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VALLES OCCIDENTAL AGOST 1976 

SOLIDARITAT AMB VALENCIA 

En la reunió que el día 1 tingué lloc a Valencia, entre l'Assemblea de 
Catalunya i la Taula de Forces Polítiques i Sindicáis del País Valencia, no h¡ 
hagué acord respecte a la demanda de la Taula que l'Assemblea dones suport 
a les aspiracions del País Valencia a l'autogovern. En una sessió anterior de 
l'Assemblea hi hagué oposició a aquest desig de la Taula Valenciana, sembla 
que per part del PSUC i de CCOO, i com que a l'Assemblea els acords s'han 
de prendre per unanimitat els delegáis que assistiren a la reunió de Valénd¿ 
no van poder donar la conformitat. Respecte a la qüestió, UDC, juntament 
amb Convergencia Democrática, Esquerra Republicana i Partit Socialista (Ex) 
han fet públic el següent comunicat: 

Les organitzacions sota-signants, com a membres de l'Assemblea de 
Catalunya, volen manifestar el seu total desacord amb l'actitud que aquesta 
instancia unitaria ha tingut en la seva reunió amb la Taula de Forces Polítiques 
i Sindicáis del País Valencia, en negar-se a donar suport a la reivindicado 
formulada per aquesta, en ordre a l'establiment d'un Estatut d'Autonomia del 
País Valencia. 

D'aquesta actitud —contraria a l'ampli sentiment majoritari del poblé 
cátala i ádhuc a la majoria de les forces polítiques sindicáis i socials de 
l'Assemblea no podem ser-ne solidaris, en tant que com a partits polítics 
catalans estem compromesos en la lluita per l'autodeterminació de tots els 
PaTsos Catalans. I, entenem que no pot ser altra l'actitud a defensar des de 
les instancias unitáries catalanes, com va fer correctament el Consell de Forces 
Polítiques de Catalunya en la seva darrera entrevista amb la Taula del País 
Valencia. 

Ratifiquem, dones, la nostra voluntat de mantenir una línia d'activa 
solidaritat amb la resta deis PaTsos Catalans, en la seva reivindicado per l'exer-
cici del seu lliure dret a l'autodeterminació. 

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, a la vista de la no autorització 
de la MARXA DE LA LLIBERTAT i de la dura repressió de qué han estat 
objecte els que intentaren concentrar-se en diversos indrets del PaTsos Catalans, 
blasma públicament el capteniment de les autoritats, perqué així han lesionat 
els drets mes elementáis de la persona humana. 

Al respecte, UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA recorda la celebració 
del seu V Congrés Nacional, el darrer mes de juny, acordá adherir-se a la 
crida feta per diversos grups populars a favor de la MARXA DE LA LLIBERTAT. 

Barcelona, 7 de juliol de 1976. 



TERRASSA 

El 14 del passat ju l io l tingué lloc, a Terrassa, una reunió conjunta de 
CDC i UDC. A Terrassa els dos part i ts están units; tota l'actuació la fan de 
comú acord. 

Inicia l'acte Jacint Cuyas, de Convergencia, que passá la paraula, tot 
seguit, a Joaquim Badia. Aquest resumí l'actuació deis anys de clandestinitat 
i reclama per ara la dedicado i la concienciado que les circumstáncies reque-
reixen. Antón Cañellas va fer l'análisi del moment polític i explica la postura 
al respecte de ITqu ip Demócrata Cristiá de l'Estat Espanyol. Jordi Pujol senyalá 
la necessitat urgent d'ampliar la base mi l i tant de CDC i marca l'estratégia 
política peí fu tu r i de cara a unes possibles eleccions. 

Finalment, després d'un animat debat, tanca l'acte Oriol Badia, del 
Consell Nacional d'Unió Democrática. 

L'ESCOLA A DEBAT 

Una de les qüestions que comencen a d iv id i r les instáncies unitáries 
catalanes és la de l'ensenyament. Les darreres sessions de l'Escola d'Est iu, que 
organitza Rosa Sensat van accentuar-ho. 

Hi ha un sector que advoca per una escola única i laica, que vol d i r , 
segons que sembla, una escola exactament igual per a to thom, on cap variant, 
ni de métode ni de ideología, hi será possible. N'hi ha una al t ra, en canvi, 
que assegurades unes condicions generáis d'eficiéncia i gratu'ítat, admet, allá 
on el nombre de la poblado ho faci possible, una diversitat d'escoles que 
permeti d'escollir la que hom prefereixi; o bé, en la impossibi l i tat de mes d'un 
centre, el respecte absolut ais diversos sistemes de valors que hi concorr in. 
Posició, aquesta ú l t ima, d'acord amb la Declarado Universal deis Drets Humans. 

Unió Democrática de Catalunya, en un comunicat, reitera «la necessitat 
que l'ensenyament sigui l l iure, gratuTt i cátala, i el dret deis pares a elegir 
les institucions docents que creguin mi l lo r per a l lurs f i l is». Rebutja l'escola 
única com a no democrática i ratif ica el suport que dona al Consell Cátala 
d'Ensenyament. 

VISITA AL PRESIDENT TERRADELLAS 

Els dies deu i onze del present mes d'agost una delegació del Comité 
de Govern s'entrevistá amb l'Honorable President de la Generalitat senyor 
Josep Terradellas. 

En el transcurs de l'entrevista es feu una análisi exhaustiva de la situa
d o política a Catalunya; s'estudiá la proposta d'Assemblea Nacional Provi
sional i, davant les converses plantejades peí Govern del senyor Suárez, creuen 
necessari l ' inici d'un diáleg amb la Presidencia de la Generalitat. 

La delegació informa al President Terradellas deis acords que l'equip 
Demócrata Cristiá de l'Estat Espanyol ha pres en aquests darrers temps, sobre-
tot peí que fa referencia a l'autogovern per a Catalunya i altres pobles de 
l'Estat espanyol. Finalment l¡ exposaren les relacions d'Unió Democrática de 
Catalunya amb els part i ts demócrates d' inspiració cristiana d'Europa i d'Amé-
rica i li feren patent la fraternal solidaritat de tots aquests part i ts envers la 
causa de la l l ibertat i de la democracia a Catalunya. 
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