment popular a par
tir de les organitzacions de base de l'AC. 
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2 - S'Examina una proposta de text per la ponència de Llnia Políti
ca, que el S.G. ha de presentar al Congrés i s'encarrega una re 
dacció definitiva, incorporant-hi les aportacions de la discus
sió. 

3 - S'informa de les activitats de l'Assemblea de Parlamentaris en 
el camp de les negociacions per la Generalitat. S'aprova un pro 
jecte de punti a contenir pel reglament de règim intern de la Ge 
neralitat. 

4 - Es ratifica la política informativa sobre aquesta qüestió, acor 
dant-se fer una declaració del Partit. 

5 - L'àmbit de lluita a l'Empresa, informa sobre la propera campan
ya d'eleccions Sindicals i es discuteix la possibilitat d'un re 
colzament electoral a l'UGT, per part de la coalició Socialis
tes de Catalunya. 

6 - Sobre les reunions de la comissió PSC-FSC per estudiar les ba
ses de la unitat socialista, s'accepta com a base el text resul 
tant de les converses, proposant diverses millores en algun 
dels punts. 

1 ~ S'examina la situació d'un informe polític del Secretariat acor
dat en una anterior reunió i es designa a diversos companys del 
S.G. per completar-lo 

19 - SETEMBRE 

1 - Es designa al company N. Serra, perquè prengui contacte, a peti 
ció d'ells, amb la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa), cara a es
tudiarla conveniència de participar en una discussió conjunta 
d'aquesta entitat amb els partits polítics sobre la problemàti
ca d'aquest sector empresarial. 

2 - Es designa una delegació per asistir al funeral del treballador 
Fletcher, mort el dia 11/9 per la policia. La delegació la for
maran els companys Reventós, Cirici, Salvador i Adroher. El com 
pany Reventós, per aquest motiu, no assitirà a la reunió que el 
mateix dia hi ha al Congrés de Diputats sobre Política Exterior 

4 - S'informa sobre la situació de la negociació de la Generalitat 
i sobre les gestions realitzades pels socialistes i comunistes 
la darrera setmana prop del Govern per tal d'incorporar a l'a
cord inicial entre el Govern i Tarradelles, els elements que es 
creuen irenunciables: 1-Participació dels parlamentaris en l'e
laboració del reglament de règim intern. 2-Control de 1'execu
tiu pels parlamentaris. 3-Supressió dels presidents de les dipu 
tacions dels Consell General. 

5 - S'examina la situació de les ponències del Congrés, constatant-
se 1'endarrerriment que està tenint la seva elaboració, posant 
en perill el temps necessari de 2 mesos de privada discussió. 

6 - S'informa sobre les eleccions sindicals i sobre l'eventual re
colzament dels Socialistes de Catalunya a la UGT. S'acorda: 
- Convocar una reunió UGT-PSC-FSC, per tal d'examinar les possi. 
bilitats de col·laboració. S'anomena una delegació del S.G. 

- Fer una declaració del Partit sobre les eleccions sindicals. 
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7 - Es reb una carta del Front de lluita Empresa, protestant perquè 
el S.G. no ha aplicat els acords del C.G. sobre les tasques del 
Partit en les lluites de la tardor. S'acorda dedicar un Secreta 
riat extraordinari per tal de portar a terme acruest acord del 
C.G. 

8 - S'acorda establir unes reunions setmenanls entre el S.G. i el 
Secretariat de la F. III, per tal de millorar la intercomunica
d o i la coordinació entre ambdós orgniasmes. 

9 - S'informa sobre la reunió del Consell de la F. III, en la que 
es va tractar una proposta de crítica sobre el funcionament del 
Partit. 

10 - Es recolza la formació d'una comissió gestora a Sabadell, amb 
motiu de la dimissió de l'alcalde i si aquesta li es accepta
da pel Governador Civil. Aquesta comissió estava formada per in 
dependents o membres de partits, de làrea CDC-PSC/_SOE-PSUC. 

Àmbit de lluita urbana i comarcal. 
Eleccions municipals 

Amb data 15/9/77, el Front de Lluita Urbana i Comarcal ha publicat 
un informe sobre la política municipal, fent esment de la política 
de Comisions Municipals de Control, i sobre la preparació de la Cam
panya d'eleccions municipals. 

