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CONSELL GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL GENERAL REUNIT EL 29 DE GENER DE 1978 

El Consell General es reuní el passat 29 de Gener. 

A l'ordre del dia s'incloia la presentació i discussió dels mate 
rials proposats per l'elaboració del manifest-programa municipal 
La discussió i aprobació del reglament intern provisional del Con 
sell. La presentació i discussió de la ponència sobre crisi econò 
mica i pactes locals i comarcals elaborada per la comissió que 
amb aquesta finalitat fou nomenada a 1'anterior sessió del Consell 
I 1'informe del Secretariat General. 

Pasqual Maragall fèu la presentació dels materials pel manifest-
programa municipal. Aquests materials s'han fet arribar, per la 
seva discussió, a totes les seccions del partit. 

El ponent destacà la importància del manifest-programa per les 
eleccions municipals i la necessitat de dotar al partit d'un pro
grama global, de grans línies, en aquest camp. 

Els materials presentats no pretenen concretar actuacions a ni
vell local però intenten aportar elements tant a nivell de pla 
d'urgències com més a llarg plac, comptant amb el Parlament de Ca 
talunya, en l'etapa posterior a l'aprobració de la constitució. 

Després d'una exhaustiva exposició del contingut dels documents i 
dels redactats alternatius existents en alguns punts, que el po
nent valorà com molt enriquidors, es passà al debat que tingué ca 
racterístiques de discussió prèvia i fou aprofitat pels conse
llers per assenyalar aquells aspectes que troban a faltar o 
aquells en els que existeixen posicions diferents encara que en 
cap moment es planteja de prendre resolucions. 

La caracterització del treball a realitzar pels futurs regidors 
socialistes: el repartiment de poders que cal propugnar entre els 
nivells municipal, comarcal i regional; la necessitat o no de po
tenciar una xarxa de caps de comarca entorn als que es polaritzi 
l'activitat comarcal; el paper a desenvolupar en el futur per les 
associacions de veïns, foren alguns dels temes que centraren el 
debat. 

En la línia d'avençar en ladefinició dels eixos bàsics de la cam
panya per les eleccions municipals, José Ignacio Urenda, responsa 
ble amb Toni Verdaguer del àmbit de política municipal al Secreta 
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riat General, convocà una reunió àmplia de responsables de políti 
ca urbana i municipal pel proper 11 de febrer. 

També s'analitzaren les perspectives que hi han cara a les dates 
de les eleccions posant-se de manifest tant l'urgència de la seva 
convocatòria com la necessitat de seguir presionant per accelerar 
el procés davant la política dilatòria del Govern. 

El segon punt del ordre del dia era la discussió i aprobació del 
reglament intern del Consell. Albert Batlle fèu la presentació 
del texte elaborat, que ja era conegut dels consellers, i es pas
sà a discutir les esmenes presentades a cada punt que van introdu 
ir algunes modificacions. Cal destacar el caràcter provisional 
d'aquest reglament ja que estatutàriament ha de ser aprobat pel 
Congrés. 

En el tercer punt -Crisi econòmica i pactes locals i comarcals-
fou ponent Lluís Armet que centrà en 1'alternativa política glo
bal més que en tal o qual punt de la ponència el tema del debat. 

La discussió pasà de manifest la valoració positiva que es feia 
de la primera part del document, que aporta elements bàsics d'a
nàlisi del problema i posa de manifest la inviabilitat de fer 
una trasl·lació a nivell local dels pactes de la Moncloa. La sego
na i tercera part del document, en que s'avencen algunes propos
tes d'actuació a curt termini i les línies mestres d'una alterna
tiva basada en la definició i consolidació del poder comarcal com 
a element polític clau, fou objecte de viu debat i es posaren de 
manifest posicions divergents en alguns aspectes. El Treball de 
la ponència fou però acceptat globalment com a document de discus 
sió pel conjunt del partit. 

L1informe del Secretariat, a càrrec d'en Eduardo Martín, va ten-
car l'ordre del dia. 

A proposta del Secretariat foren votades i aprobades dues propos
tes, la primera referent a la constitució urgent de les noves fe
deracions aprobades al passat Congrés i la segona la confirmació 
de Jordi García Soler com a cap de la oficina de premsa del Par
tit. 

La situació política fou analitzada en 1'informe entorn als segü
ents punts: 
- Generalitat provisional 
- Procés constitucional 
- Llei municipal 
- Llei sindical 
- Eleccions sindicals 
- Terrorisme 
- Incompliment dels pactes de la Moncloa per part del Govern. 

