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1. -Con. JOCUCÍÓ de 1'amnistía soncrol ocr ais presos i 
ei:iliats politice!. 

2.-j]^írcici do loe llibertats democrátiques íonamentale: 
llib rtat do reunió,d * c:irprcssió,d "associació (incloca 
la sindical) ,de raanif cstació i dret &c vaga quo caran 
•fcoisin l'accés efectiu del pobló al poder oconómic i 
politic. 

3.-Restabliment provisional de lee Institucions i dele 
principia conficurats en l'Estatut de 1932, com a ex
presólo concreta d'aquestos llibortatc a Catalunya i 
com a via per arribar al pío oxorcici del dret d'au-
todeterminació, 
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4.-Coordinado de l'acció do tote els poblcs pcninsulars 
en la lluita democrática. 
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CAL BARRAR EL CAIff A LA ÍESTIALITAT EEIZCSTA 

El nostre poblé viu un perióde crucial 
del seu bregar llarg i cruent per la. lliber 
tat, contra la bestialitat feixista desfer-
mada.Bn uns dies,endones de nombrosos actes 
brutals inqualificables, les bales do les 
forcea de repressió han fet dues victimes 
mes. 

Manuel Fernandez i Márquez, obrer de la 
construcció.'bulpabld1 de íkitar per la pla
taforma reivindicativa del seu rsmid'exor-
cir el dret de vaga, aseassinat a Sant Airia. 
del Besos.Eustaoui Mendizabal,patriota base 
"liquidat" a la sova térra per volor viure 
en una Basconia alliberada de l'opressió 
nacional i social. 

Bsporuguits por la puixanca creixont áe 
les forces d'oposició ,han apagnt la veu do 
"l'aperturisme"; han esbandit tota vel.loi-
tat de "liberalització"; han renunciat a la 
Eiés infina tolerancia "associacionistn";car 
ni tacticament no gosen obrir cap porta. 

Prioritat a los pistólos!Com on els anys 
40 voldrien imposar la pau deis cementiris. 
I, com a "forca de convicció" enlairen les 
porres,brutal! tzen,persegueixen,empresonen» 
Un tal grau de constancia en la degradació 

humana només té una motiyaeió inconfessable: 
LA POR ais inteUectuals,poetes i artis-

) tor,- profesRois i oat-odiants, advócate i 
( arquitectes, netges... que participen de 
) manera eficient al combat comü per la 
( conquesta de les llibertats fonamentals. 

LA POR ais treballadors que posen en pe-
) rill privilegisilladrocinis exorbitants 
l en exigir el dret a una vida millor,con-
) forme a les possibilitats de 1'época que 
( vivim, 

LA POR a capellans i homes d'esgléeia 
) que,trencant emb el paséat, preñen posi-
( ció ferma i coratjosa en els problemes 
) terrenals al cootat de la poblacid labo-
( riosa. 

LA POR, en una paraula al poblé, a llur 
) solitud i a perdre llur poder omnipotsnt 

Es sabut que,prenent pretexte de la mort 
d'un estudiant-policia en el curs de les 
manifestacions del 1- de maig a Madrid, en 
unes condicions gens clares, que fan tug de 
provocació, el govem franquista tingué el 4 
de maig, un veritable consell de guerra ex-
traordinari i proclama la seva decisió de 
mantenir "l'ordre feixista",autoritzant les 
forceo repressi^es a utilitsar TOTS els 
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(ve de la pagina l) 
mitjans deis quals disposen. 

Es com dir que donen carta blanca per 
tirar a matar el poblé.S*equivoquen,pero,si 
creuen poder aturar amb métodes bestials la 
marxa ja irreversible vers la llibertat. la 
resposta immediata al crim i la concentra
d o de 10.000 manifestants el 1- de maig a 
Sant Cugat del Valles, cridats per l'Assem-
blea de Catalunya, menys d'un mes despres de 
1'assassinat de Manuel Fernandez Márquez, 
n'és un testimoniatge eloqlient. 

