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Ara fa cinc anys, el 7 de novembre de 1971 es constituia l'Assemblea de Catalunya, com> 
a alternativa democrática a la superació del règim franquista, al voltant dels quatrs 
punts programàtics - Amnistia, llibertats democràtiques,restabliment de l'estatut dau 
tonomia del 1932 i coordinacld - assumits per la immensa majoria de les forces políti 
ques, sindicals i socials de Catalunya. 

No cal insistir,perquè s'ha repetit molt,en la importància política que va repra 
sentar aquesta constitució. Pot qualificar-se com una de les conquestes mes importants 
de l'oposició democràtica a l'època franquista. 

0'aquell 7 de novembre fins ara, l'A3ssmblea de Catalunya ha continuat avançant» 
propiciant i protagonitzant nombroses mobilitzacions i campanyes que no han fet sinó-
confirmar la implantació real del programa mínim a nivell popular i massiu. L'exten
sió dels organisme de base de l'Assemblea de Catalunya, a nivell de barris,de locali
tat, de comarques... és un procés encara en marxa. 

A la nostra comarca ós un fet l'existència i el protagonismo en la lluita popu
lar de les Assemblees Democràtiques locals (El Prat,Cornellà,Sant Boi,Vallirana,Gavà, 
L'Hospitalet,Esplugues, etc.). 

Els militants del PSAN al Baix Llobregat hem estat presents en la tasca de crea
ció i d'impulsió d'aquests organismes, i continuarem treballant perquè no s'aturi la» 
dinèaica de lluita. Creiem que cal enfortir-la fins a la conquesta d'aquests objectks 
mínims de llibertat, que han d'acabar amb el règim i les institucions que ens han o— 
primit brutalment durant 40 anys. 

I amb 1'Assemblea de Catalunya hem de possibilitar la continuació d'un procés de 

lluita que ens menarà cap a la conquesta de l'Estat Socialista dels Països Catalans. 

VISCA L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA t! 
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L'any passat, l'augment del preu dels 
fertilitzants o adobs va arribar a un SO 
per cent. En alguns casos, fins i tot no 
tenien preu i els fornidors cobraven el 
que els semblava. 

Aquest any, entre altres coses, ha to 
cat a la llavor de la patata. Oes de feia 
temps el conreu de la patata no rendia 
prou a causa de la baixa productivitat 
-sobretot per l'esoàs o nul control de 
la qualitat de la llavor, qualitat que 
el pagès pagava, però-, i a causa també 
de l'augment constant dels costos de pro 
ducció. La llavor de la patata ha pujat, 
aquest any, un 100̂ >, i de 30 ptes. ha ar 
ribat a 60 el quilo. Això fa encara menys 
rendible el seu conreu. 

Aquest augment continuat dels costos 
de producció és produït per la política 
dale monopolis que tenen cada cop més be 
neficis a costa del comprador, en aquest 
cas de la pagesia que ha d'adquirir lla
vors, adobs, insectiaides, etc. etc., és 
a dir, a costa sobretot de la potita pa
gesia, de les classes populars camperoles 
que sovint es troben que no poden pagar 
uns preus tan alts. 
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L'axpoliacid dels beneficis del cear 
es canalítza a través de la relació en
tre els pagesos i els fornidors dels 
mitjans de producció d'un costat, que els 
ofereixen insecticidas, maquinària, lla
vors, adobs, etc, i de láltre costat 
entre sis pagesos 1 els comercialitzadors 
dels productes, que són els que els els 
compraran. 

Els monopolis dels subministradors de 
mitjans de producció, instal·lats al go
vern des de fa 40 anys, fixen els preus 
dels seus productes segons el criteri ÚB 
màxim benefici. Això vol dir un incre—» > 
ment dels costos de producció per al p 
ges. 

Aquestes despeses incrementades, 
pagès hauria de poder-les parregar en 
preu da venda dels seus productes, per a 
poder viure, però això li és impossibl 
Per què? Perquè si d *un costat hi ha 
que el collen amb els preus alts de t 
el que li cal comprar, de 1'altre ela 
nopolis comercialitzadors controlen i fi 
xen els preus dels productes que e. 
gès ha de vendre, i així, ho ha 
uns preus baixissims, de manera que el 
pagès no podrà recuperar mai els aug
ments d'aquelles despeses inicials. 

Els ingressos no creixen, i si ho fan 
és en proporció inferior a l'increment 
de les despeses. Aixi el pagès veu dismi- „ 
nuir any rera any els seus benefiGis que-
van a parar als monopolis, tant els sub«» 
minlstradors com els comercialitzadors. 