En acabar es plantejà el tema de les comissions d'unificació amb 
la FSC del PSOE; tema que quedà pendent, per manca de temps, per 
la propera sessió del Consell. 
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La Comissió de coordinació que junt amb la corresponent de la FSC 
ha d'exercir tasques de conjunció de la política d'ambdues orga-' 
nitzacions l'ha posat ja en marxa el Secretariat formant-ne part: 
E. Adroher, X. Guitart, E. Martín, J. Reventós i J.I. Urenda. Hau 
rà de ser ratificada pel proper Consell. 

La comissió d'unificació, orientada a tasques organitzatives, hau 
ria d'estar formada per 6 membres. El Secretariat presentà la pro 
posta de incloure tres membres del propi Secretariat: LL. Armet, 
J. Casanoves i J.M. Sala i tres consellers a elegir pel Consell. 
Proposà com a candidats a A. Fernández, J. Font, E. Moltó i C. 
Monner. 

L'ALTERNATIVA DELS SOCIALISTES DAVANT DE LA INSTITUCIONALITZACIÓ 

DELS PACTES O ACORDS A CATALUNYA 

El present document ha estat redactat per una Comissió designada 
pel Consell General. 

Discutit en la Sessió del Consell General del 29 de gener darrer 
aquest decidí considerar-lo un document de treball i portar-lo a 
coneixement del Partit a través de les pàgines del Company 

Els acords indiscriminats presenten desde el punt de vista estric 
tament democràtic una sèrie de greus inconvenients sobretot quan 
no hi ha solament partits polítics entre els components. En 
aquest sentit cal valorar els aspectes següents: 
1) La globalització dels problemes polítics en una democràcia es 

fa mitjançant els partits. 
2) L'altre nivell fonamental, la dialèctica sindicats de classe-

patronal, té la seva dinàmica i autonomia pròpia que cal res
pectar. 

3) Cal que la posició de cada partit, en tota situació i problema 
quedi ben clara i definida davant de la classe treballadora 

4) Es dificulta la normalització de la vida democràtica com a con 
seqüència de la inexistència d'una clara explicitació entre 
les diferents alternatives polítiques i més encara quan estem 
a les primeres etapes de la democràcia. 

Així doncs, els acords a "quatre bandes" entre representants de 



l'Administració en un sentit ample, sindicats patronals i/o enti
tats patronals organitzades, Sindicats obrers i Partits polítics, 
planteja greus problemes de clarificació política. 

L'establiment d'acords interclassistes entre forces polítiques no 
més poden é?ser acceptats desde una perspectiva de classe quan es 
donin les característiques següents: 
a) Existència d'una situació general o sectorial extremadament 

greu 
b) Duració fixada dels acords adoptats amb la delimitació d'un co

mençament i un termini temporal el més curt possible. 
c) Publicitat de les posicions defensades pels socialistes durant 

la negociació. Així com en el moment de donar a conèixer el re 
colzament a l'acord cal explicitar les diferències mantingudes 
pels diferents partits. 

d) Denúncia per tots els mitjans possibles de l'incompliment dels 
compromisos en cas de produir-se 

Aquests quatre factors esmentats constitueixen els elements d'ex
plicació que ens permeten valorar el sentit polític de la partici
pació dels socialistes als Acords deia Moncloa. 

No podem admetre la lògica política que intenta traslladar a qual 
sevol circumstància geogràfica -municipi, comarca- l'Acord polí
tic establert entre les distintes coalicions polítiques a nivell 
d'Estat. 

En línies generals volem assenyalar quins són els elements crí
tics que fan inviable, segons l'òptica dels socialistes, l'esta
bliment de Pactes o Acords de la Moncloa a nivell comarcal o muní 
cipal -Bages, Baix Llobregat, Maresme, Terrassa, Sabadell, etc.. 
- En primer lloc només pot haver-hi pacte quan hi ha capacitat po 

lítica, és a dir, poder real per a endegar a la pràctica la po
lítica acordada. 

- Els plantejaments d'acords de tothom amb tothom, és a dir, amb 
l'inclusió a més dels partits polítics de representants de cor
poracions administratives i econòmiques -Ajuntaments, Cambres 
de Comerç, Associacions Empresarials, Representants de Sucur
sals de bancs i Caixes d'Estalvi, etc.- i també dels Sindicats 
Obrers produeix una clara magnificació dels interessos de la 
dreta alhora que introdueix una confusió sobre el paper a jugar 
per cadascú. 