Degut a la seva extensió no el publiquem en el COMPANY i us arribarà 
a través de les Seccions. 
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FEDERACIONS 

Federació III 
NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL DE LA FEDERACIÓ III 

El Consell de la Federació III (Barcelona i l'Hospitalet) s'ha reu
nit en dues sessions els dies 13 i 20 de setembre. 

En la sessió del 13 de setembre es va discutir llargament la políti
ca general del Partit i el foncionament intern d'aquest darrer. El 
Secretariat de la Federació III, fent-se ressò del malestar existent 
en el conjunt del partit a Barcelona, va sotmetre al Consell una de
claració comentant els aspectes més conflictius de la política mena
da pel Secretariat General, així com la manca de participació del 

partit en l'elaboració de la política de cada dia, la manca de comu
nicació i d'informació interna i el divorci que risca de crear-se en 
tre el partit i les masses treballadores de Catalunya. 

La defensa i la justificació de l'acció del Secretariat General va 
ésser assumida pels companys Salvador i Serra. 

El Consell de la Federació després d'una profonda discussió, decidí 
portar unes lleugeres esmenes a la Declaració, deixant l'aprobació 
definitiva del document per la sessió final del Consell, convocada 
pel dimarts de la propera setmana, dia 20 de setembre. 

Abans d'aixecar la sessió, el Secretariat de la Federació III pre
sentà un informe d'organització relatiu a la resstructuració de no
ves seccions en una sèrie de barris de Barcelona, programa que va me 
rèixer l'aprobació del Consell a condició que hi hagués l'acord de 
les actuals Seccions més directament interessades. 

En la sessió del 20 de setembre el Secretariat de la Federació II va 
presentar un llarg i detallat informe relatiu a la estratègia electo 
ral-municipal del partit a Barcelona i l'Hospitalet. Després de de
clarar que la vibració de la Federació III havia quedat molt endarre 
ra en relació amb la de la resta del partit, malgrat la tramesa de 
13 circulars i la cel.lebració d'una sèrie de trobades amb els res
ponsables de lluita municipal i urbana, el Secretariat espera que es 
podrà retrepar el temps perdut. S'han organitzat uns cursets de for
mació electoral i grups de treball encarregats de preparar les grans 
Unies programàtiques del- partit i un programa especialment dedicat 
a la problemàtica de Barcelona. 

El desconeixement de la llei electoral deixa en suspens una quanti
tat important de problemes: Règim especial de la Generalitat o règim 
comú de tot l'Estat; districtes; nombre de regidors; elecció del bat 
lie, etc. Per l'instant la qüestió més important i més urgent és l'e 
laboració de la primera llista orientativa de candidats. Tots els or 
ganismes del partit a Barcelona: cercles, seccions, fronts, secreta-
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riats diversos, àdhuc militants individuals poden proposar noms que 
composeran aquesta primera llista indicativa. 

En relació amb la Declaració política proposada al Consell pel Secre 
tariat de la Federació III, aquest proposà una segona declaració que 
junt amb la presentada la setmana anterior no serien publicades a 
l'exterior del partit, sinó incorporades a l'Acta de la reunió del 
Consell i comunicades únicament a l'interior del partit. Les raons 
de la nova proposició són una sèrie de fets, intervinguts tot recent 
ment que fan preveure una rectificació de 1'estretègia política gene 
ral i la solució dels problemes orgànics més greus com la manca de 
comunicació interna i la sortida propera d'un òrgan d'expressió ex
terna. El Consell va donar la seva aprobació a les noves proposi
cions del Secretariat de la Federació. 

Abans de separar-se, el Consell de la Federació III va decidir la 
convocatòria d'una Assamblea general de la Federació i va designar 
la Comissió encarregada de proposar al proper Consell de la Federa
ció la data i l'ordre del dia d'aquesta Assemblea General 
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GRUP PARLAMENTARI 

GRUP PARLAMENTARI "SOCIALISTES DE CATALUNYA" 

I - Oficina del grup 

Provisionalment, la secretaria del grup parlamentari està instal.la»-
da al local de Rambla de Catalunya 92, 2n. 2a. La secretària del 
grup es Maite Rubinat, que reb tots els encàrrecs: facilita els con
tactes (tls. 215-83-70 i 215-89-82). Es portaveu del grup Francesc 
Ramos i el coordinador és Raimon Obiols. 