Treballem,doncs,més ardorosament que mai 
per aplegar voluntats i energies entorn deis 
4 punts de coincidencia, i per traduir-los 
en acció combatent organitzada.Per estaMar 
la perdua d'altres vides preuades;per escur 
car la durada deis sofriments, angoizes i 
persecucions;per arrencar de les urpes fei-
zistes els empresonats; per impedir la con-
demna a inhumanes penes de dotzenes de vic
times recents de la rerres3ió,ACÜMUIEM F0R-
CESJ 

Tenim motiu de sentir-nos úfanosos del 
fet que Catalunya ocupa en aquest combat i 
en aqüestes ñores crucials un lloc merito-
risment avancat i clarivident.Peró aixó ens 
ha de fer mes conscients encara del nostre 
deure. 

Ais crits histérics de "mort ais rojos" 
deis grupets feixistes pels carrers de les 
nostres ciutats i a l'intent de fer reviure 
l'esperit de guerra civil, oposem-hi 

l'esperit civic, democratic, unitari,res 
: ponsable,de combatents per la LLIBERTAT, 

l'esperit de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA ¡ 

/////////////////////// 

- E L C R I M -

Ja fa dos mesos que Manuel Fernandez Mar 
quez, obrer de la Central Térmica de Sant 
Adria del Besos, caigué assassinat per les 
bales de la policia. 

Pelayo Ros,governador de Barcelona i els 
"informadors" oficiáis mentiren de manera 
vergonyant en descriure les causes i el con 
texte en el qual el crim fou comes. Afirma
ren que a les empreses no hi havien presen-
tades reivindicacions laboráis conflictives 
i que foren els obrers els que agrediren a 
La policia.Doble mentida. Car la veritat és 
diametralment oposada. 

Des de feia uns dies, els obrers de la 
Térmica havien presentat una plataforma rei_ 
vindicativa, aprovada massivament en assem-
blees generáis deis treballadors de cada 
empresa constructora;plataforma que cal si
tuar dintre del quadre d'una gran acció co-
mu d'unes 350 empreses de la construcció de 
Barcelona i comarques per obtenir una revi-
sió profunda de 1'actual conveni collectiu 
del ram. 

Per tota resposta, les 4 empreses cons
tructores prengueren sancions i multiplica
ren les amenaces,rebutjant la discució. Ben 
lluny de deixar-sé impressionar per un tal 
despotisme, els treballadors de la Térmica, 
reunits en assemblea general el 2 d'abril, 
votaren la vaga. 

Reiterant llur intransigencia les empre
ses obtaren pels métodes feixistes.Comenca-
ren per decretar el lock-out de 5 dies i,el 
3 d'abril, quan els obrers arribaren a les 
obres per a concentrar-se com de costum en 
assemblea,trobaren les portes tancades i els 

terrenys ocupats per la policia que s'oposa 
a qué hi entressin,agredint-los brutalment. 
Avui,peró,la classe obrera ja no es confor
ma a rebre cops; conscient de la seva rao i 
forca, també en dona...; ja no fuig davant 
l'agressió,sinó que planta cara...La topada 
fou violent i trobant-se impotents per impe_ 
dir 1'entrada deis treballadors a les obres 
la policia comenca,tirant trets enlaire per 
fer por, pero algún d'ells tira a matar sobre 
el grup compacte. Es aixi que caigué mort 
Manuel Fernandez i que un altre obrer,Serafí. 
Villegas, fou ferit greument per una bala a 
la clavicula. 

Tais foren els fets, cruament exposats. 
Manuel Fernandez Márquez, caigué assassinat 
per les mateixes raons que ho fou Víllalba 
a la SE4.T; com Patino, un altre obrer de la 
construcció ho fou a Madrid;com els caiguts 
a Grenada, Erandio, El Ferrol... 

Tots ells eren "culpables"de reivindicar 
augments de salari, millores en els horaris 
i condicions de treball, llibertats sindicáis 
prou repressió..coses totes elles intolera
bles ais ulls deis taurons que espolien i 
oprimeixen el nostre poblé, car saben prou 
bé que la conquesta de les llibertats sindi. 
cals i el dret de vaga pels treballadors 
constituirla un pas decisiu vers la conqueŝ  
ta de les llibertats politiques fonamentals 
per a tot el poblé. 

Maten, torturen, persegueixen, com ültim 
recurs per prolongar la seva posicio domi-
nant per mantenir 1'estructura feixista d'p_ 
pressió nacional i social. 

Aquesta és la veritat que Pelayo Ros hau 
ria volgut escamotejar. 



