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i exiliats,',1 per ais presos l.-Consecució 
politics, 

2,-Exercici de les llibertats democrátiques fonamentalss 
llibertat de reunió,d'expressió,d'associació (in-
closa la sindical),de manifestado i dret de vaga 
que. garanteixin l'acces efectiu del poblé al po
der econémic i politic. 

3.-Restabliment provisional de les Institucicns i deis 
principia configuráis en l'Estatut de 1932, com a ex
pressió concreta d'aqüestes llibertats a Catalunya i 
com a via per arribar al pie exercici del dret d'au -
tode terminado. 

4.-Coordinado de l'acció de tots els pobles peninsulars 
en la lluita democrática. 

L'ondorrocament do la dictadura 
franquista no pot ser obra d' un 
sol partit, ni d'una 3ola organit-
zació política o altra. Cap partit 
politic, cap fracció d'opinió del 
país, pot pretendre assolir sola un 
tal objectiu; aquest será el resul-
tat de l'esforc i de l'acció :non-
junta de tots els antifranquistas., 

L'Assemblea de Catalunya;ultra 
el bon seny, expressa 1'interés co
rnil i immediat. 

Sense unitat mai. no seriem 
prou forts per a fer triomfar, a 
tot el pais, un sistema politic al 
si del qual será possible 1'exer
cici deis 
mentáis, 

drets demócrátics fona -

Aquell que encara cregui on la 
possibilitat d'eixomplar la influ
encia de les propies idees per un 
altre cami que el de l'Asscmblea 
do Catalunya, cau en una greu equi
vocado i frena l'avanc de tota 
solució democrática. 

Els punts de coincidencia de 
l'Assembloa de Catalunya no van 
contra deis objectius i aspira-
cions de cap de les foscos d'ó-
posició al franquisme, i s'iden
tifiquen totalment amb les aspi-
racions i necessitats immediates 
de la immensa majoria, 

Els catalans, el denominador 
c.jmü deis quals és llur voluntat 
d'enfonsar la dictadura i resta-
blir les llibertats democráti
ques a Catalunya, haurien d'es-
forcar-se a aomprendre el trans-
cendent significat de l'Assem-
blea' i aportar llur gra d'arena 
a 1'aplicado deis seus acords, 
adherint-hi, 

Maloguem, per tant,amb fran 
quesa i lleialtat,tot respectant 
les opinions divergents, única 
manera eficac per fer adoptar 
por 1'amplia massa deis catalans 
els "punts de coincidencia" de 
1'Assembica de Catalunya, 

Suggerim ais nostres amics la celebrado de petites re-
unions amb la 'participado de membres de la Comissió. de Pa-
ris, per tal d'explicar ais catalans de la regió els objec
tius de l'Assembloa de Catalunya. 



DIGTJEMNO A LA IL.LEGALITAT 

ItiPOSEM 

La Comissió Permanent de l'A-
ssemblea de Catalunya ha prés la 
iniciativa de promoure un vast 
moviment de refus de la il.lega-
litat feixista que tingui per le
ma DIGTJEM NO], 

Iniciativa que és justa i o-
portuna d'alló mes perqué corres-
pon a la situació del moment i a 
l'estat d'esperit a casa nostra 
que avui fa possible, sota la di
námica del fet unitari,de traduir 
tal idea en gran forca mobilitaa-
dora. Trencar el cercle opressiu, 
afirmar i eixemplar la legalitat 
democrática, constituexx, dones, 
l'objectiu de la crida a DIR NO» 

Precisament, per haver dit NO 
a la dictadura,per haver partici-
pat a accions socials i a la llui-
ta per la Ilibertat i el dret 
d'opinió, son molts oís hornos e-
xemplars,obrers,estudiants,intel-
lectuals que es troben empreso-
nats o pateixen persecució,I,molt 
encertadament, la Comissió Perma
nent crida a la mobilitzacié de 
tot el poblé cátala per imposar 
a la llum del dia el DRET A .LA 
SOLIDARITAT amb els empresonats 
perseguits i llurs families„ 