II - Comissions 

A les comissions creades en el Congrés, s'hi han incorporat els se
güents diputats del grup "Socialistes de Catalunya" 
1) Comissió d'economia: Ernest LLuch i Carles Cigarrán 
2) Comissió d'educació: Marta Mata i Rosina Lajo 
3) Comissió d'interior: Juli Busquets i Raimon Obiols 
4) Comissió constitucional: Joan Reventós i J.M. Triginer 
5) Comissió de cultura: Felip Lorda i Marta Mata 
6) Comissió de justícia: Josep Andreu Abelló i Rodolf Guerra 
7) Comissió de treball: Eduardo Martín i Luis Fuertes 
8) Comissió d'afers exteriors: Ernest Lluch i Felip Lorda 

III - Proposicions de llei 

El grup socialista ha dipositat fins ara les següents proposicions 
de llei: 
1) d'amnistia total 
2) de llibertat sindical a l'empresa 
3) derogació de decrets de terrorisme 
4) derogació de la pena de mort 
5) de partits polítics 
6) de reforma del reglament orgànic de la policia governativa 
7) d'ordre püblic 
8) de tortura (modificació del Codi Penal) 
9) de secrets oficials 
10) d'adulteri i avortament 
11) modificació de llei de perillositat social 
12) de passaports 
13) modificació llei d'enjuiciament criminal 
14) de jutges i magistrats 
15) sometiment de les FOP als tribunals ordinaris 
16) disciplina acadèmica 
17) premsa 
18) procediments especials en matèria administrativa 
19) delinqüència política 



Aquestes proposicions de llei van totes en la línia d'una ràpida li
quidació de tota la jurisdicció feixista heretada de la dictadura. 

Els textos d'aquestes proposicions de llei estan en la secretaria 
del grup, a disposició de tots els companys. 

S'està treballant en altres proposicions de llei sobre distintes ma
tèries (treball, ordre públic, política, econòmica, etc.) 

IV - Col·laboració amb la coordinadora d'unions d'agricultors i rama
ders de l'Estat espanyol 

Després d'una reunió celebrada amb membres d'aquesta Coordinadora, 
els grups parlamentaris de "Socialistes de Catalunya" i del PSOE, 
van convocar, el dia 21 de setembre , al Congrés, una reunió amb 
tots els grups parlamentaris, a la que només deixaren d'assistir els 
representants d'UCD. La negativa per part del grup governamental a 
assistir creà un gran malestar entre els diputats UCD de "províncies" 
agrícoles, que s'han reunit per tal de protestar devant els seus 
caps de fila. (Es posaren una vegada més de manifest, aquesta vegada 
de forma greu, les contradiccions i discrepàncies en el si del grup 
parlamentari del govern). 

En la reunió, representants de la Unió de Pagesos de Catalunya i 
d'altres organitzacions camperoles de l'Estat informaren als grups 
de parlamentaris de la gravíssima situació en que es troba la page
sia en aquests moments, i de la plataforma reivindicativa que volen 
negociar amb el govern. Es redactà un comunicat de recolzament a 
aquesta plataforma (que inclou preus justos d'una sèrie de productes 
bàsics, restricció d'importacions de xoc, derogació del Decret de 
creació de Cambres agràries locals i provincials, seguretat social 
sense exclusions ni règims especials, Assegurances contra riscs ca
tastròfics i equipament rural). S'acordà gestionar d'inmediat l'o
bertura de negociacions, que el ministeri està esquivant, i convo
car un ple del Congrés per a un debat sobre la política agrària del 
govern. 

INFORMACIÓ SOBRE "ENTESA DELS CATALANS" 

En la reunió plenària de la Entesa dels Catalans que va tenir lloc 
el passat dia 17 d'agost, els delegats del nostre partit es varen 
oposar a la presència del Senador de designació real Sr. Socías a 
l'esmentada reunió, mantenint la posició -que després de vàries ho
res de debat en la que el PSUC i els senadors situats en la seva òr
bita va acabar essent acceptada per consensus unànim- que Socías 
s'havia adherit a la Minoria Parlamentària Entesa dels Catalans però 
no a aquesta en tant que plataforma política. Això significa que So
cías s'adhereix als principis polítics de l'Entesa, però no participa 
en els debats, acords i iniciatives de aquesta, sotmetent-se per 
tant a la seva disciplina. 
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