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CONSELL GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL GENERAL REUNIT EL 19 DE FEBRER DE 1.97Í 

El Consell General es reuní el 19 de febrer del 1978 en sessió ex 
traordinària a petició del Secretariat General, amb assistència 
de 108 consellers. No arribà a la Mesa justificació de l'absència 
dels consellers: X. Bossons, M.A. Capmany, R. Guerra, J.M. Irur-
tia, J. Prats. 

En el primer punt de l'ordre del dia Joan Reventós presentà 1'in
forme polític en nom del Secretariat General, al voltant del es
quema següent: 

I - Algunes consideracions sobre l'evolució política, social i e-
conòmica desde l'anterior Consell General (20.1.78). El marc 
de la crisi econòmica. Les dades monetàries-creditícies de 
les darreres setmanes. La crisi de SEAT. 

II - L'incompliment dels acords de la Moncloa: Aspectes fonamen
tals: Propostes d'actuació. 
Alguns casos concrets: El procesament dels Jotglars i la pre
só d'Albert Boadella. 

III - El desenvolupament de la Generalitat: Aspectes negatius i 
positius. Les Comissions de Traspàs de Serveis. - Les posi
cions del Govern de Madrid. 
El Consell Executiu: El Reglament Interior. La tasca dels 
Consellers Socialistes amb cartera. 
Fixació d'uns objectius globals dels Socialistes. 
Mitjans per desenvolupar aquesta acció. 
El projecte Socialista d'Estatut. 
La campanya de l'Entesa per la Constitució i l'Estatut. 

IV - El Treball parlamentari i la política a nivell d'Estat 
Sistematització del Grup Parlamentari.- Les interpel·lacions 
en el ple. 
La col·laboració amb el Grup Socialista del Congrés 
Ponències i Comissions 
Les esmenes al projecte de Constitució 
Les principals lleis a les Comissions. 
Les relacions amb el PSPV i el PS d'Aragó 

V - L'acció municipal 
El projecte de Llei electoral. El treball a la ponència. Es-
pectatives. La preparació de les eleccions. 

VI - L'acciÓ sindical del Partit 
Les eleccions sindicals i els seus resultats 
El Congrés de la UGT 
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VII - La Unitat Socialista 
Els treballs de la Comissió de Coordinació amb la F.S. del 
PSOE. La Comissió d'Unificació: el treball a desenvolupar per 
la mateixa. Elecció de la comissió d'Unificació 
El Congrés del PSC(r). Reflexions sobre el mateix. 

L'informe es centrà especialment en el que fa referència al darrer 
punt, la Unitat Socialista. Delimità els camps específics de la 

8̂ Comissió de coordinació i de la Comissió d'unificació i explana 
el procés d'unificació desenrotllant els acords congressuals. Un 
ampli degat, que proseguí per la tarda sobre diversos punts de 
1'informe (eleccions sindicals, acció parlamentària, movilització 
per l'Estatut, eleccions municipals, política de la Generalitat, 
valoració Congres del Reagrupament, etc.) El debat acabà amb la 
presa d'acords sobre diversos punts: 

1. S'aprovà que a cada reunió del Consell General hi haurà un 
punt de l'ordre del dia amb informació i debat sobre l'actua
ció de les comissions d'unitat socialista. 

2. S'aprovà la formació de la Comissió de coordinació amb la FSC 
del PSOE integrada per J. Reventós, E. Adroher, X. Guitart, E. 
Martín, J.M. Sala, J.I. Urenda. 

S'aprovà per unanimitat la formació de comissions de coordina
dlo a nivell de federacions i seccions amb la FSC del PSOE, so 
bre base paritaria. 

S'aprovà per unanimitat facultar al Secretariat General tenir 
reunions periòdiques conjuntes amb la Comissió Executiva de la 
FSC del PSOE. 

5. S'aprovà per unanimitat que per a possibles trasvassos d'afili 
ats del PSC i de la FSC serà necessària la prèvia aprovació 
del Secretariat General i la Comissió Executiva. 

6. S'elegí la Comissió d'unificació integrada per 10 membres. Fo
ren elegits 5 consellers membres del Secretariat (LL. ARmet, E. 
Martín, R. Obiols, J.M. Sala i J.I. Urenda) i 5 consellers que 
no formen part del Secretariat General (I. Molas, A. Fernández, 
E. Moltó, C. Monner, J. Font) 

S'aprovà que el PSC impulsi activament la campanya pro-Estatut 
que ha iniciat Entesa dels Catalans 

S'acordà que el Secretariat General organitzi reunions informa 
tives i de debat polític amb els Secretariats de Federació i 
secció. 