Es adient de recordar que la 
historia delnostre moviment obrer 
i nacional és ben rica d'exemples 
que mostren 1'extrema sensibili-
tal del poblé cátala per tot alió 
que significa solidaritat amb les 
victimes de l'opressió. I podem 
estar segurs que, una vegada mes, 
re'spondrá amb la mateixa sensibi-
litat que en el passat, 

Endemés,multiplicar tota mena 
d'iniciatives i activitat's per tal 
d'imposar el DRET A LA SOLIDARI
TAT pot molí bé oe^ un'factor de-
terminant per a imposaf-ne prope-
rament d'altres en aspectes va-
riats i concrets de privació II,-
legal de Ilibertat i drets en la 
vida civica i social,Privació que 
constitueix una trava que només 
podrá fer-se saltar incrementaht 
la lluita i la mobilització per 

FEIXISTA'-

EL DRET A LA SOLIDARITAT j 

colpejar, sense repós la dictadura 
franquista, ünic mitjá de fressar •, 
el cami que mena a 1'ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA. 

De la mateixa manera, la res-
posta activa a la crida de la Co
missió Permanent per a traduir en 
actes püblics de la vida diaria 
el DRET A LA SOLIDARITAT será, 
també per a molts catalans un 
primer i decisiu pas vera la in
corporado conscient al combat 
col.lectiu per tal d'eliminar les 
causes de l'opressió. 

El DIGUEM N0¡ a la repressió 
es troba immancablement en la 
trayectoria que mana al NO deci
siu a la IL.LEGALITAT FEIXISTA i 
al triomf de la justicia i la le
galitat, indisociables de la demo
cracia. 

Fem, dones, que cap cátala a 
l'exili no ignori aquesta nova i 
important crida de la Comissió 
Permanent de 1 'Assemblea .-de Cata
lunya , . ; 

o 
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NOVES DÉTENCIONS 

De nou a Barcelona la policia 
procedeix a détencions entre els 
rengles de l'oposició al fran-
quisme,violant la propia "legali
tat" del régim en mantenir arbi-
trariament les détencions sense 
comunicar ais detinguts el motiu 
de llur detenció,tot i havent-los 
posat a disposició de l'autoritat 
militar. 

La policia pretc que els de
tinguts pertanyen al F.A.C.ÍFront 
d•Alliberament de Catalunya),a la 
qual organització atribueix la 
realització de diversos atemptats. 

Entre els detinguts es troba 
el ben conegut escriptor Manuel 
Cruells. 
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El butlleti n° 2 de la Comissió Permanent de l'Assemblea 
de Catalunya dona compte deis treballs i realitzacions deis 
membres de l'Assemblea i de les decisions preses, tot reflec-
tint el procés d' elaborado d'una actitud comuna en els seus 
components, que respon a la identitat de llurs própis qbjec-
tius immediats i facilita aixi la tasca d'assolir-los. 

L'editorial ens assabenta que el 12 de febrer,tingué lloc 
la segona sessió de la Permanent. Hi assistiren unes setanta 
persones, algunes per primera vegada. 

A propósit d'algunes actituds critiques de sectors de 
l'oposició democrática, fou remarcat que és missió de la Co
missió Permanent esmercar-se a aclarir dubtes i a eliminar 
suspicácies, mitjantgant la discussió franca'i sincera. L'As
semblea de Catalunya no és un organisme politic ni tampoc no 
és el: resultat d'un pacte politic entre els grups i persones 
que s'hi han adherit, Es, en tot cas, un "organisme confluent 
d'oposició id'incidencia.Es en aquest sentit que els elements 
politics que la integren, han d'ésser al servei dfaquest or
ganisme en l'exercici d'un contrast tan ampli i majoritari 
com sigui possible".Les formes de lluita que en resultin "han 
d'estar inspirades en l'esperit de l'Assemblea de Catalunya,i 
orientades a geneitaf deis grups que composen la Permanent". 

Les propostes presentades, considerades com "un procés en 
marxa que la mateixa lluita anirá desenvolupant",están orien
tades a promoure noves adhesions a l'Assemblea de Catalunya,a 
crear un moviment popular contra el feixisme i a provocar 
l'aparició de formes de refüs potenciade3 per les mes diver-
ses accions politiques. 

