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PARTICIPACIO MASSIVA DELS CATALANS 
ALS ACTES DEL 30 D'ABRIL 

CONTRA ELS ASSASSINATS, LA RI'PRES-
SIO I PER L«AMNISTÍA 

PER UNA GRAN DIFUSIO I DISCUSSIO 
DELS C0MUNICAT5 DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

La Comissió Pernanent de l'Assemblea de Catalunya destaca 
que LA MISS10 FONAMENTAL "ha estat i segueix essent la difusió del 
Comunicat de la primera sessió de l'Assemblea. de la manera más am
plia i oberta possible". 

Cada organització del Partit, cada militant, haurien de si
tuar una tal activitat en el centre de llur treball i esforg, per a 
divulgar els acords de l'Assemblea de Catalunya, fent arribar el Co
municat a tots els catalans, car és un document extraordinariament 
important per a facilitar i eixamplar les nostres activitats unitá-
ries. 

Els punts de convergencia i els objectius immediats tragaos 
peí Comunicat, son la culminado d'un llarg periode de diáleg i dis-
cussió, i constitueixen una plataforma unitaria per l'acció que mena 
a la conquesta de la llibertat i la democracia, veritablement inesti
mable . 

Hem de saber treure'n el máxim de profit i utilitzar tota la 
nostra experiencia practica i forga organitzada, traduint-ho local-
ment en resultats concrets de progressió del fet unitari, sense pre-
cedents, que ha constituit l'Assemblea de Catalunya, d'engá que el 
nostre poblé pateix l'opressió franquista. 

Per assolir-ho, una de les iniciatives que podria contribuir-
hi, seria la de promoure la celebrado de petites assemblées, o reu-
nions de barriada o locáis, segons s'escaigui en cada indret, i tal 
com hem suggerit, a les quals podrien participar-hi -allá on estiguin 
constituides- membres de la Comissió pro-Assemblea de Catalunya de la 
localitat o Comarca. 

No hi ha argument mes convincent per interessar els catalans 
a assistir a tais reunions, que la de difondre previament el Comuni
cat , procurant acompanyar-lo de les informacions que el Partit i la 
propia Assemblea ens han donat sobre el desenvolupament de la primera 
Assemblea de Catalunya i, posteriorment, de les activitats i iniciati
ves de la Comissió Permanent. 

_ Aixi, recomanem la lectura de TREBALL del 11 de Marg, per una 
gran campanya contra la il.legalitat feixista, i d'afirmado de la 
legalitat democrática, l'ús del cátala, el dret a la solidaritat, pels 
dies 8, 9 i ÍO d'Abril. 

Les organitzacions comarcáis haurien de prendre la iniciati
va de reproduir els textes del comunicats. Res no és tan exaltant com 
la dinámica del fet unitari, i el nostre deure és inspirar-nos de 
l'exemple donat pels participants a l'Assemblea de Catalunya, recolzant 
amb totes les nostres forces les decisions de la Comissió Permanent. 

Tal oom ella ens demana, DIPONEM, dones, els Comunicats de 
l'Assemblea de Catalunya. 

CEDOO 
FONS 

A.VILADOT 



, /> 
— j CAB PRENDRE EN LES NOSTRES MAJE LA DIFUSIO DE "T". ! 

Les opinions que ens arriben respecte a la nova presentado de "T", 
com al seu contingut, expressen la satisfacció deis militants; pero aquesta .. ... 
satisfácele seria insuficient si no hi hagués, per part de tots nosaltres, un es-
forg mes gran per a difondre'l entre sectors del nostre poblé que fins ara no 
han tingut la possibilitat de conéixer el nostre portantveu. 