El segon punt de l'ordre del dia feia referència a l'elecció de 
la vacant existent de la mesa. Resultà elegit el company S. Coro-
mina.: 

El tercer punt feia referència a l'organització de les tasques 
del Consell a través de l'estructuració de Comissions de treball. 
Quedà aprovat posar-les en funcionament (de forma progressiva) i 
constituir en una primera fase les següents: Comissió Sindical-
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Front de Lluita a l'empresa; Comissió municipal-Front de lluita 
urbana i comarcal; Comissió d'organització; Comissió de cultura; 
Comissió de Formació; Comissió d'acció institucional; Comissió 
agrària. Quedaren proposats els noms de candidats, d'entre els 
quals juntament amb els que es puguin presentar a partir d'ara,se 
ran elegits en el proper Consell els integrants de les comissions 
esmentades. Igualment es designà la comissió d'enllaç amb el M.J. 
S.C. (integrada per R. Obiols, P. Alcover, LL. Badia, R.M. Dumen-
jó) . 

Finalment Marta Mata informà sobre les activitats del Partit al 
voltant de l'empresonament d'Albert Boadella i de la situació ac
tual del mateix. 

SECRETARIAT GENERAL 
REUNIÓ DEL SECRETARIAT GENERAL DEL 14 DE FEBRER DE 19 73 

1 - La reunió està fonamentalment destinada a la preparació del 
proper Consell General (19 de febrer). Es decideix que 1'in
forme del Secretariat General serà presentat per Joan Reven-
tós i comprendrà dos capítols principals: Unitat Socialista 
i política de la Generalitat de Catalunya. 

Unitat Socialista 

2 - El company Reventós informa sobre la darrera reunió de la Co
missió de Coordinació PSC-PSOE (11 de febrer), composta de du 
es proposicions a sotmetre paral·lelament a l'aprovació dels 
òrgans de direcció dels dos partits: creació de la Comissió 
d'unificació i calendari del procés unificador, a càrrec de 
la Comissió de Coordinació. 

3 - La Comissió d'unificació treballaria durant els mesos de fe
brer i març en la discussió i negociació de tres grans grups 
de problemes: 

a) Problemes no concretats o de discrepància entre la conclu
sions dels darrers congressos dels dos partits. Moltes d'a 
questes qüestions hauran d'ésser negociades amb la C E . Fe 
deral del PSOE. 
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. Accés a la C E . Federal a nivell d'Estat 
. Afiliació a l'UGT 
. Grup parlamentari 
. Relacions internacionals 
. Símbols del Partit resultant de la unificació 

b) El. laborado dels Estatuts del futur Partit: 
. òrgan executiu: elecció i composició 
. òrgan de direcció: elecció, composició i funcions 
. comissió revisora de comptes 
. comissió de conflictes 
. sistema de cotitzacions (distribució) 
. estatut de llengua del partit 
. articulació de juventuts socialistes amb el partit 
. congressos ordinaris del futur partit: convocatòries (me 
canismes de presentació), criteris d'elecció de delegats, 
reglament dels Congressos. 

c) Declaració d'unitat a sotmetre al Congrés d'unificació 
Reglament del Congrés d'unificació 

4 - El calendari i les tasques de la Comissió de Coordinació seri 
en els següents: 

Febrer-Març: Unificació de serveis comuns als dos partits: Grup 
Parlamentari; Oficina de premsa; Gabinet d'estudi 
i Documentació; Oficina electoral municipal 

Març: Instruccions sobre coordinació dels dos partits en els àm
bits comarcals i locals. 

- Coordinació a nivell de responsables de polítiques secto
rials dels dos partits. 

- Reunions conjuntes dels òrgans executius dels dos partits 

Abril:(En la mesura en que la Comissió d'Unificació hagués acabat 
les seves tasques) 

- Formació de la Comissió Organitzadora del Congrés d'Unifi 
cació 

Política de la Generalitat 

5 - Joan Reventós i Narcís Serra presenten dos informes complemen
taris sobre la política del Partit en relació amb la Generali 
tat. Un ampli debat tingué lloc en el sí del Secretariat Gene 
ral del que podrien resumir-se les següents conclusions gene
rals: 

- La primera etapa de la política del PSC relativa a la Gene
ralitat de Catalunya: Recobrament de la institució. Govern 
d'unitat catalana. Traspàs de serveis que donés a la Genera 
litat un contingut, està pràcticament acabada. 
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- Les relacions President-Consellers, els enfrontaments en el 

sí del Consell, la lentitud i el regateig en el traspàs de 
serveis, obliguen al PSC a replantejar-se el problema de la 
seva política en aquest àmbit. L'evolució hauria d'anar en
caminada a l'afirmació d'una política pròpia dels socialis
tes. A portar les contradiccions existents en el sí de la 
Generalitat a coneixement del Partit i de l'opinió pública. 
A preparar el PSC i la coalició Socialistes de Catalunya 
per una acció socialista de Govern. 