El Secretariat prengué la responsabilitat de l'organitza-
ció d'unes jornades de solidaritat democrática, Fou llegit un 
comunicat adrecat a la Conferencia Internacional contra la 
guerra d'Indoxina, una resolució per a la jornada de lluita 
contra la política educativa del régim feixista, i una infor
mado sobre el judici militar sumarissim instruit contra 
l'estudiant Alfred Sarrats i Llorens. 

§§§ 

SOLIDARITAT 
La crida de la Comissié Perma

nent de l'Assemblea de Catalunya a 
la mobilització deis dies 8, 9 i 10 
d'abril,per tal d'imposar el dret a 
la solidaritat democrática, ha tin-
gut- el suport de les Comissions 0-
breres, de la Coordinadora deis es-
tudiants universitaris,de les Comi
ssions de solidaritat i de les Co
missions de barri en general, d'or-
ganitzacions i Partits de l'oposi- , 
ció antifranquista,de personalitats 
col.legis. professionals,parróquies, 
Entitats legáis, etc. Els presos de 
la Model de Barcelona feren arribar 
llur adhesió a la Permanent i a les 
Comissions obreres, i invitaren els 
treballadors a expressar-se amb to
ta llur forga. Els arquebisbes de 

Barcelona i de Tarragona també s'hi 
van solidaritzar per mitjá de llurs 
homilies.Pér a la preparacié i rea-
lització d'aquesta campanya han es-
tat distribuits cent mil exemplars 
(en cátala i en castellá)de la cri
da de les Comissions de Solidaritat. 

El diumenge 9 d'abril,malgrat i 
contra les mesures d 'intimidado i 
els actes de fet de la policia, al-
guns centenars de persones, entre 
els quals, molts estudiants i pro-
fessors, de les dues universitats, 
van anar a les presons a palesar 
llur solidaritat moral i material 
ais presos politics.El dilluns, els 
estudiants celebraren assemblees de 
solidaritat amb els detinguts i fe
ren vagajfins i tot degans i jijates 
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de Facultat,amb els professors,pro
testaren prop del oap de policia i 
del governador civil fins a l'alli-
berament deis detinguts. 

Les jornades han creat condi-
cions per avangar amb una mes gran 
audacia i determinado, i realitzar 
accions obertament,sense clandesti-
nitat, ans be,imposant la legalitat 
en la práctica de la lluita, 

AL PRIGE DE BARCELONA 

Els verticalistes del C.N.S. 
havien organitzat per al 28 d'abril 
al teatre Price, un acte "d1afirma
d o sindicalista". 

Durant els discursos sovintéja-
ren ja les interrupcions de la part 
del públic, sobretot en parlar el 
"jefe" del C.N.S, de Barcelona, 
Sodas Humbert. 

La gran sorpresa és produi quan 
una noia,treballadora,sorgida ines-
peradament deis rengles de la sala, 
puja a. la tribuna i s'adrecá peí 
micrófon a 1'assisténcia. Els orga-
nitzadors, per ofega: la veu de la 
noia, difongueren música a alta po
tencia. 

El públic contrarestá cridant 
"Visca el Primer de maig", "Lliber-
tat",mentre un grup de treballadors 
Pujava a la tribuna per a protegir 
la noia. Esverats, els jerarques a-
bandonaren el terreny ocupat per 
"l'enemic". L'acte es convertí en 
una autentica afirmado obrera con
tra el C.N.S. 

Pinalment, els autors d'aquesta 
audag acció van sortir, protegits 
Peí mateix püblic. Ni la "social" 
que vetllava, ni la policia deis 
voltants no va poder evitar res, ni 
intervenir.. 

Bravo! Aquest os un deis proce-
diments d'establir la llibertat, 

SOLIDARITAT AMB ELS POBLES HEROICS 
D'INDOXIÑA 

Per raons materials, no pogue-
rem publicar en el primer butlleti 
la salutació de l'Assemblea de Ca
talunya de Paris a l'Assemblea mun
dial per la pau i la independencia 

deis pobles d'Indoxina celebrada a 
Versalles. 