- L A R E S P O S T A -

El relat, molt succint i incomplet, per manca d'espai, que donem a continuado,de la 
resposta donada per la classe obrera i tot el poblé al nou crim feixista, mostra que, no 
tan sois provoca revoltada indignació, sino que ha afermat i fet progressar en la cons -
ciencia de les forces vives nacionals, la voluntat d1acabar amb els crims i la repressió, 
de plantar cara a la illegalitat feixista i de reconquerir la llibertat. 

DES DE LES PRIMERES HORES 
Tot seguit després del crim, els obrers 

de la Térmica s'escamparen per les obres i 
les fabriques de la barriada del Besos,men-
tres que d'altres anaren al Bisbat, ais co-
llegis professionals,a la Universitat,expía 
cant, arreu, les drcumstancies i cridant a 
l'acció. 

La noticia s'estengué per tot Barcelona 
i les zones industriáis, com un reguero de 
pólvora. La indignació és general i es tra 
dueix en resposta immediata i vigorosa. Hom 
calcula en 150.000 els treballadors que en 
el curs de la setmana participaren a multi-
diverses accions de protesta,vagues,manifes. 
tacions pels carrers...Apareixen arreu pin-
tades i pasquins denunciant el crim, es dis-
tribueixen milers i milers d'octavetes. El 
mateix dia,3 d'abril,prop de 3.000 persones 
recorren el barri del Besos registrant-se 
topades amb la policia.A la tarda del dia 6 
hi ha una nova concentrado davant l'esglé-
sia de Sant Pauli de Noia, on s'amunteguen 
flors. Molts comercos i bars tanquen, i de 
nou, 3.000 persones manifesten pels carrers 
de la barriada, aplaudits per la poblado 
del barrí, 

AL CEMENTIRI 

L'enterrament té lloc en condicions lile. 
gals, el dia 4 d*abril, a les 8,30 del mati 
al cementiri de Badalona, d'amagat i abans 
l'hora. No s*atraveixen a inhumar el eos a 
Santa Coloma de Gramanet, on residía Manuel 
Fernandez Márquez. Teñen por que l'enterra
ment es converteki en una gran manifestado 
antifeixista. El cementiri i els seus vol-
tants fou ocupat per la policia, armada fins 
a les dents... 

...Pero no pogueren impedir que el dia 8 
es concentressin al cementiri unes 2.000 
persones per a retre homenatge a la victima 
del feixisme.En nn ambient solemne i de com 
bat,prengué ia paraula un dirigent obrer de 
la Termica.Els assistents sortiren eñ mani-
festado pels carrers de la ciutat, sense 
que la policia gosés intervenir. 

LA JORNADA DEL DIA 6 A CERDANYOLA-RIPOLLET. 

El dia 6,1a poblado de Cerdanyola-Ripo-
llet visque unes ñores inoblidables de fer

vor i combativitat democrática i antifei
xista. 

L'acció comenca. a 1'AISCONDEL. Piquets 
d'obrers comencen a recorrer les fabriques 
cridant a la vaga i a manifestar. Ben aviat 
son milers que es posen en marxa i,"de fabrl 
ca en fabrica, s'hi afegeixen els d'AICAR, 
JORESA,ALDAI, PüSAL URALITA,INDEOASA,TALLERS 
RIBOT, MELER, ESTAMFATS MERIDIANA i altres 
empreses i tallers. La poblado aplaudeix des 
deis balcons,avisa de la presencia dels"gri 
sos", en una paraula, fa un sel eos amb els 
manifestants.Comercos i bars tanquen;la cir 
culació esta, paralitzada.L'ambient és exal-
tant.Els "grisos" en nombre quantiós amena
cen amb vessar nova sang.Pan intervenir els 
helicópters... 

Els manifestants, pero, no es deixen im-
pressionar. Avancen per tota 1'ampiada del 
carrer enllacats colze a colze...Hi han to
pades molt violents i nombrosos ferits. Els 
"grisos" també reben i un d'ells va a parar 
al riu Ripoll... Assabentats deis fets,arri
ben una 1.500 estuaiants de la Universitat 
Autónoma de Bellaterra... L'enfrontament és 
general... la poblado acull i cura els fe
rits. .. A un cert moment, es decideix donar 
ordre de dispersió i de retrobar-se a les 6 
de la tarda a La íbnteta... Els "grisos"pu-
gen a les "jeeps" i se'n van... 