- Hi ha darrera de cada proposta l'establiment d'una instituciona 
lització de pseudo poder comarcal amb noms distints -comissió 
permanent, consell comarcal, etc.- que prefigura formes de re-
presentatitvitat comarcal no estrictament polítiques, que desfi 
guren els resultats de les darreres eleccions assolits per cada 
comarca. 

- La major part dels punts que constitueixen l'acord són total
ment irrealitzables a l'escala geogràfica que es plantegen. Cal 
ser molt realista en l'establiment de polítiques factibles. 

- Pot produir la impressió d'un "Consejo Económico Sindical Comar 
cal" als que ningú feia cas i només servien per a presentar una 
llista llarga i inútil de problemes desordenats. 
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Amb tot, els Pactes comarcals i municipals plantegen en alguns ca 
sos un conjunt de resolucions que són de factible i positiva rea
lització en el seu àmbit. Ens referim concretament a tots aquells 
aspectes relatius a tramitacions per cobrament de sous pendents i 
liquidació immediata assegurança d'atur, control de les bosses de 
treball, establiment d'un control democràtic dels expedients de 
crisi i d'altres situacions de conflictivitat etc. Es en aquests 
camps on s'han obtingut alguns resultats concrets (punts 2, 3 i 4 
Pacte del Bages, control bosses de treball en Terrassa), però no 
hem d'oblidar que corresponen a la clásica dialèctica entre pa
trons i sindicats obrers. 

En el cas que calgui arribar a enteses atès el nivell de crisi 
sectorial, comarcal o municipal cal cercar altres denominacions 
com "programa mínim", en el que es delimitin clarament els objec
tius a assolir alhora que s'establirà un termini curt. En qualse
vol cas cal donar una gran importància a la política informativa 
-posició diferenciada dels socialistes-. La situació esmentada 
hom l'observa en alguns municipis on s'ha produït una greu deteri 
orització de la situació (Terrassa, Sabadell, etc.) 

Davant d'aquesta situació creiem necessari el llençament d'una 
iniciativa per part de Socialistes de Catalunya que contribueixi 
a la clarificació dels diferents nivells de l'actuació política a 
Catalunya. En aquest sentit ens reafirmem en la necessitat de la 
institucionalització política i administrativa de les comarques 
de Catalunya -poder comarcal-. 

Abans d'entrar en la descripció de la proposta que presentem vo
lem fer les consideracions següents: 
- cal defensar en tot moment l'autonomia municipal. 
- cal evitar les fórmules d'institucionalització entre diversos 
municipis -mancomunitats- com element de disgregació d'una al
ternativa comarcal. 

- cal veure la necessitat de cooperació entre municipis per a la 
resolució de funcions i serveis concrets dins del marc de la ra 
cionalització de les funcions comarcals. 

- cal distingir amb claredat les previsibles funcions comarcals, 
de les municipals i autonòmiques. 

- cal no confondre la institucionalització política de la comarca 
amb una simple coordinació dels municipis que la composen. 

Un aclariment previ que cal fer quan es parla de poder comarcal 
és el que fa referència a la vigència de la divisió comarcal de 
la Generalitat. Es evident que hi ha un conjunt de comarques que 
no ofereixen el mínim de condicions òptimes per a dur a terme fun 
cions que el futur Estatut d'Autonomia els hi assignés. Només cal 
assenyalar que hi ha onze comarques amb una població inferior als 
25.000 habitants. Es per això que cal parlar, en casos concrets, 
de supracomarca com a zona homogènia que pot servir de base d'ac
tuació política alhora que per a les zones deprimides pot ser un 
instrument superador del sistema caciquista que s'apropiaria molt 
més fàcilment dels centres de decisió per a una sola comarca.L'al 
ternativa proposada en el cas de l'Alt Pirineu entre de ple dins 
d'aquesta lògica. 
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De forma esquemàtica la proposta que presentem al Consell General 
del PSC és la següent: 
- impulsar la creació de consells comarcals o supracomarcals for
mats pels partits polítics exclusivament. 

- cal garantir la presència d'aquelles coalicions polítiques que 
haguessin assolit un mínim del 3 per cent de vots a la comarca. 

- la composició dels consells caldria fer-la valorant la importan 
eia de cada partit en el conjunt comarcal segons els resultats 
electorals obtinguts. 

- el nombre de membres dels consells caldria que fos reduït -uns 
8 ó 10 membres- i amb assignació de responsabilitats concretes. 

- és important la creació de comissions de treball àmplies i ope
ratives lligades a cadascuna de les responsabilitats concretes. 