Davant 1'actual situad* a In-
doxina, en particular al Vietnam, 
pensem interpretar el sentiment 
deis nostres amics, en reiterar la 
nostra condemnaci* de 1'inhuma com-
portament de l'imperialisme, i pro-
clamem la riostra solidaritat amb 
els heroics pobles d'Indoxina,tot i 
exigint que sigui respectat llur 
dret a la independencia i a la lli
bertat i a determinar llur própi 
destl sensé cap mena d'ingerencia 
sstrangera. 

SALUTACIÓ 

Saluden cordialment les Comis-
sions pro-Assemblea de Catalunya,de 
Perpinyá, Tolosa,Marsella,Andorra i 
altres indrets, tot invitant-les a 
conjuminar l'esforg comü per tal 
que les nostres activitats a l'exi-
li siguin'un suport positiu i efi-
oag de l'accio de la Comissió Per-
manent de l'Assemblea de Catalunya. 

A LA FEINA 

La preparado llarga i tréba-
llada és la clau de l'éxit de l'As
semblea de Catalunya,A Paris,el de-
sig de veure estructurar-se l'opo-
sició catalana, ens ha fet ariar de 
pressa en la preparado i l'acom-
pliment de tot el que s'ha pogut 
fer fins ara, i aixó ha fet que en
tre nosaltres exiliats, el moviment 
unitari s'ha iniciat, potser,amb no 
prou preparado previa. 

Ens cal, ara, crear les condi-, 
cions per establir un ampli i efi-
caq diáleg amb les persones, grups, 
organitzacions i partits que encara 
no s'hoi adherit ais "punts de coin-
cidencia"de l'Assemblea de Catalunya 
Volem dialogar,sense demanar a nin-
gú cap renuncia. La bona entesa i 
l'accio conjunta son els instru-
ments necessáris per a la instau
rado de la democracia al pais. 

La recerca de la convergencia 
en l'accio contra el franquisme de 
totes les forces d'oposició és i 
será la nostra preocupado de cada 
dia. 
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Copia del text distribuít a Barcelona amb motiu de les jornades de 
Solidaritat . (Anex ais Fulls d'Informació n° 2). 

LES COMISSIONS DE SOLIDARITAT DE BARCELONA i de les comarques de 
Terrassa,Sabade11,Matare,Granollers,Badalona,Sta.Coloma,Manresa,Bages 
i d'altres,s'adrecen a l'opinió publica i ho fan com a órgans d'acti-
vitat óivica que,d'enea de la seva creació, ccnstitueixen uns instru-
ments unitaris contra la repressió en tots els seus aspectes i de 
promoció de totes les formes mitjancant les quals hom pot expressar 
la coparticipació amb tots els individus,i amb tots els grups perse-
guits per llur conducta enfront de la injusticia de la dictadura que 
oprimeix els pobles i els homes dins l'ambit de l'Estat espanyol. 

LES COMISSIONS DE SOLIDARITAT, en la seva condició de membres in-
tegrants de 1'Assemblea de Catalunya, fan una crida a totes les per
sones de bona voluntat perqué párticipin en les jornades deis dies 8, 
9 i 10 d'abril,convocades per l1esmentada Assemblea de Catalunya,sota 
el principi de LLUITA EN FAVOR DEL DRET A LA SOLIDARITAT. 

FEM CONSTAR? 

UN. - La solidaritat constitueix un dret de tota persona,tant 
per a reclamar-la i rebre-la en la persecució,com per a 
exercir-la lliurament en favor d'aquell o d'aquells que 
sofreixen la injusticia en qualsevol de les seves formes ' 

DOS. - El dret a la solidaritat és independent de la ideologia 
de la militancia política, de la confessió religiosa, i 
troba la.seva realització mes elevada precisament, quan 
és exercida respecte d'aquell que,en sofrir la injusti
cia, és de pensament oposat,d'adscripció política dife
rente de concepció filosófica o credo religios diversos 

TRES.- En una situació com la nostra, de violado permanent 
deis drets,la lluita en favor del Dret a la Solidaritat 
esdevé acció política,Impoaada com un deure, a tots els 
ciutadans que no siguin repressors. 

ENTENEM l'exercici del Dret a la Solidaritat com una COPARTICIPACIÓ 
amb l'altre tant en les seves joies com en les seves desgracies,i 
oposada a l'egoisme individual. 