- Aquesta nova política que ha d'ésser el.laborada pel Secre
tariat General i discutida en el sí del Consell General re
presenta una més gran autonomia d'acció dels consellers po
lítics; una potenciació de les dues conselleries tècniques 
administrades pels socialistes; un desenvolupament creixent 
del Gabinet tècnic; la coordinació dels socialistes amb po
der o en representació en el sí de la Generalitat, i una més 
gran articulació entre els òrgans dirigents del Partit i 
els militants amb càrrec de responsabilitat pública. 

Divers 

6 - El Secretariat General va aprovar una sèrie de proposicions a 
presentar al Consell Generai i de decisions de tràmit presen
tat per diferents secretaris. 

REUNIÓ DEL SECRETARIAT GENERAL DEL 21 DE FEBRER DE 1978 

1 - Marta Mata informa sobre la campanya popular en favor del cas 
Boadella i sobre l'acte unitari que tindrà lloc al Palau d'Es 
ports el 28 de febrer. 

2 - El company Raurich exposa la situació a l'interior de la Unió 
de Pagesos; la proposta del PSOE de reunir unes jornades so
cialistes camperoles el mes de juny proper; la taula rodona 
que ha tingut lloc a Madrid entre pagesos del PSC i del PSOE, 
i l'urgència de desenvolupar el moviment cooperatiu. 

3 - Joan Reventós informa sobre la situació conflictiva existent 
en el sí de la Generalitat a conseqüència del projecte de Re
glament interior. Dóna la seva opinió sobre l'evolució possi
ble d'aquesta situació i l'actitut que haurien de mantenir 
els consellers del Partit. 

4 - El company Sala fa una valoració de la darrera Assemblea de 
la Federació III, del Consell que fou elegit i del nou Secre
tariat de la Federació, representatitu de les principals ten
dències existents en la Federació III. 
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5 - El company Armet comenta el Decret de remodelació de les Cai

xes d'Estalvis i el procés destinat a canviar els òrgans de 
direcció de les Caixes. S'ha creat un Comitè d'acció política 
destinat a seguir aquest procés. 

6 - El Secretariat General decideix participar oficialment a la 
manifestació organitzada el dimecres 22 de febrer pels obrers 
de la SEAT i designa la delegació que hi representarà el Par
tit. En el mateix ordre de coses el Secretariat General desig 
na la delegació que assistirà -en qualitat d'invitada- a les 
sessions inaugurals i de cloenda del congrés de la UGT. 

7 - El Secretariat General decideix convocar a una reunió conjun
ta als senadors del Partit. La trobada tindrà lloc a dos quarts 
de cinc de la tarda i el Secretariat General serà representat 
per Marta Mata, Eduard Martín, Raimon Obiols, Toni Verdaguer 
i J. M. Sala. 

8 - La Comissió d'Unificació PSC-PSOE es reunirà divendres 24 de 
febrer a les 4 de la tarda. Els deu membres que composen la 
delegació del PSC es reuniran prèviament, a les dues de la 
tarda. 

SECRETARIAT DE FORMACIÓ 

L'Organització del treball de formació 

Prioritat al_treball_de formació_en el_Partit 

En la declaració política que fou aprovada en el nostre darrer 
congrés hi podem llegir: 

"El PSC considera que la formació dels militants és una 
tasca prioritaria per tal d'aconseguir ésser un partit 
de militants. El PSC no es proposa fomrar un fovern, na 
cional o local, per a gestionar la societat capitalista 
sinó per a transformar-la. Cal, doncs, fomentar la for
mació dels militants i en general de tots els treballa
dors , per a poder enfrontar-nos a les tasques immenses 
que ens veurem obligats a assumir". 
"Construir un partit de masses significa impulsar la 
formació dels militants, que només por ésser eficaç si 
es conecta amb l'acció política que es porta a terme, 
amb la participació personal en l'acció política; que 
sols pot ésser fèrtil a través del debat polític perma
nent en el sí del partit". 

Trobem aquí els elements bàsics que han d'inspirar les tasques de 
formació en el sí del partit: 

1. El caràcter prioritari que les tasques de formació 
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han de revestir entre nosaltres, sobretot en els mo
ments actuals. 

2. La concepció d'unes activitats de formació que només 
poden ésser eficaces si es relliguen estretament amb 
l'acció política militant i amb el debat polític per 
manent. 

3. Finalment, la concepció d'una formació (a través de 
la triple via "activitat de formació - treball mili
tant - debat políci") que forçosament ha d'anar més 
enllà de la capacitació tècnica, perquè la tasca que 
tenim al davant no és sols de gestió sinó de trans
formació de la societat (una tasca revolucionària). 

Lej3 orJ.entacions_generalj5 d'un_procjrama de_formació 

En aquesta nota volem definir un programa d'actuació del secreta
riat de formació del partit que estigui inspirat en els principis 
generals més amunt esmentats. Aquest programa ha d'incloure un 
conjunt de tasques concretes desenvolupades en una doble direcció: 

a) Desenvolupament d'unes tasques centrals de formació, 
en la perspectiva de posta en marxa de l'Escola de 
formació del PSC 

b) Desenvolupament d'activitats de recolzament i dina-
mització del treball de formació que han de dur a 
terme les federacions, fronts i seccions del partit. 