A l'hora convinguda, milers de persones 
van arribant a La íbnteta.A les 6,30 es cajL 
culen a unes 10.000.La guardia civil comen
ea amenacant,peró davant els crits d'ASSAS-
SINSISANT ADRIAJacaben escabullint-se,impo-
tents... El poblé és amo del carrer fins.a 
les 9 del vespre,Després d'haver recorregut 
tots els carrers de Cerdanyola, es decidi do 
nar la manifestado per acabada i prolongar 
l'acció a les fabriques i llocs de treball. 

Els treballadors i el poblé de Cerdanyola 
han demostrat ser mes forts que la bestiall 
tat feixista. 

CRIDA DEL SECRETARIA! DE LA COMISSIO PERMA-
ÍENT.DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. 

"...esta perfectament ciar que la repres
sió, per mes brutal que siguí, no fa altra 
cosa que estimula-" i potenciar la lluita 

passa a la pagina 4. 



La resposta (vé de la pagina 3) 

contra la dictadura,cada vegada mes débil i 
mes aillada. 

Perqué creiem que la lluita deis treba-
lladors de Sant Adriá és també la nostra 
lluita..hem de multiplicar,ara,els esforcos 
vers una amplia mobilització de tot el pobla 

(...) Fem,a travers de la nostra accid a 
tots els nivells, que la mobilització del 
poblé de Catalunya siguí realment general, 
avanci i progressi constantment,en la pers
pectiva de la vaga general i del programa, 
unitari, de l'Assemblea de Catalunya..." 

CONDEMNA DEL CRIM PEL CARDENAL ARQUEBISBE 

(La part subratllada fou censurada per les 
autoritats franqui¿tes) 

"...Hi han situacions injustes que opri-
meixen i impedeixen el lliure exercici deis 
drets mes elementáis. Hi ha una "violencia 
institucionalitzada" que provoca la violen
cia tumultuosa de les masses,. .les quals, en 
certes circumstáncies.cauen en les "explosi 
ves temptacions de la desesperado" (Pau Vi) 

...Certs xocs i violéncies podrien ésser 
evitats si les reformes necessáries arribe-
ssin a temps. La justicia és la condició 
ineludible de la pau...". 

CARTA DE CAMACHO I ELS SEÜS COMPANYS DES DE 
LA PRESO DE CARABANCHEL (extractes) 

"... La classe obrera del vostre poblé i 
les seves Comissions al capdavant,venen do-
nant un exemple ciar de combativitat i de 
claredat d'idees per aglutinar els diversos 
sectors de la socíetat catalana en aquest 
objectiu immediat i comíi que és la impo -
sició de la democracia... 

... Ens solidaritzem activament amb el 
vostre dolor combatiu i avui,dia 4,hem rea-
litzat, junt amb la resta deis companys po
li ties aqui detinguts, un dia d'acció soli
daria..." 
(La carta és signada pels 10 empresonats da 
l'expedient 1001.Junt amb ella envien 1.000 
pessetes coUectades a la preso per a la 
vidua de Manuel Fernandez Márquez.) 

ALTRES PROTESTES I DECLARACIONS 

Ens és materialment impossible donar com 
pte de to tes l e s declaracions i protes tes 
condemnant e l crim de Sant Adriá. Només p£ 
fem fer esment d'algunes d ' e l l e s : 

Comissions Obreres de Catalunya 

- La Permanent de la Comissió Obrera Nacio

nal de Catalunya feu immediatament una de-
elaració, cridant a una resposta vigorosa. 

Partits politics 

- No cal dir que tots els Partits i organit 
zacions democrátiques,comencant per la Cond 
ssió Coordinadora de les Porces Politiques 
de Catalunya, han unit la seva veu per una 
mobilització massiva contra la brutalitat 
feixista. 

CoLlegi d'advocats 

- El Collegi d'advocats,el dia 4,feu publi
ca una declarado exLgint que siguin respete 
tats els drets i llibertats de les persones, 

CoLlegis professionals 

- Els Collegis Professionals d'Arquitectes; 
Llicenciats;Enginyers i Aparelladors adreca 
ren una carta de protesta a la Presidencia 
del govern. 

- No podem acabar aquesta enumerado molt 
succinta sense esmentar que foren molt nom-
broses les acdons,manifestacions,protestes 
que tingueren lloc a molts indrets deis po-
bles d'Espanya, particularment a les empre-
ses i facultats universitaries. 