Cal fer comprendre que es necessari que "T" augmenti la seva difusió 
actual; les possibilitats existents son raolt grans, i no sois entre les masses 
catalanes que veuen amb simpatia la nostra activitat, sino també entre els mi
litants i simpatitzants de llengua castellana que están en condicions de llegir 
el cátala, i que endemés, molts d'ells teñen familiars vivint a Catalunya, 

"T", el primer periódic a publicar-se'en cátala sota la dictadura, 
l'edició i distribució del qual ha costat vides d'heroics militants i moltes 
condemnes de comunistes, té un historial de lluita que cap altre periódic de 
Catalunya está en mesura de presentar, 

Cal que els camarades valorin aquest prestigi de "T.", que el facin 
apreciar entre els catalans, i aixó sois es logrará fent esforcos per a fer-lo 
conéixer mes entorn nostre. 

Les Comarques, i totes les organitzacions, deuen prestar una atenció 
primordial a la difusió del nostre periódic. No cal oblidar qur "T" és 
l'avangada de les nostres posicions politiques, i que pot arribar a indrets on 
la presencia física deis camarades no es sempre possible. 

Quan es parla tant de defenna de la cultura catalana, de la nostra 
llengua, de vegades oblidem que "T." es el mes "veterá" deis periódics que de-
fensen la nostra parla. 

Demanem a totes les organitzacions que ens facin saber quines son les 
primeres mesures preses per a ajudar a "T", quins compromisos s'han prés per 
a augmentar la xifra de venda, quines iniciatives hi ha en aquest sentit, i 
també, naturalment, per la normalització de llurs liquidacions financeres. 

— \ PER AJUDAR A "TREBALL" | 

El diumenge dia 19 de Marg, tingué lloc a la ¡Comarca 30, ¡la festa a 
benefici del. nostre portant-veu "TREBALL". 

En un ambient joiós de camaradería i de solidaritat, mes de dues cen-
tes persones, homes i dones -entre els quals nombrosos joves-, varen passar 
una bona tarda, menjant especialitats de casa nostra i bevent refreses; escol-
tant cangons entre les quals cal destacar les d'un artista professional, amic 
nostre, que en aquesta ocasió ha volgut participar benévolament. 

Fins i tot va haver-hi un "sketch" (que tingué molt d'éxit), a carree 
d'artistes improvisats, on es deserbia el naixement d'una Comissió Obrera de 
treballadores a una fábrica textil catalana, aixi com la seva primera expe
riencia d'enfrontament victoriós amb el jerarca del sindicat vertical i el di
rector. 

La sala estava decorada amb pancartes fent ressortir la importancia 
i el paper que juga la nostra premsa, en la lluita contra la dictadura i per 
la democracia. 

Una part de la sala estava dedicada a una exposició de la premsa clan
destina editada al pais, d'una excepcional qualitat i varietat. Mes de 100 di-
ferents portant-veus -deis quals 50 editats a Catalunya- anant del nostre órgán 
central "Treball", de l'empresa SEAT "de'Barcelona, deis estudiants de la Uni-
versitat, fins ais de Tes Comissions de veins, foren molt fullejats i favorable-
ment comentats. Cadascd hi buscava -trobant sovins- el portant-veu de la seva 
localitat o comarca. La impres:' general que se'n va treure, és que aquesta 
exposició reflexava la realitat concreta de les accions i lluites al nostre 
pais, i que d'exposicions com aqüestes -aixamplades igualment amb 1'exposició 
de portant-veus clandestins d'altres forces de l'oposició antifranquista- se
rien una gran contribució a desvetllar l'esperit solidari i unitari deis treba-
lladors de l'emigració. 

I després que un membre de la direcció de la Comarca fes una interven-

Passa a la página 4\ 

- 2 -

í 



\ 

JUNA IMPORTANT REUNIÓ JUNA IMPORTANT REUNIÓ 

A fináis de Pebrer, tingué lloc, en una localitat de la Comarca 20, 
una reuniA important per analitzar alguns problemes, en particular de "Treball", 
i treure'n conclusions pertinents per tal de contribuir d'una manera mes efi-
cac ais esforgos d'unitat de les forces democrátiques en la lluita contra la 
dictadura. 