Aquests monopolis, fills legítims «= »* 
del capitalisme, són les sangoneres que ==» 
xuclen els beneficis del camp, deteriora
ren les condicions de vida dels camps*-^ 
rols cada vegada més, i fan impòssüble un 
millorament racional de 1'agricultura. 

Destruir aquasts monopolis, signifi 
destruir el capitalisme que els sosté i 
implantar el socialisme, que és l'únic 
sistema per a racionalitzar i humanitz-
1'agricultura i perquè el pagès pugui viu 
re del seu treball. 

Per a aixè cal que tots lluitem per u 
nes llibertats democràtiques i la conse
cució d'un front antimopolista. 

- Exigim un control estricte de 
la qualitat. 



comunicat de !es J 
En aquests moments en què el procés de 
lluita cap al trencament democràtic 
s'accelera, les classes populars gua
nyen, amb la seva lluita, nous espais 
de llibertat, i la ferma voluntat d'u
nitat en la lluita per a aconseguir el 
minim necessari -llibertat, amnistia, 
Generalitat-, quin paper hi hem de ju
gar els joves dels Països Catalans? 
San moltes les respostes que podan fer 
se a aquesta pregunta, però abans cal 
demanar; hi ha un veritable moviment 
de joves al nostra país? No creiem que 
hi hagi un moviment general organitzat, 
però sí que dins dels sectors on ens 
movem els joves es van creant, si no 
existeixen ja, mobilitzacions per tai 
de lluitar per la nostra problemàtica 
i en el camí de resoldre-la, i que ca
da dia van consolidant-ss més aquestas 
mobilitzacions, van orgsnitzant-se i 
s'enforteixen. Gran part d'aquestes mo 
bilitzacions, alguns cops espontànies, 
no tenen uns objectius gaire clars, o 
no passen de 3er una revolta temporal. 
Però malgrat tot, ja indiquen un senti 
ment d'oposició al sistema, ja sigui 
directament -lluites obrares i estudi*» 
antils- o indirectament -enfrontament 
amb l'autoritarisme familiar, eclesial, 
etc. 

Les que da mica en mica van organit 
zant-se, molts cops tenen una manca da 
coneixements de la realitat on es mo
uen - Països Catalans- i no troben sor 
tída a uns plantejaments que no acaben 
de recollir les necessitats dels joves0 

Malgrat tot, as configura ja en una 
part del moviment de joves actual una 
consciència da grup social que, dintre 
da les opressions generals que pateixen 
les classes populars, en té unes d'es
pecífiques pel sol fet de sar jove. I 
és que, durant el període de la nostra 
joventut al sistema capitalista llença 
tots els seus atacs par tal dáconseguir 
que acceptem la seva estructura opres

sora en el camí de continuar exercint 
una opressió i explotació damunt tots 
els assalariats. 

Què ha de fer aquest moviment de jo 
ves per tal de lluitar contra 1'opres
sió capitalista a què ans veiem aotae— 
sos? Cal prendre consciència del paper 
que juguem dintre da la societat, i par 
tint. da l'anàlisi dels nostres proble
mes, cal que busquem alternatives per 
a poder-los resoldre, i els mitjans de 
lluita necessaris per aconseguir-ho , 
així com fer extensiva aquesta lluita 
a la totalitat dels joves per a gene
ralitzar-la a tots aquells que estan 
sotmesos a les agressions dels mecanis
mes integradors d'aquesta salvatge so
cietat capitalista. 

Cal crear un moviment revolucionari 
de joves als Països Catalans que, tot 
lluitant per la seva problemàtica, a'in 
sereixi en el moviment obrer i popu— 
lar en el camí de la consecució del 
trencament democràtic, un pas necessa
ri ara per anar avançant cap a la revo
lució socialista d'alliberament nació»* 
nal als Països Catalana. 

Gom ha d'estructurar-ae, quines lí
nies ha de tenir aquest moviment revo
lucionari on han de confluir tots els 
joves dels Països Catalans que lluiten 
pels seus problemes específics i també 
per l'estat socialista dels Països Ca
talana en el camí da la societat comu
nista mundial? Les formes que ha de 
prendre aquest moviment sorgiran da 
l'enfrontament àrab la realitat da cada 
sector i l'anàlisi d'aquesta. Nosaltres 
basant-nos en el que hem dit abans, ani
rem marcant la línia que ha de seguir, 
segona el nostre criteri. 