A tal fi, creiem que cal coordinar un àmbit de formació en el si 
del partit, sobre la base de la coordinació del treball del secre 
tariat de formació del partit, la comissió de coordinació del con 
sell general, i el conjunt de responsables de formació del partit 

Es proposa, en aquest sentit, la celebració d'una Conferència del 
Partit, amb la participació del secretariat de formació, la comis 
sió del consell general i els responsables de formació de les fe
deracions, fronts i seccions del partit, amb l'objectiu de discu
tir i posar en marxa el programa de formació del partit per a la 
propera etapa. 

Deu objectius a cobrir^ 

De cara a la seva discussió en l'esmentada Conferència, el secre
tariat de formació del partit proposa un programa d'actuació cen
trat en els 10 objectius següents: 

1. L'edició periòdica - trimestral - d'un òrgan de de
bat teòrico-polític ("Correspondència socialista") 

2. L'edició d'una segona sèrie dels "Quaderns de forma-
ció" 
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3. L'edició d'opuscles de divulguació, de contingut més 

breu i senzill que els "Quaderns": "Fitxes de forma
ció" 

4. L'edició d'un recull.quinzenal d'articles ("Docu-
ments-formació") molt seleccionats, que puguin ali
mentar l'estudi i la discussió en els cercles del 
partit. 

5. L'organització de seminaris de cap de setmana ("Jor
nades de formació") per a militants, adherits i simx 
patitzants del partit. 

6. L'organització de sessions trimestrals de 1'Escola 
de formació del partit: una sessió per les vacances 
de Pasqua, una segona a l'estiu. 

7. El manteniment d'un servei d'ajut (orientació biblio 
gràfica, d'"especialistes", etc.) per a les activi
tats de formació de les federacions, fronts i seccions. 

8. Manteniment d'una sessió setmanal ("PSC-actualitat") 
en els locals centrals del partit, en la que membres 
de la direcció i altres militants del partit informin 
i responguin a les qüestions dels militants, simpatit 
zants i adherits. 

9. La creació d'un fons de llibres i revistes per als 
locals de les seccions del partit. 

10. La creació d'un "Club socialista del llibre", com a 
eina d'autofinançament de les activitats de forma
ció centrals del partit. 

'Correspondència Sòcialista_^ 

D'acord amb els Estatuts, els consell general del partit ha de re 
glamentar la publicació d'aquest òrgan de debat. 

Creiem que la seva periodicitat hauria d'ésser trimestral. El seu 
caràcter formal hauria d'ésser similar al de la primera època, pe 
rò per tal d'enriquir el procés de debat i clarificació en el si 
del partit, considerem que caldria anar a col·laboracions signades 

D'altra banda, malgrat el seu caràcter d'òrgan de debat intern, • 
creiem que la seva difusió hauria d'ésser àmplia, trascendint 1'àm 
bit del partit, cosa que no és contrària als nostres Estatuts 
(art. 10. "Les diferents tendències podran expressar-se a través 
de les múltiples formes d'incidència teòrico-política internes del 
partit, i fins i tot cap a l'exterior de l'organització, sempre 
que no contradiguin les posicions oficials del partit"). 
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"Quaderns_de formació^ 

S'editarà una segona sèrie,de característiques similars a l'ante
rior, en quant a enfocaments temàtics, extensió, etc. 

Primera aproximació a possibles títols: "Organització i formes de 
treball militant en el partit", "Acció política i acció sindical' 
a l'empresa", "Poder comarcal", "Problemes del moviment ecològic" 
"Política territorial a Catalunya", "Front dels treballadors i 
transició al socialisme", "Política cultural dels socialistes", 
"Crisi econòmica: anàlisi, alternatives", etc. 

Fitxes_de formaciÓ_ 

Serà una nova sèrie de materials de formació, orientats a una ma
jor difusió, amb llenguatge molt senzill i extensió breu (15-20 
pàgines màxim). A utilitzar com a instrument d'introducció als te 
mes, guió per a xerrades de formació i extensió. 

Primera aproximació a possibles títols: "El PSC: resum històric", 
"El front dels treballadors", "l'acció militant". "El cercle de 
base del PSC", "La secció del PSC", "El front de lluita a l'empre 
sa", "Els socialistes i la lluita sindical", "El front de lluita 
urbana i comarcal", "El front pagès", "El PSC i el fet nacional", 
"El PSC i la Generalitat", "Els socialistes i les eleccions del 
15 de juny", "Els socialistes i els ajuntaments", "La crisi econò 
mica", "El procés de transició política a Espanya", etc. 

Documents-formació^ 

Recull quinzenal, de uns pocs articles, molt seleccinats, prefe
rentment de la premsa obrera internacional, i escollits de tal ma 
nera que puguin facilitar els debats polítics en els cercles. S'e 
ditarà pel sistema de recull de fotocòpies i es difondrà a deman
da, previ abonament. 