Aquesta confrontació, d'interés positiu per a tots, fou convocada per 
la C. de P„ i d'acord amb el CE» d-el Partit, amb assisténcia, endemés del Co
mité Comarcal complet, de la Comarca 20, d'un bon nombre de companys de la di
ta comarca. Participaven a la mateixa Delegacions de les Comarques següents: 
de la 15, 40, 20 bis, 25 B, 25 M, 9, 22C i 22 M. En total 51 companys i com-
panyes. 

La presidencia fou formada, per aprovacio, de la següent manera : El 
secretari politic de la Comarca 20, un delegat de la Comarca 15, el de la Co
marca 40, que obtingueren el 1er. i 2on, lloc en la classificació de la Cam-
panya del 35 Aniversari del Partió, un company de la Comarca 25 B., en represen-
tacié de les comarques"englosscdes" amb el P.C. També en representació de les 
dones del P. fou designada la.companya Maria de la Comarca 22M. 

Es proposa el següent ordre del dia que fou aprovat unanimement; 

1) Sobre "T" i les publicacions del Partit 
2) L'aplicació de la politica del Partit cara al pais. 

Peí mati es tractá sobre el primer punt. Es registraren 18 interven-
cions, plenes elles d'interés, i que lamentem, per la manca d'espai, no poder 
donar-ne algúnes, o totes elles. L'introducció fou feta peí company de la C. 
de P, També s'adrecá a la reunió el secretari politic del Provincial de la 
comarca 20 del P.CC d'E. 

La virtut del debat fou de constatar la importancia que té el fet del 
"nou periode" de "Treball". i l'esfcro que cal fer per a que arribi ais cata-
lans, o sigui d'ampliar les bases de difusiá, i que rebi a l'ensems l'ajút 
económic necessari per a poder donar altres passos superiors, fins a sortir de 
la il.legalitat, i que pugui jugar el paper de diari en plena llibertat, com 
li correspon. 

Pou interossant també el fet que les intervencions es situaren en la 
nostra época, on les classes monopolistes dioposen de tots els mitjans per a 
donar al poblé les "de-informacions", per a portar mes facilment llur politica 
i enganyar-lo ; Radio, Tele, premsa, etc„ 

Per aixó-"Treball", i les publicacions del Partit, han de jugar un 
paper cada dia mes elevat', per a eicplicar, organitzar i assenyaler el cami a 
seguir per obrir les perspectives democrátiques, dintre la unitat de tot el 
poblé, cpntra: la Dictadura. 

A la tarda es toca el segon punt« Hi hágué una breu intervenció del 
company de la C. de Pt, explicant i llegint notes sobre les diferents lluites 
al pais, i en particular les deis minaires de Balsareny, deis estudiants i 
ensenyants^contra la llei dita d'Educació,. per exemple, i digué com és impor
tant el treball per la unitat, fins arribar al Pacte'per la Llibertat. Inter-
vingueren 11 companys i companyes» 

Es constata l'esforc unitari d'algunes Comarques i l'adhesió col.lec
tiva a l'As emblea de Catalunya, En aquest nentit, en localitats- importants o 
p'etites, cal agrupar tots els catalans i formar grups d'adhesií i suport a 
l'A. de C M a fi d'arribar a que tots els catalans del pais on vivim s *hi 
adhereixin. 

Un company.:, molt encertadament, digué que no cal esperar que arribin 
casos extrems -com el de Burgos- per a mobilitzar-se, sino que hem- de treba-
llar permanentment contra la repressió i per 1'amnistía, aixi com per tota 
l'accid del Partit. 

Per aix<5 es remarca la importancia del 30 d'Abril i de que a cada lloc 
hi- hagi la mobilització adient de relleu i forga de tots els compatriotes. 
Aquesta data cal preparar-la des d'ara. 
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Es tocaren també alguns problemes d'organització necessaris per a 
normalitzar i reforgar el Partit, aixi com el fet de desplegar una intensa 
acció pera recabar mitjans económics peí Partit, base essencial per augmen-
tar la lluita. Quan mes gran és la forca del Partit i la lluita de les masses, 
mes mitjans _5onetaris_sén_jaecessaris. 