Lea JSAN dels Països Catalans volem 
obrir aquí un dabat per tal d'anar con
figurant aquest moviment revolucionari 
de joves que, sorgit de la nostra rea
litat nacional (Països Catalana), ha 
d'encapçalar la lluita dins del movi-



; obrer i popular per a destruir el 
sistema capitalista i totes les seves 
formes d'opressió. 

Per mitjà de les nostra s col·labo
racions en aquesta revista dels com
panys del PSAN al Baix Llobregat, volem 
arribar a tots els joves de la comarca» 
oferir-los la possibilitat de conèixer 
millor la seva problemàtica, i lluitar 
per a resoldre-la. 

A tots els joves obrers, camparéis 
i estudiants del Baix Llobregat. 

Les JSAN són l'organització comunis
ta que a través de la lluita de masses 

joventuts socialistes d'alliberament nacional dels 

països catalans (baix l lobregat) 

COMISSIONS OBRERES: SINDICAT 
DE NOU TIPUS ? 

La mort per decret del sindicat ver sen principalment en la tolerància de 
tical CNS, que s'ha convertit en AISSP,= centrals sindicals -amb posicions més 
ha accelerat un procés que des de fa me- menys favorables respecte a algunes-, 
sos s'estava configurant com a irrever-= leg d'un molt pròxim decret de "llibsr-^ 
sible: la realitat de la pluralitat sindi tat sindical", 
cal. Malgrat esforços esmerçats per a e- Fins fa poc temps, les Comissions » 
vitar-ho això no ha estat possible,tant» Obreres representaven l'organització tíe= 
per la voluntat de les organitzacions 8- la classe obrera amb voluntat i capaci=« 

dicals, especialment CNT i UGT.com per tat per a superar la pluralitat sindical, 
les condicions creades pel govern refor- llibertat que no serà autentica si no es 
mista,en la certesa que la pluralitat =» configura en el marc de les llibertats -

idical és l'eix fonamental de la divi- democràtiques i nacionals, és a dir de -
5, i per tant de l'afebliment, de la « la ruptura, 
ase obrers. Aquestes condicions, es ba Es en aquest marc polític que s'hau 
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intenta consciençar, formar -merxis-
ticament i històricament-, mobilitzar 
i organitzar tots els joves per la 
lluita contra l'opressió i l'explota
ció capitalista, i per aconseguir l'a
lliberament del jove en tots els seus 
aspectes, laboral, intel·lectual, fa
miliar, settual, ate. 

- NOIS I NOIES! ORGANITZEU-VOS 
EN LES JSAN. 

- PER L'ALLIBERAMENT TOTAL DELS 
JOVES. 

- PER L'ESTAT SOCIALISTA DELS 
PAÏSOS CATALANS. 



ria d'haver iniciat en Congrés Constitu
ent del Sindicat de Classe i Unitari,amb 
participació de tota la classe treballa
dora, inclosa aquells que ja estiguessin 
afiliats a altres centrals sindicals.co
sa que representava una certa garantia » 
d'obtenció de la unitat sindical. 

Però això no ha estat viable,tamt • 
per les condicions de que parlàvem abans 
com par l'acció, sobretot, del sector ma 
joritaridins de CC.OO. coincident molt • 

* sovint amb els companys del PC£-PSUCcA-« 
questa acció" ha anat dirigida especial-» 

. . ment a l'intent d'accelerar la conversió 
de CC.OO. moviment socio-econòmic, en san 
dicat de "nou tipus".repartint carnets e> 
dojo i creant una estructura orgànica a • 
nivell de tot l'estat,per5 conservant el= 
control a base de la imposició d'uns qua
dres dirigents - als quals no pretenem de 
negar la seva combativitat i entrega - == 
amb caràcter vitalici. 

Els militants obrers del nostre par
tit creiem que malgrat tot,les CC.CO. són 
l'organització sindical que respon més als 
interessos de la classe treballadora, i -
no creiem que haguem d'abandonar els seus 
rengles, ans al contrari als hem d'enfor
tir, i la millor forma de fer-ho creiem • 
que és a partir de l'axigènoia que la core 

titució de CC.OO. an sindicat,sigui la •» 
culminació d'un procés de debat demacra-» 
tic a les bases, que acabi en el Congrés» 
Constituent. 

En aquest debat nosaltres lluitarem» 
per: 

- La participació de tots els militarte 
de CC.OO.,per a la qual cosa caldrà la «• 
previa afiliació. 