DENUNCIEíá que la negació de solidaritat constitueix una ajuda a la 
injusticia i una col.laborado a la repressió. 

DENUNCIES! la violencia emprada per les anomenades "fuerzas del orden" 
no solament en forma de tortures, sino també amb uns atacs asses-
sins a les accions de masses,com els que recentment s'han produ'It 
a Terrassa,Barcelona (SEAT),Erandio,Granada,Vallvidrera i ultima-
ment al Ferrol (Bazán). 

INVITEM a considerar: 
- La solidaritat és, per essencia,antisectaria i,per aixó,consti
tueix una forca propulsora, de l'acció unitaria de mes abast, puix 
facilita la convivencia entre les diverses tendencies sense que 
exigeixi,pero,que ningú renuncii a cap deis principis peculiars. 

- La solidaritat es pot estendre a molts altres sectors populars 
que,per manca d1 informado no participen en l'activitat solidaria 

- La solidaritat permet la presencia en la lluita de totes les 
persones de bona voluntat,sigui quin sigui el seu nivell politic 
o cultural. ,- .... 
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(..ve de la página 5) 

RECORDEM que el dret a la solidaritat ha estat exercit, fins aras 

l).- Pels obrers, estudiants i molts sectors professionals que teñen 
una llarga experiencia solidaria en totes les seves lluites. En te-
nim bons exemples a .G-avá, Rubi, Sallent i d'altres. 

2).- Per la propia existencia de les Comissions de Solidaritat i de 
les seves diverses activitats d'informado, servéis diversos,d'ajut 
económic i d'altres, respecte deis perseguits i deis represaliats, 

3).- L'activitat de les parróquies i d'altres comunitats cristianes 
en les diverses maneres, mitjancant les quals, venen realitzant la 
solidaritat respecte tant de persones com de grups que lluiten con
tra la injusticia i l'opressió. 

4).- "L'activitat de defensa deis advocats que,independentment de llur 
ideologia personal) venen servint ais represaliats de tota mena. 

5).- L'activitat d'altres sectors ciutadans iprofessionals que moltes 
vegades amb risc d'ells mateixos venen exercint amb eficacia la so
lidaritat de diverses menes. 

6).- La deis éxiliats i emigrats que,a través de la solidaritat,acon-
segueixen d'estar presents, d'alguna manera, en la lluita diaria a 
1'interior del país. 

7).- La deis moviments i grups estrangers que,en comprendre i avaluar 
la dura lluita deis homes i deis pobles oprimits dins l'ámbit de 
l'Estat espanyol, realitzen una activitat solidaria de tota mena. 

PROPÜGNEM: 

a)- La máxima extensió de l'exercici efectiu del Dret a la 
Solidaritat a fi que ningü no es consideri marginat en 
la lluita quotidiana per a la conquesta efectiva deis 
drets de la persona i deis pobles. 

b)- Convertir les jornades deis dies 8, 9 i'10 d'abril en 
jornades populars de participació activa en la práctica 
efectiva de la solidaritat mitjangant l'exercici, en 
qualsevol de les seves formes,del Dret a la Solidaritat 

ENS IDRECMs ais obrers,estudiants,barris,comarques,ais col.legis pro-
fessionals, a les associacions religioses, a les Entitats 
culturáisyd'enscnyament i esportives, a tots els catalans 
de bona voluntat perqué sápiguen inventar la seva forma 
de participació en la lluita en favor del Dret a la Soli
daritat. 

liare, del 1972. 

Les Comissions de Solidaritat de Barcelona i de les co
marques de Terrassa,Sabadell,G-ranollers,Hataro,Badalona 
Santa Coloma,Manrcsa,Bages i d'altres. 

§§§ 

L'edició del nostre butlleti, la campanya per l'adhesió, 
a l'Assemblea de Catalunya,deis catalans de Paris^la difusio 
de les decisions i iniciatives de la Comissió Permanent, su-
posen despeses importants. Contribui-hi fent bon acolliment 
a les persones autoritzades que soLlicitin el vostre concurs 

Í§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§5§S§§§^§§§§§§§§§§¿§§§§§§§§§§§§§§§§§§&§§§§§§§! 
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