- les comissions de treball tenen de facilitar una col·laboració 
oberta a tothom. 

- a títol indicatiu, assenyalem les responsabilitats concretes 
que caldria establir en cadascun dels consells: Sanitat, Ensen
yament, Desenvolupament Comarcal, Ordenació del Territori, Tre
ball, Cultura, Joventut, Esport. 

- cal un criteri flexible per tal d'adequar la configuració dels 
consells comarcals o supracomarcals a la problemàtica de cada zo
na. 

La creació d'uns consells comarcals formats pels partits polítics 
significa un avenç vers una major clarificació política alhora 
que constitueix una afirmació de la voluntat de les comarques 
d'assolir un determinat grau de poder polític en la perspectiva 
de la elaboració de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

Les funcions a realitzar pels consells comarcals o supracomarcals 
provisionals serien a grans trets i per a aquesta etapa preautono 
mica les següents: 
a) Promoure per tots els mitjans solucions operatives als proble

mes concrets que sorgeixin en el seu àmbit comarcal. 
b) Impulsar una política de racionalització de l'ús de l'espai i 

plans generals. 
c) Coordinació de la prestació de serveis públics específics dels 

Ajuntaments. 
d) Canalitzar a la Generalitat Provisional i a l'Administració de 

l'Estat els diversos problemes que sorgeixin. 
e) Estudi de la situació i perspectives de la comarca. 
f) Promoure debats sobre l'opció de la comarca respecte de les 

possibles fórmules d'institucionalització comarcal en el futur 
Estatut. 
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SECRETARIAT GENERAL 
REUNIÓ DEL DIMARTS 31 DE GENER DEL 19 78 

1.- El Secretariat General estableix el calendari de presentació 
dels plans de treball dels diferents membres del Secretariat: 

7 de febrer: Problemàtica electoral municipal 

14 de febrer: Finances del Partit-Serveis Centráis-Política 
internacional-Política de la Generalitat de 
Catalunya. 

21 de febrer: Gabinet Tècnic-Relacions amb les Federacions-
Front de Lluita Pagesa. 

28 de febrer: Formació política i política cultural-"Hora 
Socialista" 

Els responsables de diferentes activitats prepararan dues 
pàgines resumint les línies generals dels departaments res
pectius . 

2.- El company Josep M. Sala informa sobre la preparació de l'As 
semblea General de la Federació III que tindrà lloc el 18 de 
febrer: declaració política, reglaments, ampliació del Con
sell de la Federació, creació de la Secció Universitària,pro 
moció de nous valors, etc. El Secretariat General considera 
d'una gran importància l'Assemblea en preparació i el desen
volupament del Partit a Barcelona i a l'Hospitalet. 

3.- El Secretariat procedeix a una valoració del darrer Consell 
General i decideix una trobada amb la Mesa del Consell per a 
la preparació de les properes sessions. 

4.- El company Raurich presenta un informe sobre els projectes 
en curs pel reforçament i l'animació d'un gran moviment coo
peratiu a Catalunya en col·laboració amb la UGT i amb la 
Unió de Pagesos. 

5.- El Secretariat General procedeix a un debat general sobre la 
política informativa del Partit: oficina de premsa, millora 
del funcionament i del contingut de l'Hora Socialista, pro
blemes relatius a les relacions amb els diaris i la gran prem 
sa d'informació. El debat es traduirà amb una sèrie de reso 
lucions i de proposicions que seran presentades als òrgans 
del Partit. 

6.- El Secretariat General analitza els treballs preparatoris al 
proper Congrés de la UGT de Catalunya i valoritza la partici
pació dels militants del PSC a l'èxit del Congrés. 
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REUNIÓ DEL DIVENDRES 3 DE FEBRER DEL 1978 

El Secretariat General es reuneix amb caràcter extraordinari per 
discutir el pla de treball en relació amb el procés d'unitat so
cialista. Una sèrie de orojectes i proposicions relatius a la 
unificació de serveis entre el PSC i la Federació Catalana del 
PSOE i a l'organització i preparació del Congrés d'unificació de 
cidit pels recents congressos d'ambós Partits seran discutits en 
la propera reunió de la Comissió de Coordinació. 

El Secretariat General decidí que els companys Raimon Obiols i 
Enric Adroher Gironella assistirien com invitats en qualitat de 
representació del PSC a la Sessió inaugural del Congrés de 1'Ex-
Reagrupament que tindrà lloc el dissabte 4 de febrer a les 6 de 
la tarda. 