Jornades_de formació_ 

Seminaris de cap de setmana. Temes monogràfics (vegi's, a títol 
d'exemple, els temes que es proposen per als "Quaderns de forma
ció") . 

Assistència d'uns 25-30 militants (eventualment adherits i simpa
titzants) . Organització descentralitzada, a càrrec dels responsa
bles de formació de les federacions. 

Escola_de formació^ 

Es treballarà en l'organització d'una escola durant les vacances 
de Pasqua (uns tres dies de duració), amb un contingut sistemàtic 
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recollint l'experiència de l'escola que funcionà l'estiu ael 77. 
També una segona sessió a celebrar el proper estiu. 

Servei_d_^ajut 

Similar al servei actual per a actes públics del partit, amb l'ob 
jectiu de subministrar orientacions, materials, "experts", a les 
iniciatives de les seccions, federacions, fronts, etc. 

Fons_de llibres i revistes^ 

Sistema d'adquisició i abonaments col·lectius de llibres i revis
tes per a la formació de biblioteques en els locals del partit. 

Club_socialista del jLlibre^ 

Creació d'una cooperativa de venda de llibres i discs, a instal-
lar en els locals centrals del partit, amb 1'objectiu d'autofinan 
çar en el grau major possible les activitats del partit en el camp 
de la formació dels militants. 

Notes: 1) Els companys interessats a col·laborar amb els serveis 
centrals de formació del partit poden posar-se en con
tacte amb el Secretari de formació: Raimon Obiols 

2) Oportunament es convocarà una trobada qeneral de secre
taris de formació del partit, per tal d'articular aquest 
programa general amb les activitats de les Federacions, 
Seccions i Fronts. 

Raimon Obiols 

À M B I T S — Lluita a l'Empresa 

CAMPANYA DE SUPORT A LA UGT EN LES ELECCIONS SINDICALS FETES PER 

LES FEDERACIONS 
Federació I 

A nivell de tota la Federació s'han portat a terme les tasques as 
senyalades. A Girona, a més, la propaganda al carrer, inclús la . 
de la UGT, l'han fet companys del Partit. 

1 



P.S.C. 
A Girona van organitzar un míting en el que van intervenir Trigi-
ner, Lluch i Alamillo. Han fet així mateix altres xerrades en di
versos llocs. 

La feina dels díptics que els hi vàrem enviar i l'acció dels mu
rals, l'han feta totalment. 

Federació II 

Han fet totes les tasques programades per la Campanya de suport, 
han treballat molt intensament a totes les localitats de la zona 
i la marxa de les eleccions i els seus resultats el creuen més po 
sitiu del que pensaven que sortiria abans de començar. 

Federació III 

El Secretariat de la Federació III assumeix la responsabilitat po 
lítica de dur a terme els acords dels Consell General del dia 17. 
X.77 en quant a portar endevant una campanya de recolzament a la 
UGT en la convocatòria amb caràcter general a Comitès d'empresa. 
Per tal motiu: 

Convoca 

a) Als cercles de lluita urbana a través dels seus responsables 
per valorar i discutir la importància política de les eleccions 
sindicals amb aquest sector del Partit que per la seva pràcti
ca política està menys sensibilitzat sobre aquest tema. 

b) Als Secretariats de Secció a través dels responsables d'agita
ció i propaganda perquè assumeixin políticament la tasca de mo 
vilització de cada secció envers les eleccions. 

Contacte amb l'Agrupació de Barcelona i l'Hospitalet de la FC del 
PSOE per fer unitàriament la campanya de recolzament a la UGT. 
Aquesta iniciativa en la pràctica no ha estat possible per difi
cultats de planificació conjunta. (La FC del PSOE tenia amb ante
rioritat planificada la campanya i no li va ésser possible replan 
tejar-se-la) 

Contracte amb la UGT per determinar les tasques 

Concreció de les tasques 

- Treball de conscienciació dels militants de la Federació de la 
importància política i la necessitat de participar activament 
en les candidatures a comitès d'empresa i en especial a les llis 
tes de candidats de la UGT. _ 
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- Distribució de 200.000 fulls firmats com a Socialistes de Cata
lunya donant suport a la candidatura de UGT. 

- Enganxada de 3.000 cartells de "VOTA UGT' i 'ÚNETE A UGT". 

- Distribució de material propagandístic de UGT i fonamentalment 
material electoral 

- Pintades de "VOTA UGT-SINDICAT SOCIALISTA" 

- Utilització de diversos equips mòbils els últims dies de la carn 
panya. 

Federació IV 

Secció I - Prat de Llobregat.- Tot el que teníem programat per la 
campanya de recolzament ha estat fet (cartells, sortides al carrer 
amb taules, repartiment de díptics i pintades de murals amb els 
motllos facilitats). 