Es suscitaren en el darrer moment, alguns aspectes de la política 
Internacional. La manca de tetnps no permeté de donar mes explicacions sobre 
el particular. De totes maneres, es recordá que cada organi^zació pot i deu 
fer arribar resolucions a la Direcció del Partit sobre aquest particular o 
altres aspectes referents ais documents o politica del Partit, 

Els assistents manifestaren aprovació i entusiasme per aquest tipus 
de reunions i demanaren que es fessin mes sovint. 

Cal felicitar i donar les grácies al Comité de la Comarca 20, per la 
preparacii de tot el que permeté que pogués teñir lloc aquesta reunió, i la 
cura que prengué per a que no manques cap detall en la mateixa. 

(Ve de la página 2] 

cié on es senyalava la importancia deis nostres portant-veus "Treball" i "M.O.", 
i altres publicacions del Partit, es va fer una crida per a que ens ajudessin 
a difondre'ls mes entre les masses, per accel.lerar la caiguda de la dictadura. 

Després d'haver rifat els lots que benévolament donaren amics i sim-
patitzants nostres, la festa continua amb un ball que es va cloure amb l'Himne 
de Riego i Bis Segadors, tocats al piano per una de les nostres camarades. 

Pensem que aquesta festa és un exemple de bon treball col.lectiu, 
realitzat per la Comissió de Pestes de la Comarca, un exemple de lligam amb 
les masses d'algunes de les C. de la nostra comarca, entre les quals es des
taquen les C. 1, 2 i 6, i una prova de les possibilitats existents per fer el 
nostre Partit mes fort i mes arrelat a les masses. 

Amb l'acte, s'han pogut igualment entregar per "TREBALL", 18.500 Pts, 

• RECTIFICACló : 

En el-N2 18 de "lligam", es comete una falla no mencionant el Moviment 
Socialista Cátala com formant part del Comité Unitari de la {Comarca 10,| de su-
port i adhesié a l'Assemblea de Catalunya. 

Demanem se'ns disculpi per aquesta omissió. 

• RESUM DE LES QUANTITATS GLOBALS REBUDES EN F. 

Comarca 30: 3.130,80 (entre elles 2.000,00 donatiu B i 50,00 donatiu M.); 
Com. 30: 429,10; Com. 25B: 85,00; Com. 30: 795,00; Com. 30: 789,00; C o m # 15: 

4.634,90; Com. 40: 161,40; Com. 22C: 10,00; Com. 20: 110,00; Com. 20: 1.660,00 
Com. 10: 633,60; Com. 39SM: 243,00; Com. 40: 48,00; Com. 39SM: 173,00; 
Com. 30: 1.296,00. 

•QUANTITATS GLOBALS REBUDES EN P. 

Com. 22 M..., Donatiu M.: 1.000,00; Com. 20: 6.356,00; Com. 20 bis: 9.800,00. 

> LES COMARQUES ACABEN DE REBRE L'OPUSCLE "VI PLE DEL COMITÉ CENTRAL AMPLIAT 
DEL"P.S.U. DE CATALUNYA?-

que conté, una valuosa documentado respecte a les Iluites politiques i socials 
que teñen lloc al nostre pais. 

El preu de venda d'aquest follet és de 2,50 P. 
Se n'ha fet una tirada limitada. Les organitzacions que neeessitin mes 

exemplars deis que han rebut, poden passar-nos una nova comanda que ens esfor-
garem de servir, en la mesura de les nostres possibilitats. 

e"NQUS HORITZONS". El nS 23 de la revista acaba d'apareixer. Demanem a tots 
de fer un gran esforg per la seva difusió i liquidacii, en-

torn deis catalans que freqüentem. Cal eixamplar la seva radiació I 
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j^ALMC DE LA COMARCA 15 7  

Es dificil poder explicar el goig que tot militant sent, quan sap 
que ha participat amb la seva organització, a complir o depassar els objectius 
que s'havia fixat. 