R E L A C I O N S I N T E R N A C I O N A L S 

TROBADA AMB UNA DELEGACIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PARTIT SO-

CIALISTA FRANCÉS (PSF) 

Pel PSF: Louis Le Pensec, Delegat nacional a les regions, diputat 
per la Bretanya; Pierre Esteve, Conseller general i Se
cretari federal de la Federació Catalana del PSF; Sans, 
redactor de l'UNITE òrgan del PSF. 

Per Socialistes de Catalunya: Joan Reventós i Josep M. Triginer, 
diputats i ministres de la Generalitat de Catalunya, Rai 
mon Obiols, diputat i Enric Adroher-Gironella i Robert 
Ribera de la Comissió de Relacions Internacionals del 
PSC. 

La delegació del Partit Socialista Francès comunicà oficialment a 
la representació catalana la política descentralitzadora i auto-
gestionària aprobada pel Partit Socialista, "Les regions han d'ex 
istir realment -digué Louis Le Pensec- basades en el sufragi uni
versal i no per designació més o menys democràtica, en el marc 
d'una política deliberada de planificació partint de la base(ajun 
tament, departament, regió) i no a la inversa com és actualment 
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el cas. A 1'interior de la realitat regional cal que les pobla
cions interessades puguin escollir lliurement la millor forma 
d'associació possible". La delegació del PSF considerà que els So 
cialistes de Catalunya constitueixen una experiència important en 
la història dels moviments autonòmics portats a terme pels socia
listes. Les dues delegacions decidiren noves trobades per millo
rar les relacions actuals i aprofondir els problemes que puguin 
ésser comuns. 

COL.LOQUI SOCIALISTA A CERET ENTRE REPRESENTANTS DE LA CATALUNYA 

NORD I DE LA CATALUNYA SUD 

El dimenge 15 de gener tingué lloc en la gran sala de l'Ajunta
ment de Ceret una reunió històrica. Per primera vegada es reunien 
representants socialistes de les dues vessants del Pirineu. La tro 
bada estava presidida per Ernest Lluch, diputat i Michel Sageloli 
batlle de Ceret i Conseller General. 

La delegació de la Catalunya Nord, a més del batlle de Ceret esta 
va integrada per els dos candidats del Partit Socialista Francès 
a les properes eleccions legislatives: Michel Jomain i Pierre Es
teve; el secretari federal encarregat de la premsa, Georges Oms; 
el delegat federal per les qüestions catalanes Fourcade, el Conse 
ller general Jean Martí; els batlles de St.-Laurent-de-Cerdans, 
Pierre Reynaud; Ribère, de Banyuls,Barceló de Maureillas; així 
com una colla de responsables i delegats comarcals, entre ells el 
vell militant Jean Rous, volontari a Barcelona durant la guerra 
civil espanyola i especialista dels problemes de descolonització. 

La delegació de la Catalunya Nord, al costat d'Ernest Lluch, Estè 
ve Ripoll i Alfons Romero, de la Federació Socialistes de les co
marques gironines; Francesc Brossa batlle de Castelló d'Empúries; 
Lluís Secrest, regidor de l'Ajuntament d'Olot; Pasqual Maragall, 
responsable de la Comissió central que prepara la campanya per 
les eleccions municipals a nivell de Catalunya; Enric Adroher-Gi-
ronella i Robert Rivera, de la Comissió de Relacions Internacio
nals del PSC. 

L'objecte de la trobada era múltiple: d'una part, e.1 s delegats 
del PSC explicaren als seus col·legues del nord el procés de demo 
cratització a nivell de l'Estat espanyol i el combat per el reco
brament i l'enfortiment de la Generalitat de Catalunya, així com 
el procés d'unificació socialista a Catalunya. Els delegats de la 
Catalunya nord explicaren la campanya de descentralització que 
portava a cap el Partit Socialista Francès entorn de la Llei pro
posada darrerament davant del Parlament francès. 

Seguidament tingué lloc un gran debat sobre els problemes munici
pals, les properes eleccions municipals a Espanya, les experienci 
es dels companys de la Catalunya nord. Aquests oferiren als dele-
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gats del PSC la possibilitat de visites de treball a les munici
palitats de Ceret, Banyuls,St. Laurent-de-Cerdans per millor co
nèixer les realitzacions pràctiques i els mecanismes de poder lo
cal i comarcal. 