- £1 caràcter de classe,democràtic i»= 
antiburocràtic del sindicat que no perme
ti a cap element ne actiu d'instal.lar-se 
en la seva estructura. 

- La incompatibilitat de càrrecs p ú 
blics i dirigents tíe militants políti 
amb els del sindicat,evitamt qualsevol • 
manipulació partidista, que asseguri un= 
autèntic caràcter d'independent. 

- Una estructura orgànica nacional,en
tesa en el nostre cas,a partir de Catalu
nya, amb la possibilitat futura d'establir 
els lligams lliurement establerts amb el» 
País Valencià i les Illes, a fíde donar-» 
li un caràcter autènticament nacional. 

- Uns lligams amb els organismes sindi 
cels dels pobles de l'estat espanyol,ba-» 

sets en el principi da la solitíaritatan » 

lluita, i en aquest sentit fer-los exten

sibles als pobles d'Europa,en la perspec

tiva d'encetar l'estratègia sindical ade

quada en la^lluita contra els monopolis ca 



pitalistes representats par les empreses» 
supraestatals. 

Paral·lelament creiem que cal fer •« 
tots els esforços ser a trobar fórmules » 
que ens acostin tant com sigui possible * 
a la unitat sindical. En aquest sentit no 
saltres sstem poteoiant el Col·lectius üri 
taris de Treballadors al sí de les empre
ses on treballem, entenent-los a partir • 
de la unitat d'acció a la base amb d'al-» 
tres forces sindicals -CNT,UGT,SQC,U8Q,et. 
i amb aquells militants no afiliats que m 
puguin afegir-s'hi. Aquesta acció unítà-» 
ria permet de desenvolupar amb eficàcia » 
la pràctics de l'Assemblea de Treballadors 

com a organisme de màxima direcció i su-= 
port de la lluita, i amb les més plenes * 
garanties de funcionament de la democrè-» 
eia obrera. 

Tornant a la qüestió inicial, les «• 
CC.OQ., volem afirmar que la nostra posi
ció crítica no ha de rapresantar cap 
va a la unitat ni cap desprestigi, tot el 
contrari, vol ser la contribució als Paï
sos Catalans en general i al Baix Llobre
gat en particular, de la demostració que= 
les Comissions Obreres no són propietat "tíc 
ningú, sinó patrimoni exclusiu de la ela* 
se obrera. . 

POPULARS JTJF 

La lluita per a aconseguir una parti
cipació popular als organismes de govern 
municipal és ja mil·lenària als Països 
Catalans, i, llevat dels parlades de per 
secució dura o de gran decadencia en la 
dinàmica històrica del nostre poble, les 
classes populars han sabut respondre sem 
pre amb energia i claredat a la política 
de privilegis protagonitzada primer per 
la noblesa feudal i després per la burge 
sia capitalista. 

Avui, aquesta lluita popular, d'espe
rit àmpliament unitari, se centra en la 
reivindicació d'uns ajuntaments democrà
tics, elegits per sufragi universal de 
tots els ciutadans majors de 18 anys, i 
en el marc de les llibertats polítiques, 
sindicals i nacionals. 

A l'hora de proposar aquests objec'— 
tíus, però, caldrà aclarir bé què signi
fica per a nosaltres, catalans, un ajun
tament democràtic; caldrà que marquem di 
vergències i analogies que pugui tenir 
àrab un ajuntament popular, 1 no oblidar 
que, tant en l'un cas com an 1'altre, es 
fa necessària una plena autonomia munici 
pal, sense la qual es impossible, avui 
i als Països Catalans, aquelles alterna
tives inicials. 

Avui, al cap da prop de 40 anys de 
feixisme i de manca total d'un poder mu-
ni-sipal a causa d'un centralisme total i 
excloent i d'una oprassió nacional duris 
sima, en presència de la més descarada 
expressió de lacorrupció en tots els a-
fers municipals -les qüestions d'urbanis 
me i ordenació del territori, de sanitat 
o ensenyament, laborals, culturals, soci 
sis, etc. són resoltes amb un absolut 
desconeixement de la realitat social i 
de les necessitats de cada poble, d'une 
banda, i de 1'altra amb l'abús de poder 
del caciquisme local que és qui, en dsle 
gació de l'oligarquia estatal, ocupa els 
ressorts polítics de cada municipi-, a-
vui els catalans encara no hem oblidat a 
qualla doble experiència de la Generali
tat! l'autonomia municipal de tall demo-
cràticc-burgès fins el 19 de juliol de 
1936, i de caràcter socialista i popular 
durant els 30 mesos de guerra. Avui, per 
tant, qualsevol reivindicació política 
municipal no pot oblidar aquests guanys 
democràtics de la història catalana re— 
cent, 1'autonomia municipal i la partici 
pació del poble en els afers locals. 