/////////////////////////////////////////// 

-REUNIÓ A ESPANTA DE PLATAPORMBS ÜNITARIES-

Tan la Coordinadora do Porces Politiques 
de Catalunya com la Permanent de l'Assemblea 
de Catalunya están,des de fa temps,inta±ant 
reunir i trobar-se amb d'altres moviments 
de lluita unitaria de l'Estat espanyol. Es 
tracta de trobar aquells interlociítors amb 
el3 quals es podrá menar una lluita conjun
ta contra el poder feixista.Peina gens fácil 
si es té en compte que tot just s'acaben de 
fer,en diverses ciutáts de l'Estat espanyol 
els primers pasaos per a establir organis-
mep de lluita unitaria amb resultáis enco-
ratjadors. 

Ara, a primers d'abril, s'han reunit 10 
delegacions representativas d'organismes de 
coordinado de lluita unitaria. Estaven re-
presentats els d'Andalusia (Granada i Sevi
lla) ,Aragó,Asturies(com observador)Canaries 
Catalunya,Galicia,Mallorca,Rioja,i Valencia 
En el primer punt de l'ordre del dia es 
tracta deis problemes de reivindicació na
cional i que afecten especialment Canaries, 
Catalunya,Euskadi i Galicia.En 1'aspeóte de 

passa a la página 5 
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descentralització també Andalusia es mani -
festa sensible i interessada. Es feu també 
un balan? de les lluites obreres i democra-
tiques. 

Seguint l'ordre del dia, es va prendre 
per unanimitat l'acord de preparar una reu
nió de totes les plataformas unitaries sen-
se exclusio, de totes les forces politiques 
i socials de l'oposicid per tal de plante-
jar-se 1'elaborado concreta de 1'alterna
tiva democrática i comencar a establir les 
formes da conexió que exigeix la coordinado 
de la lluita. 

Tots els assistents condemnaren les fal-
ses oberturas del régim i l'increment de la 
repressió. En l'apreciació de la qituació 
politica es posa de manifest la voluntat de 
coincidencia per part de les diverses dele-
gacions que estaven integrades per elements 
plurals, pero responent a criteris unitaris 
previament elaborats. 

Es proposen reunir-se properament i pre
via per a fer un balan? i analisi do les 
activitats portades a cap fins ara i prepa-

rer la reunid general. Els delegats es com-
prometeren a corosponsabilitzar-se en la 
tasca de convocar una mes amplia reunió de 
les forces politiquea i socials de l'oposi-
ció,intentant assolir un maxim de represen-
tativitat deis assistents. A aquests se'ls 
haurá de proposar un ordre del dia en el 
qual l'esforc principal ha de contrar-se en 
la concreció de 1'alternativa democrática, 
valorant-la en els seus dos aspectes: d'una 
banda l'increment i eficacia de la lluita 
contra el regim; segonament, la proposta 
d'acords unitaris susceptibles de conduir-
nos vers 1'estructurado democrática que 
haura de substituir 1'actual regim feixista 
basat en la forca. 

Hem de dir que les qüestions de reivindi 
cació nacional, plantejades pels pobles da. 
1'Estat espanyol,han estat tractades en for 
ma positiva.Cal remarcar-ho ja que en ante-
riors contactes exploratoris no havia estat 
aixi.Aquest fet ve a confirmar la confianga 
de l'A.de C. en assolir una entesa positiva 
amb les altres forces d'oposició de 1'Estat 
espanyol. 

5a. SÉSSIO DE LA COMISSIO PERMAMENT 

S'ha reunit la cinquena sessió de la Co-
missió Permanent de l'Assemblea de Catalu
nya, amb participado de 80 membres, repre-
sentant 43 delegacions. Examinant 1"estat 
deis treballs de preparado de la Ha. ses
sió plenaria de l'Assemblea, s'ha notat amb 
satisfacció, la bona acollida feta arreu,al 
document "Cap a la segona sessió plenaria", 
(del qual se'n han repartit,fins ara,10.400 
exemplars)i la discussió ampia i oberta que 
se'n fa ais llocs de treball, ais collegis 
professionals,a la Ifaiversitat,i a les assjo 
ciacions mes diverses, ais barris, pobles i 
comarques. Discussió que cada dia s'estén 
mes, fent real i efectiva la participado 
del poblé de Catalunya a la Ha. sessió ple
naria. • 