Finalment, Ernest Lluch i els batlles de la vessant nord del Piri 
neu intercanviaren informacions sobre l'estat de la carretera in
ternacional Cervère-Port Bou, la que hauria d'enllaçar St. Lau
rent-de-Cerdans i Massenet de Cabrenys, i la que hauria de relli
gar Ceret a Salines passant per Fontfreda. 

Una nova trobada tindrà lloc l'endemà de les eleccions legislati
ves franceses a la Catalunya sud, probablement a Castelló d'Empú
ries o a Girona. 

DEBAT A LA TELEVISIÓ BELGA SOBRE EL PROCÉS DEMOCRÀTIC ESPANYOL 

VIST DES DE CATALUNYA 

El dimarts, dia 17 de gener, en el marc del programa de televisió 
EUROPE IMMEDIATE tingué lloc un gran debat polític dedicat a Es
panya, dos anys després del General Franco. L'emissió comprenia 
tres parts: un reportatge de tres quarts d'hora sobre Barcelona 
i les seves lluites populars (manifestacions feministes,- la cri
si escolar, la crisi econòmica a les empreses, el monopoli del po 
der i de les forces franquistes sobre la televisió espanyola, el 
procés Boadella i el combat per la llibertat d'expressió, la re
volta a les presons,les contradiccions d'una Generalitat de Cata
lunya sense poders reals, etc.); un programa de cançons de Lluis 
Llach,i un debat polític d'una hora llarga en el que participa
ren Claudin, un dels inventors de 1'Eurocomunisme; Magda Oranich, 
expressió del feminisme més combatiu i més intransigent; Lluis 
Llach, en nom de l'art i la cultura popular i Enric Rflroher Giro 
nella, secretari internacional del PSC. El diputat i ministre 
de la Generalitat de Catalunya Carles Sentís anul·là la seva par 
ticipació al darrer moment. 

L'emissió, en color i en directe, tingué una durada total de 2 
hores i mitja i provocà un gran impacte en la colònia catalana 
de Bèlgica i entre els telespectadors belgues. El consulat es
panyol i el corresponsal de La Vanguardia, coneguts per les se
ves opinions en l'època franquista protestaren i tergiversaren 
el contingut de l'emissió. 

VISITA DEL PARTIT SOCIALISTA BELGA PER PART DEL SECRETARI DE RE

LACIONS INTERNACIONALS DEL PSC 

El dimecres 18 de gener, el company Enric Adroher Gironella tin
gué una trobada especial amb la direcció del Partit Socialista 
Belga, especialment amb el Secretari General, company Cools, i 
els responsables d'organització. 
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À M B I T S — ' Lluita urbana i comarcal. 

CRIDA ALS RESPONSABLES DE POLÍTICA MUNICIPAL DE LES AREES COMARCALS 

Partint d'una hipòtesi de treball, que té possibilitats de ser 
ben certa, sembla que les Eleccions Municipals poden celebrar-se 
abans del estiu. Això fa necessari que els dispositius del Partit 
es posin novament en marxa i es preparin per una tasca tant impor 
tant com són aquestes eleccions, per a la consolidació de la demo
cràcia i de l'espai Socialista. Es per això que convoquem a tots 
els Responsables de Política Municipal de les Àrees Comarcals, a 
la 2a. reunió a fi de fer el disseny de les tasques i prioritats 
tant d'ordre polític com d'organització per la preparació de la 
campanya. La reunió tindrà els següents eixos: 
en l'aspecte polític : 
1) El Manifest-Programa Municipal dels Socialistes. 
2) Els Programes Comarcals amb referència Local. 
3) Les Candidatures. 
En l'Aspecte organitzatiu: 
1) La qüestió financera. 
2) La organització material de la pre-campanya y el disseny de la 
campanya electoral pròpiament dita. 
Un darrer punt serà d'informació i aclariments que surgeixin en 
la mateixa reunió. Cada un d'aquests temes serà tractat i debatut 
a fons. 
Les dades d'aquesta trobada, en la que t'esperem, són: 

Dia 11 de Febrer 
A les 5 de la tarda 
A R b l a . de C a t a l u n y a 9 2 , p r a l . BARCELONA 

A Rbla. de Catalunya 92, p r a l . trobareu à la vostra 
d ispos ic ió exemplars del LLIBRE BLANC DE L'AJUNTA
MENT DE BARCELONA al preu de 150' - Ptes 



FEDERACIONS 
Federació III 
PONENCIA DE LINEA POLÍTICA 

La Federació III (Barcelona i Barcelonès 
Sud) reunirà la seva Assemblea de Federa^ 
ció el 18 del mes de febrer. Per la pre
paració del debat polític el Consell ha 
elaborat un treball anomenat PONENCIA DE 
LINIA POLÍTICA DE LA FEDERACIÓ III. Pu
bliquem a continuació el primer capítol 
d'aquesta Ponencia. 