Han col·laborat també amb la campanya de la UGT (que ha canviat de 
local amb plenes eleccions amb els inconvenients conseqüents) 

UGT ha denunciat les eleccions fetes per CCOO abans del decret a 
Seda Barcelona i sembla que l'empresa accepta repetir-les. Això 
mateix es dóna amb altres empreses, la decisió de les quals és en 
cara dubtosa 

Secció II - Cornellà.- En aquesta secció donades: 

1) Les característiques dels seus militants -sindicats a CCOO al
guns 

2) La disminució de la militància, general que fa que es concen
trin totes les tasques en un nombre reduït de companys 

3) La falta d'interès en el tema 

ha produït que el programa de recolzament de la campanya es portés 
a terme de manera molt feble, o quasi pràcticament nul·la 

Secció III - Martorell.- Han reballat conjuntament amb UGT per a 
vitalitzar la seva campanya. Els objectius programats per la de 
suport han estat acomplerts. En aquesta zona tenim militants del 
PSC pràcticament a quasi totes les empreses, cosa que ha fet que 
la col·laboració hagi pogut ésser intensa. 

A Olesa van fer un míting. 

A Olesa, també, ha brotat amb molts vots un sindicat format per 
molts que provenen del vertical i que es nomena ULT (Unión libre 
de Trabajadores. 
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Federació V 

Han portat a terme totes les accions programades, (assemblees de 
les Seccions per fer les valoracions corresponents, repartiment 
de díptics, i pintades de murals). Han treballat després conjunta 
ment amb UGT, completant així la campanya de suport. 

Federació VI 

Van reunir les Seccions amb l'únic ordre del dia de les eleccions 
sindicals i debat sobre la campanya de recolzament. 

Han realitzat els contactes per a coordinar les accions amb UGT, 
han repartit els díptics i han fet les pintades dels murals. 

Federacifi VII 

El Secretariat de la UGT està format tot per militants del PSC a 
excepció d'un que és del PSOE. Això va fer que determinessin que 
al cap de comarca, Tortosa, la campanya de suport es fes des de 
dintre de la UGT per el que no s'ha vist més que una acció, però 
els objectius que es varen assenyalar prèviament, van ésser acom
plerts. Aquesta determinació de fer-ho així, possiblement la va 
forçar el fet de que els militants disposats a realitzar la campa 
nya, ja estaven realitzant la de UGT i no en quedaven per fer les 
dues accions. 

Federació VIII 

Surten molts candidats independents per la clàssica jugada de CC 
00 de sumar vots per aquest angle. Han sortit també, però no 
tants, independents que es puguin considerar lligats als verticals 

A nivell de Partit han fet tot el qUe hi havia programat, prèvia
ment van fer les Assemblees de Secció, i a més de la campanya de 
suport, han col·laborat amb la d'UGT 

Federació IX 

Ha estat realitzada la campanya de suport tal com va ésser previs 
ta i van col·laborar després amb la d'UGT. 

A Camprodon es dóna el cas de que tots els militants del PSC són 
de CCOO i han tingut que transigir amb alguns detalls que podien 
perjudicar després les eleccions municipals. 

Federació X 

No es pot dir que el Partit hagi donat suport obertament a la carn 
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panya. El suport l'han fet solament alguns estudiants i ensenyants 
El motiu que donen és que hi han bastantes reticències. 

La campanya s'ha fet, però no s'ha col·laborat després obertament 
amb la d'UGT. 

Federació XI 

En aquesta zona es donen resultats que tendeixen a la creació de 
sindicats sectorials. Moltes empreses mitjanes i petites -que n'hi 
ha gran nombre-, donen com gunayadors candidats independents. 

Informen que CCOO no té incidència allà. 

La campanya de suport l'han portat a terme conjuntament amb UGT, 
perquè UGT la porten militants del PSC. Tot s'ha fet com estava 
previst. 

Federació XII 

Informen que a la UGT de Mataró, i en plenes eleccions, tenen el 
problema de revocació de Secretari General, cosa que ha motivat 
algunes fallides ortanitzatives. 

A nivell de Partit s'han portat a terme totes les accions previs
tes per la campanya de suport. 

Federació XIII 

L'activitat del Partit en aquesta Federació ha estat molt apagada 
La major part de gent, viu, però no treballa allí, i de llocs im
portants de treball n'hi han pocs. Quelcom s'ha fet, però, que ha 
manifestat la presència del PSC. 

Federació XIV 

Han realitzat les accions programades per la campanya de suport. 
Van fer les Assemblees de Secció, col·laborant també amb la campa 
nya de la UGT. 

Federació XV 

Han portat a terme totes les accions programades per la campanya 
de suport, col·laborant intensament a més amb la d'UGT. 

Federació XVI 

La campanya de suport l'han fet conjuntament amb la d'UGT donat 

15 



P.vS.C. 
que la tenien que realitzar els mateixos militants. 