Els delegats de l'A.C. que visitaren Jes 
regions italianes: Toscana,Lcmbardia i Emi-
lia-Romanya,informaren de llurs gestiona.La 
delegado catalana, acollida molt cordial-
ment per les máximes autoritats regionals i 

municapáis de les tres regions,s'entrevista 
amb el Cardenal Lascarojel Bisbe de Ravena, 
Baldassari;amb el President de la regió Lom 
barda i amb els dirigents de les tres cen
tráis sindicáis italianes. Totes aqüestes 
personalitats expressaren llur comprendo i 
solidaritat amb la lluita del poblé de Ca
talunya i deis pobles d'Espanya per les lli 
bertats democratiques.La premsa italiana ha 
saludat cordialment la delegado i ha comen 
tat molt favorablement i extensament la vi
sita i les declaracions deis nostres compa-
triotes. 

De les nombroses intervencions que han 
caracteritzat la cinquena sessió de la Per
manent, destaquem les deis sectors de l'en-
senyament palesant la convergencia deis pa
res,mestres i estudiants en l'acció comuna. 

Aquesta sessió ha estat una demostrado 
mes de la vitalitat de l'Assemblea de Cata
lunya i de la favorable evolució de l'acció 
unitaria que mena el nostre poblé per la 
reconquesta de les llibertats nadonals. 

5 



l e r . DE M A I G - D I A D A D 

SEAT,UN PRIMER DE MAIG ES LLÜITA: 1'empresa 
en vaga i tancada per 7 d ies . 

En l a data del l e r . de maig d'enguany l a 
factor ía SEAT de Barcelona (24.000 t r eba l -
ladors) estava tancada a conseqüencia de 
l e s l l u i t e s i jus tes reivindicacions obreros 

MANIFESTACIÓ UNITARIA A SANT CÜGAT DEL VA -
LLES 

El dia l e r .de maig va t eñ i r l loc una con 
cen t rado unitario a St. Cugat.Hi a s s i s t i -
ren diversos milers de persones (entre 7 i 
8.000); l ' a c t e havia es tat convocat peí Se-
c re t a r i a t Permanent de l'Assemblea de Cata
lunya. Es t r ac t a , dones, de l a manifestació 
del le r .de maig mes important celebrada a 
Catalunya en e ls ült ims 35 anys. 

Al f inal de l ' a c t e , que es va desenrot-
l l a r tranqiilament t o t i l a nombrosa a s s i s -
tencia v ig i lan t de "socials" ,"gr isos" i c i -
v i l s , e s va cantar "La Internacional" i "Els 
Segadors". Al poc temps d'haver-se d i s so l t , 
e l s "elements de l ' o rd re" es van a t rev i r a 
entrar en acció i van detenir a 4 persones. 

L'acte de St.Cugat,com el de Ripoll, son 
un bon instrument per a fer avangar la llui 
ta unitaria a Catalunya,en el marc de l'As
semblea de Catalunya. 

ALTRES MANIFESTACIONS A BARCELONA 

El 27 d ' ab r i l , a l vespre, va t eñ i r l l oc 
una manifestació popular' que, arrencant da-
vant 1'Hospital de la Sta.Creu i St.Pau, va 
baixar per l'Avinguda Gaudi, f ins 1 'a l tura 
de Córsega. Hi part iciparen unes 3.000 per
sones, amb pancartes i banderes,que van des
f i l a r t o t l lencant octavetes i pintant l e s 
parets .La pol ic ia arriba quan l a manifesta
ció j a s 'havia d i s so l t . 

Aquell mateix dia , vers l e s 9 de la n i t , 
un gráp de persones es manifesta uns minuts 
Rambles amunt,dispersant-se abans de l ' a r r i 
bada de la pol ic ia . 

Al carrer Kajor de Gracia,se 'n va r eg i s 
t r a r una a l t r a , en l a qual 8 persones foren 
detingudes. 