EL MARC GENERAL: UNA NOVA SITUACIÓ POLÍTICA 

En la nostra declaració de Febrer de 1977, després d'analitzar el 
marc de la transició a la democracia dèiem: 
"Les possibilitats de consolidació de la democràcia depenen de la 
consolidació d'un espai polític socialista prou important (....). 
L'existència d'una força política socialista catalana important, 
que amples sectors del poble reclamen i impulsen, és la condició 
de l'avenç del Front dels Treballadors cap a 1'aprofundiment de 
la democràcia i el socialisme. La configuració de la unitat de 
l'esguerra -traducció política de la unitat del front dels treba
lladors- exigeix en primer lloc i de manera immediata, l'enforti
ment d'un socialisme català autònom i amb una base pròpia de re
colzament, no enfrontada però si independent de la dels altres co 
rrents de l'esquerra". 

Avui, després d'un any de lluita (electoral i popular, institució 
nal i de masses) podem considerar assolits en bona part els objec 
tius fixats, i per tant podem avençar, no sense entrebancs, però 
sí amb regularitat i seguretat, cap a la democràcia consolidada. 

La declaració de Desembre del II Congrés del nostre Partit s'ins
criu en la línia de privilegiar la implantació popular de l'orga
nització dels socialistes i l'enfortiment de les estructures par
tidàries. Cal donar expressió política i orgànica al vot pel so
cialisme del 15 de juny, que ens destacà com primera força de Ca
talunya i de l'àmbit de la Federació III. 

Però cal fer-ho en unes circumstàncies polítiques renovades com a 
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conseqüència del procés de canvi endegat per les mateixes elec
cions generals. Contra 1'opinió, massa extensa, de l'esterilitat 
i la inoperància de la democràcia, només cal recordar, mirant un 
any endarrera, quins eren els fets del moment: (il·legalitat de 
molts partits d'esquerres), bandes feixistes assaltant locals de
mocràtics i assessinant advocats i lluitadors antifeixistes, no 
reconeixament de les centrals sindicals, repressió brutal de les 
reivindicacions d'autogestió nacional, etc.. La crisi econòmica 
i la lentitut del procés de canvi sense ruptura no poden fer obli 
dar que els objectius de la ruptura es van aconseguint i que dis
posem d'instruments institucionals molt poderosos, a llarg termi
ni, per a fer costat a l'acció cívica, política i sindical de les 
masses de treballadors. 

La significació de l111 de setembre, amb més d'un milió de cata
lans al carrer exigint l'autonomia i d'altres jornades com el dia 
d'Andalusia, només pot entendre's després de la "revolució cultu
ral" que va representar la campanya de Maig-Juny del 77, durant 
la qual els ciutadans aplegats per raons polítiques van passar a 
ser comptats, per primer cop des del 1939, per centenars de mi
lers. El resultat electoral no va ésser aliè a la configuració 
d'aquesta nova situació que avui vivim. El predomini de l'esque
rra a Catalunya i l'esclatant victòria popular a l'àrea de Barce
lona (Regió Primera de la Generalitat) han creat un nou marc polí 
tic en la que tots els instruments polítics tenen que ser re-defi 
nits i potenciats urgentment. 

La crisi econòmica heretada del franquisme, la crisi dels Ajunta
ments encara pertanyents a l'antic règim, ens han obligat a dur 
una política de cautel.la i de compromís per tal de no desequili
brar el procés de consolidació democràtica. Era la millor sortida 
Les tentacions de dur endavant, avui, polítiques del "tot-o-res" 
no han sabut traduir-se en proposicions operatives a l'alçada 
dels esdeveniments. Els socialistes, sense caure en la complaença 
que han mostrat altres forces i que tant ha beneficiat, no els in 
teresos generals de l'estat, sinó els interessos partidaris del 
Govern, hem dut endavant, tant a nivell General, com a nivell lo
cal a Barcelona i l'Hospitalet (i a altres ciutats i pobles de Ca 
talunya) una política d'acords programàtics amb els poders esta
blerts, juntament amb altres forces democràtiques tradicionals, 
que ha dut a alguns sectors de la burgesia a distanciar-se dels 
seus representants polítics intal.lats al poder -estatal i local-
i que ha obert excletxes en l'edifici de l'Estat dictatorial. 