I això no perquè sí. Aquells vuit 
anys escassos de vidapública i dinamisme 



popular no han pogut ésser aixafats per 
la bota del feixisme, 1 el poble català, 
avui, ja ha sabut reorganitzar la seva 
lluita a través dels moviments de masses 
que reclamen, i sovint imposen la seva 
participació, la seva política als actu
als ajuntaments. Es un grapat d'organit
zacions creades aquests darrers anyss as 
sociacions de barris, de pares d'alumnes, 
de consumidors, de persones afectades 
per qualsevol de les múltiples injust!—-
sies de la legalitat actual, que van apa 
reixent i creixent constantment. 

Aquestes masses polititzades, respon
sables i interessades, no poden ésser 
marginades de l'administració municipal. 
Aquestes masses tenen el dret a una par 
ticipació. Com haurà de ser aquesta par
ticipació del poble? No cal dir que, ja 
immediatament, haurà de tenir aquell su
fragi universal i les llibertats democrà 
tiques esmentades més amunt. Però això, 
com les llibertats de la democràcia bur
gesa, són drets formals, són una partició 
Pació mediatitzada i indirecta al podar, 
i, per tant, són solucions a mitges, so
lucions no definitives. Podran els par
tits democràtics, representatius d'aques 
tes masses i posseint-ne la confiança, 
seguir una política honesta i constructi 
va, tenint- les en compte, però prenent-
I«s el protagonismo i la iniciativa? Pot 
ser sí que ho podran fer, però no creiem 
pas que això sigui oportú ni convenient. 
Caldrà que les portes dels ajuntaments 
s'obrin de bat a bat al poble, a les se
ves iniciatives, a les seves reivindica
cions i plantejaments polítics, als seus 
estímuls i a la seva voluntat. 

£s evident que el primer pas a fer ha 
de ser la consecució d'uns ajuntaments 
democràtics, i és per això que nosaltres 
reivindiquem les llibertats democràti
ques i l'estatut del 1932 com a primer 
pas indispensable, però si tenim en comg 
te el grau de maduresa política del nos
tre poble, és evident que immediatament 
haurem d'eixamplar els límits que ens im 
posava aquest estatut i les autonomies 
municipals que concedia, i, seguint la 
línia de la voluntat popular caldrà que 
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passem al segon nivell reivindicatiu: 
uns ajuntaments democràtics i populars, 
amb auto«o«ia autèntica i la participa
ció plena i conjunta de totes les asso
ciacions de ciutadans, lligades als dif£ 
rants interessos col·lectius, en la polí 
tica municipal. 

Per la consecució d'aquests ajunta
ments autònoms, democràtics i populars, 
caldrà trencar les estructures de l'ac
tual govern i estat, perquè no seran pos 



sibles ni la democràcia ni les lliber  
tatsmunicipals i populars sense te lli— 
bsrtats nacionals catalanes, ÉS per això 
quei sense oblidar el primer pas repre
sentat per l'Estatut del 1932 amb les sa 
ves llibertats, institucions i principis, 
i precisament perquè volem aconseguir a-
quest primar objectiu, no podem oblidar 
i hem d'orientar l'estratègia de tote la 

nostra política actual cap a la consecu
ció de l'estat socialista dels Països Ca 
talans, únic marc polític nacional on po 
drem realitzar totes les altres lliber
tats i far efectiva la nostra solidari— 
tat amb totes les altres nacions del món, 
i molt especialment amb aquelles que en
cara pateixen l'opressió. 

El dia 15 del mes passat, en memòria de 
l'assassinat del President de la Genera 
litat de Catalunya,Lluis Companys, els= 
militants del PSAN i de les JSAN de la= 
nostra comarca, foren protagonistes ds= 
diverses accions, des d'enganxades de «= 
cartells i sembrades d'cctavetes, fins« 
a la substitució de les plaques d'al-== 
guns carrers o places, per una amb el== 
nom del President Companys, com es al = 
cas d'Esplugues, El Papiol,L'Hospitalet 
El Prat, etc. 

PLACA SUBSTITUIDA A UN CARRER D'ESPLUGUES 

" ^ a T * - n e s u . e s e c o n o m i e s 
contra "== .-,i_f%-, 

pel sindical: o« 

§&L TOTS A t-M *-•* 

VAGA EL DIA 12 
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