. Tóthom está orgullos d'haver participat, en gran o petita mesura, al 
combat que el P. du a terme. I per tant, en el moment de fer el balang, po-
dem percatar-nos que hi ha camarades que, malhauradament, no han participat 
ais resultats en la mesura de llurs possibilitats. 

Es véritat que no tots els camarades tenim les mateixes caracteristi-
ques, i d'aci, que quan s'estableix un pía de treball, es té compte. de les 
possibilitats reals de tots els companys i de la realitat d'una situació. Es 
el que férem a la ¡Comarca 15,! i quan fixárem l'objectiu de la campañya del 
Centenari de Lenin, suara acabada, pensarem en tots i cadascun deis militants, 
en les organitzacions que controlávem, i analitzarem les caracteristiques de 
les mateixes. D'aci que ens fixarem uns objectius relativament modests en eom-
paració amb la campañya precedent, pero que tenien compte de les modificacions 
aportades a la nostra organització, i sobretot de l'augment de l'edat mitjana 
deis companys, per 1'incorporado deis camarades mes joves a l'interior. 

Les xifres que llavors avangarem, foren considerades com no represen-
tant les forces reals de la Comarca 15, per part d'alguns camarades, pero, tot 
i considerant que possiblement aquests companys podien teñir rao, es cregué . 
millor no fixar un objectiu que fos desproporcionat amb les nostres forces 
efectives. 

I quan la Campanys fou closa, constataren! que ni els uns ni els al-
tres -els timorats i els temeraris- estavem en el just. Els uns per haver 
subestimat (a consciéncia, diremj, les possibilitats, i els altres per no ha-
ver analitzat justament la veritable situació de la mes forta organització de 
la Comarca. 

De fet, una altra vegada hem lograt uns resultats falaguers en la 
Campañya económica, resultats que han estat obtinguts principalment per 1'ab
negado sesse limits d'un nombre reduit de companys., I és aci, precisament, 
on volem fixar el noslire análisi. - Deiem en comengar, que no tots teniem les 
mateixes caracteristiques, el que fa que els uns_ _s iguin mes aptes que els al
tres, per a lligar-se amb els altres compatriotes, que els un saben amb mes fa-
cilitat que els altres difondre la nostra-premsa i publicacions, que hi ha 
companys que teñen mes bones disposicions que altres per a la recollida de 
cabdals a través de llistes, de bitllets de tómbola, o per altres mitjans ba-
sats en un treball individual. Pero el que és inexplicable, que en una orga
nització on l'assistencia a les reunions es d'uns X companys, hi hagi dificul-
tats per a trobar camarades per a assegurar unes permanencies a la Sala, que 
cauen, o deurien caure, cada dos mesos. Permanecies que, és veritat, ens fan 
estar separats de la familia un diumenge cada dos mesos, pero que"ens perinéten, 
a mes d'assegurar una entrada de diners a través de les festes organitzades, 
d'entrar en contacte amb altres compatriotes, el que fa rompre sovir.t él gel 
amb l'emigració, difondre la nostra prensa, i ádhuc fer nous militants. Es ve
ritat que aquest treball no és massa vistos, i' potser és la rao que fa que al
gún company no li hagi donat la importancia que en realitat té. Amb tot, en 
cap moment no han faltat els companys necessaris per a fer front. i es preci
sament aquesta la"rao principal deis resultats obtinguts. 

Les activitats de la Comarca 15 en el cura de l'anys 1971, han girat 
sobretot a l'entorn de l'organisme de masses al qual participem, i que ens ha 
permés de popularitzar i difondre les accions dutes a terme a l'interior. Es 
cert que el desenrotllament deis esdeveniments ens ha ajudat, i sobretot l'a-
parició del Comunicat de l'Assemblea de Catalunya i les lluites a la S.E.A.T. 
i arreu, ens han donat ocasió per a mobilitzar-nos mes i millor. 

S'ha lograt, en el curs de l'any, que els 3/4 deis camarades cotitzes-
sin regularment, i s'ha obtingut que el 95% dele companys hagin cotitzat en el 
curs de l'any, posant-se al dia. 