Aquesta política d'acords continuadament revisats i denunciables 
ha estat molt més efectiva que no pas les fórmules de "concentra
ció nacional" i "salvació nacional" que neguen tota possibilitat 
de dialèctica i debat, i per tant esclafen les bases mateixes del 
funcionament democràtic, tot anunciant la crisi final inminent i 
argumentant amb la manca de consolidació del procés democràtic. 
Les fórmules de concentració només tenen sentit com a fórmules 
provisionals, abans de l'establiment de cossos representatius de
mocràtics. 
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Aquest és el cas d'Unitat Catalana format a la Generalitat Provi
sional, mancada encara de Parlament. Les conselleries d'aquest go 
vern poden tantmateix desenvolupar una gran tasca d'intervenció i 
suport dels interessos democràtics i populars. 

Un tret característic de la situació actual és la maduració del 
procés d'unificació socialista que fa un any tot just llençàvem. 
Els Congressos de la FSC (PSOE) i del nostre partit han marcat un 
camí definitiu cap a la unificació de tots els socialistes cata
lans en un gran partit. Totes les nostres activitats, i concreta
ment aquelles que tenen relació amb el combat municipal i comar
cal, vindran influenciades positivament per aquest fet. 

La consolidació de la democràcia i l'autonomia, la confirmació de 
l'espai-polític socialista, la superació democràtica de la crisi 
econòmica, la transformació profunda dels nostres Ajuntaments,són 
objectius que estem en condicions d'assolir en l'any 1978. 



DIVERSOS 

CONSELL DE SALUT 

Companys: 

Per tal que la salut pública sigui un fet, el PSC posa en marxa, 
ja els Consells de Salut, un organisme de control i de gestió de 
la Sanitat, d'acord amb la nostra línia política sanitària. 

Els Consells de Salut tenen com a objectiu d'evitar el deteriora
ment dels serveis, col·laborar en la seva millora i, fins i tot 
en la seva implantació i arrelament. 

La composició d'aquest Consell constaria de 15 persones com a mà
xim, en proporció de terços, escollits entre: 
- Treballadors de la Sanitat, escollits entre metges, ATS, auxili 
ars i treballadors de la neteja pública. 

- Usuaris, que com a orientació podrien ser escollits entre par
tits polítics, en proporció a les eleccions del 15-J 

- I mentre no es posin en marxa els mecanismes d'elecció democrà
tica, els representants dels partits polítics i dels treballa
dors de la Sanitat convidaran a prendre part en el Consell els 
representants de l'Administració i de l'INP. 

Les tasques a fer per part d'aquest Consell foren: 
- Gabinet d'informació i orientació 
- Drets i deures de l'usuari 
- Recollida de suggeriments i necessitats 
- Control de recursos i necessitats 
- Llençament de campanyes de Salut i d'Educació Sanitària 
- Denúncies 
- Control i gestió de l'INP 
- Control del consum de productes farmacèutics 
- Control de la Sanitat pública, que implicaria: 

. Control d'aigües . Control de mercats 

. Veterinària • . Escorxadors 

. Brossa . Insecticides 

. Higiene pública . Substàncies tòxiques 

. Dispensaris municipals . Control de les campanyes de vacuna 

. Clavegueres ció vigents 

. Pous sèptics . Sanitat escolar 

. Contaminació . Inspecció sanitària d'habitabilitat 

Donat el nostre plantejament polític, democràtic i autogestionari 
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cada comarca i barri crearà aquest Consell,i segons les seves ca
racterístiques i estratègia política, donant-li la màxima difusió 
i participació local. 

Punts a tenir en compte: 
- Explicar la funció del Consell 
- Recolzament de partits i entitats 
- Difusió massiva de la constitució del Consell 
- Passar comptes al mes següent dels resultats aconseguits 
- Reconeixement de l'organisme del Consell per part de l'Ajunta

ment i de les A. de V. 
Si tots els barris i comarques o municipis tenen organitzat el 
Consell de Salut i el posen en marxa tot seguit, difícilment la 
Sanitat podrà continuar essent quelcom tancat i incontrolable per 
part de l'usuari, i també hi haurà el doble efecte que l'interès 
pel seu funcionament sigui estimulat pel control. 

De nosaltres depèn, doncs, en gran mesura, que el nostre país tin 
gui la Sanitat que li cal. 

Companys posem-nos a treballar-hi 

Salut! 

Per qualsevol consulta: COMITÈ D'ACCIÓ DE SANITAT 
Tf. 215-20-28 - ext. 13 (tardes) 
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