Federació XVII 

La promoció de la UGT en aquesta zona ha començat fa només sis me 
sos. La meitat dels militants del PSC sindicats, ho són a USO.Tot 
el que estava programat per la campanya de suport ha estat portat 
a terme. 

LLUITA 
URBANA I COMARCAL 
COMENÇA L'ESTUDI DEL PROJECTE D'ELECCIONS MUNICIPALS 

"Seran al Juny", assegura Obiols, 

socialista català. 

BARCELONA, 21 (INFORMACIONES).- Al llarg d'una àmplia entrebista, 
mantinguda amb un redactor de l'agència EFE, en Raimon Obiols, di 
putat socialista català i membre de la ponència encarregada per 
la Comissió d'interior del Congrés per informar el projecte de 
llei sobre elccions municipals, afirma que les mateixes poden te
nir lloc "cap a l'estiu, concretament a la segona quinzena de 
juny" . 

El projecte, modificat sensiblement per la ponència (veure INFOR
MACIONES del dissabte), comença avui a ésser debatut pel Ple de 
la Comissió. Per el seu interès reproduïm alguns dels moments més 
interessants de l'entrevista abans esmentada. 

Incoherència d'UCD 

- Políticament m'ha estranyat molt l'actitud dels ponents d'UCD 
que es incoherent amb l'opció predominant d'aquest partit de re 
tardar les eleccions. Però el calendari ha estat acceptat la 
qual cosa és un important èxit socialista, ja que significa que 
hi haurà eleccions a començaments de l'estiu. UCD està en una 
contradicció. Per una part, tem la consulta electoral, ja que 
ha suposat el desgast djuna acció governamental no massa bri
llant, a més de que la crisi econòmica ha fet decréixer la seva 
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influència en l'electorat; per 1'altra banda UCD no pot supor
tar el cost que soposaria ser el partit que atures les eleccions 
En el Ple del Congrés no veig pas com es pot alterar el calenda 
ri acceptat per la ponencia i la comissió, ja que no hi ha cap 
esmena en aquest sentit. 

- Crec -diu més endavant el diputat Obiols- que UCD està en un • 
carreró sense sortida i l'única opció fóra que el Govern no com 
plís la llei ni acceptés el calendari, el que seria extraordinà 
riament conflictiu. Podria ser que hom cerqués un consentimentT 
una mena de consens per a un ajornament. Però, per la nostra 
part, no donarem aquest consentiment: les municipals ens inte
ressen quan més aviat millor no sols perquè preveiem la victò
ria socialista, sinó perquè vivim diàriament una situació d'ino 
perància municipal i de buit de poder. En qualsevol cas, el ca
lendari aprovat per la ponència obligaria a celebrar eleccions 
locals abans del referèndum constitucional. 

Elecció d'alcalde: un projecte útil 

El senyor Obiols analitza el sistema d'elecció d'alcalde per ser 
el cap de la llista guanyadora, "no és dolent ni antidemocràtic", 
explicant així el tema: 

- Al ser el primer component de la llista el candidat a l'Alcal
dia, es permet a l'electorat pronunciar-se tant en funció d'una 
opció política com de confiança a una persona. Tampoc crec que 
aquest sistema vagi a fer, com s'afirma, ingovernables els muni 
cipis per un enfrontament entre l'alcalde i els regidors d'al
tres grups. Aquest problema també existiria en el cas de que 
l'alcalde fos elegit pels regidors, ja que es pot produir un 
sistema d'imposició de les minories. Estimem que el projecte 
del Govern és útil, i per això no hem presentat esmenes a la 
fórmula de designació de l'alcalde. 

FEDERACIONS 
Federació III 

El passat dia 18 es va celebrar la II Assemblea ordinària de la 
Federació III (Barcelona i l'Hospitalet). 

En el transcurs de la sessió es va debatre el nou reglament i la 
línia política. 
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Els punts centrals de la línia política van ésser: 
L'estableiment de les bases que haurà de contemplar el programa 
municipal socialista i l'acord d'impulsar mobilitzacions populars 
per reclamar la celebració d'ele-cions municipals urgentment. 

En quant al reglament, el debat es centrà en la concreció dels 
acords presos en quant a Estatuts en el passat Congrés del Partit 
S'aprovà ampliar el nombre de militants del Consell de 35 a 51, 
dels quals 13 són elegits directament per les seccions (1 per ca
da una de les existents) i ratificats per l'Assemblea i la resta 
per elecció directa de l'Assemblea. 