. La mitjana de les cotitzacions ¿s de X, ais quals cal afegir l'ajut 
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personal, el que fa una suma no negligible per militant. Tenint en compte 
que ni ha un nombre important de dones i de camarades malalts o al retir, con-
siderem que la mitjana lograda correspón realment a les caracteristiques de la 
Comarca 15, i encara ens esforgarem de millorar aquest aspecte. • 

Amb la propaganda no podem estar tan contents, puix que s'adverteix 
que els materials difosos no corresponen a la resta deis resultats. Es quel-
com que ens preocupa, que ha motivat un estudi previ, i que ha permés que els 
darrers números de^Treball' hagin vist un augment de 3 exemplars. 

S'han enviat pels presos 13.750 Pts. endemés d»organitzacions que 
n•apadrinen directament. 

El percentatge de 91,32 expressa l'esforg fet a la Comarca 15 per la 
Campanya d'Ajut al Partit, i que li ha valgut el primer lloc en la del 35 
Aniversari. 

Com diem abans, pensem fer esforgos per a millorar encara tot el nos
tre treball d'unitat i económic, per tal de reforgar la lluita i el Partit. 

L A COMARCA 30 ES PREOCUPA DE LA DIFUSIÓ DE "TREBALL" \  

La direcció comarcal ha convocat una reunió a la que han estat pre
senta els secretaris de propaganda de les diferents organitzacions de la Co
marca , 

A l'ordre del dia figuraven les mesures a prendre amb motiu de la pu
blicado quinzenal del nostre órgan central, i per una difusió rápida del pe-
riódic. 

Els assistents acolliren amb entusiasme la nova presentado, el seu 
contingut, considerant que l'aparició mes freqüent del nostre portantveu, per-
metria un lligam mes estret amb els catalans emigrats a la Comarca. 

Es van presentar algunes iniciatives per una distribució mes dinámica 
del nostre periódic, per a guanyar nous lectors, per a conseguir nous subs-
criptors, com per assolir liquidacions mes rápides. 

Es va constatar que la difusió actual a la comarca és insuficient, i 
es van prendre algunes mesures practiques per a incrementar-la. 

Amb les primeres maenrís preses, les diferents organitzacions esperen 
aconseguir un augment de la venda de "T", acordant-se celebrar en data prope
ra una nova reunió, per a examinar els primers resultats d'emulado obtinguts 
en la tasca d'augmentar la venda de "T", órgan central del Partit. 

AJUT ECONÓMIC AL PARTIT 
Situació al 29-3-1972 : 

Comarca10: 6.050,00 Pts.; Com. 14: 6.250,00; Com. 15: 77.700,50;' 
Com. 20: 16.314,40? Com. 20 bis: 6.360,00; Com. 30: 203". 160, do"; Com. 40: 6.175,-
Com. 22 _M: 1.000,00. " TotalV 323.009,90 _Pts ." 

Demanem que cada Comité Comarcal, cada "c" del Partit, analitzin ben ' 
a fons la situació sobre l'Ajut Económic al Partit. Creiem que s'imposa aquest 
recompte, degut a la feblesa de l'aport financer que algunes organitzacions 
acusen a l'hora actual. Insistim en que cada Comité faci un punt sobre aques
ta activitat, i destini periódicament una reunió especial per a permettre una 
acciÓ permanent de recollida de fons peí Partit. Fan falta diners. molts 
diñers! 

L'ajut económic és una mes directa participación a la lluita., . 

MOBILITZACIO I ACCIONS PER&'IAMENTS DE TOTS ELS HILITANTS CONTRA ELS ASSASSINATS 
COM A EL FERROL, GRANADA, MADRID, BARCELONA, ... PER LA LLIBERTAT D'ALFRED 
SERRAT I TOTS ELS EMPRESONATS. CONTRA LES TORTURES I LA REPRESSIO, PER ACON-
SEGUIR L'AMNISTÍA.  

31/3/72 
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