El Consell en la seva primera reunió elegí un Secretariat de 13 
membres: 

JOAN LAPORTA 
JORDI PARPAL 
CARLES MONNER 
MERCÈ SALA 
ERNEST MARAGALL 
JACINT HUMET 
JUANJO FERREIRO 

PERE NARBONA 
MARIA TORRENT 
JOAN COLOM 
PEP SOLÉ 
MANUEL CARBONELL 
ALBERT BATLLE 

DIVERSOS 
DE LA OFICINA DE PREMSA AL CONSELL I SECRETARIAT GENERALS I SECRE-

TARIATS DE FEDERACIONS I FRONTS 

La Oficina de Premsa del PSC és la peça clau de l'acció informati 
va global i sectorial del Partit. Les seves funcions es centren . 
en la creació, definició, orientació i planificació de la políti
ca informativa oficial, i en la seva aplicació i realització pun
tual. 

Totes les accions informatives del PSC a nivell oficial han de 
passar per la Oficina de Premsa, per tal que puguin ésser analit
zades i canalitzades de manera adequada, d'acord amb les línies 
d'acció informativa fixades prèviament. 

La Oficina de Premsa aconsella: 

a).- La reducció al mínim possible de les rodes de premsa i dels 
comunicats oficials, la proliferació dels quals en redueix 
la eficàcia, i la seva substitució pac les declaracions en 
exclusiva a determinats mitjans d'informació, preferentment 
a les agències de notícies. 
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b).- La vehiculació de declaracions i informa 

crets i puntuals, desaconsellant tot all 
afirmacions de principis o reiteracions 

c).- El contacte directe amb els periodistes, 
hi ha elements informatius importants, i 
facin a nivell local o comarcal a través 
responsables de seccions, federacions o 
portant que s'informi posteriorment a la 

cions sobre fets con 
5 que siguin pures 
de fets ja coneguts. 

però únicament quan 
es recomana que es 
dels corresponents 
fronts. Es molt im-
Oficina de Premsa. 

Els responsables de Comunicació Externa de tots els nivells del 
partit podran comptar amb els serveis de la Oficina de Premsa 
per l'assessorament necessari. S'ha de tenir en compte, però, que 
les accions informatives s'han d'inscriure dins el programa glo
bal de la política informativa, i que per tant no seran realitza
des aquelles iniciatives que no siguin considerades adequades. 

La Oficina de Premsa només pot realitzar accions informatives ofi
cials del propi PSC, tant a nivell global com sectorial, i no es 
pot fer responsable de les accions informatives realitzades sense 
el seu coneixement previ. 

ES PREGA A TOTS ELS RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ EXTERNA DE TOTS 
ELS NIVELLS DEL PARTIT QUE ES POSIN EN CONTACTE, EL MES AVIAT POS 
SIBLE, AMB LA OFICINA DE PREMSA PER TAL DE COORDINAR MÈTODES DE 
TREBALL MES ADEQUATS. 

CALENDARI DELS ACTES REALITZATS PEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

DURANT EL MES DE FEBRER 

Dia 3 
Dia 3 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 

Dia 10 

Dia 
Dia 
Dia 

10 
11 
11 

Reus Ernest Lluch - Pep Jai 
Mollerusa Francesc Morata 
Canet de Mar Pasqual Maragall 
Pont de Vilumara Toni Verdaguer 
Escola Professional del Clot - Barcelona 

1 membre Secretariat Federació III 
St. Feliu de Llobregat 

Joan Reventós - Eduard Martín 
Canet de Mar Josep Roca - Remei Margarit 
Mollerusa Felip Solé Sabarís 
Cotxeres de Sants - Barcelona 

Socialistes de Catalunya: Joan Reventós i 
Josep M. Triginer. Solidaritat amb Xile, 
Argentina i Paraguay 
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P.S.C. 
Dia 11 Ullastrell Raimon Obiols - Pep Jai 
Dia 12 Lleida Felip Solé Sabarís 
Dia 16 Escola de Comanaments Intermitjos 

Ernest Lluc 
D*ia 16 Secció VI-Bàrcelona 

Isidre Molas: Taula rodona CDC i PSUC. 
Constitució 

Dia 17 Palau dels Congressos - Barcelona 
Campanya "Guanyem la Constitució guanyem 
l'Estatut". Socialistes de Catalunya- Jo
an Reventós i Josep M. Triginer (junt amb 
altres Partits). 

Dia 17 Canet de Mar Joan Alamillo 
Dia 17 Escola Institut Can Tunis 

Pep Jai 
Dia 18 Caldes de Montbui 

Pep Jai 
Dia 19 Sallent Marta Mata 
Dia 24 Canet de Mar Marta Mata 
Dia 24 Cornellà de LL. Eduard Martin 
Dia 25 Vilafranca del Penedès 

Eduard Martin 
Dia 25 Castellbisbal Esteve Tomàs - Toni Verdaguer. 

Nota: A partir del mes de Març s'anunciarà en el Company els actes 
vigents o realitzats dintre de les dades destinades a recopilació 
dels informes adreçats als Company, tenint en compte que es tanca 
els dies 4, 14 i 24 de cada mes. 

En aquest informe no s'indueixen els actes programats directament 
per les federacions en les que els militants de comarques els rea 
litzen directament. 
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