L L Ü I T A - l e r . DE M A I G 

- MANIFESTACIÓ A HOSPITALET DE LLOBREGAT -

A dos quarts de dues del migdia del dia 
Primer de Maig,es van concentrar unes 3.500 
persones en l a c r u l l l a Avinguda de Masnou-
Carrer La Florida de l 'Hospi ta le t .Els mani-
fes tants portaven pancartes i banderes r o -
ges i anaven escampant octavetes 

- "FRONT NACIONAL DE CATALUNYA" LLEGEIX UNA 
ALLOCUCIO, PER ALTAVEU, A LA PLACA ST.JAUME 

A darrera hora de l a tarda del dia l e r . 
de maig,mentre s 'estava celebrant una bai la 
da de sardanes, a la Placa St. Jaume, es va 
s en t i r , a través d'altaveus,un fragmentcf'Els 
Segadors i a continuació unes veus van l l e -
g i r una proclama en nom del Front Nacional 
de Catalunya: 

"Catalans:avui, ler .de maig,jornada interna
cional del treball,volem denunciar publica-
ment l 'opress ió i l a repressió constants 
que e l regim franquista exerceix damunt e l 
nostre poblé cáta la , sobre to t damunt e l s sec_ 
tors populars i en especial l a classe obrera 

"Aquest primer de maig no és una simple 
jornada commemorativa,sinó que esta i n s c r i t 
dintre les l l u i t e s avui en marxa en e l pro 
ees d'alliberament nacional i social del 
nostre poblé. 

(...) ;v ; 
"Davant l e s nostres reivindicacions,el r é -

gim fe ix i s ta només t é una única resposta:1a 
repressió bru ta l dé la policia,que assassina 
to r tu ra , persegueix,empresona, i anuUa aixi 
l e s minimes l l i b e r t a t s democrátiques. 

"Enfront de to t a ixó , les f orces antifran-
quis tes del Principat de Catalunya s'han a-
grupat en una plataforma un i t a r i a : l'Assem
blea de Catalunya, que ofereix un programa, 
p o l i t i c , que possibi l i tara. e l re torn de l a 
democracia a l nostre pa i s . 

( . . . ) 

Es calcula que passava del miler,el nom
bre de persones que van oir la proclama en 
un respectuós silenci. 

-(extractes del suplement especial de AVUI. 
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- CAP A LA SEGONA SESSIO PLENARIA 

Sota aquest titol general,el Secretariat 
Permanent de l'Assemblea de Catalunya, pre
senta un "esquema de discussió unitaria per 
el perióde de Pre-Assemblea". Document que 
invita a la reflexió sobre el treball rea-
litzat des del 7 de novembre 1971,i ensems, 
incita a participar a un ampli debat que 
prefiguri les convergéncies i els objectius 
politics immediats que,finalment serán dis-
cutits en la segona Sessió Plenaria. 

El document, presentat com a instrument 
de treball es divideix en 5 capitols: 

I - Analisi i critica del treball realitzat 
per l'Assemblea de Catalunya. 

-Preses de posició de la Permanent i del 
Secretariat davant de diversos fets i 
lluites. Sdicions de documents i butlle-
tins.Ampliació de l'Assemblea. Campanyes 
peí refus de la iLlegalitat feixLsta,pel 
dret a la solidaritat democrática, sobre 
"El perqué de l'Estatut d'Autonomia del 
32".Aplec de Ripoll. Emissora "La veu de 
Catalunya", etc. 

II -Analisi de la situació actual del régim 
i de l'oposici6. 

-D1aquest capitol se'n desprenen unes 
consideracions generáis que cns plsu de 
reproduir: 

a) A Catalunya,la lluita contra la dista-
dura ha conegut aquests darrers temps un 
increment notable des del moment que 
s'han constituit plataformes unitaries a 
nivell obrer,universitari,do barris i qo 
marques,de partits i,finalment l1A.de C. 
Aquests fets constitueixen un conflicte 
greu peí régim que voldria dividir l'opo 
sició.Aquesta per altra banda no ha aca-
bat d'explotar totes les seves possibili 
tats de lluita unitaria. 

b) El problema nacional cátala constitu-
eix el marc natural que de manera impli
cita o explicita caracteritza cada vega
da mes totalment la lluita reivindicati-
va a Catalunya. 

c) L'A.de C.haura de considerar quins son 
els flanes mes vulnerables i politica-
ment mes favorablesren ordre,a una „pos-
sible lluita unitaria, basada en els a-
cords fonamentals de l'Assemblea. 

L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA -

III- Ob.jectius politics de la II Sessio de 
1' Assemblea de Catalunya., 

En el perióde actual de preparació de la 
segona sessió plenaria,el secretariat de 
l'Assemblea invita el poblé de Catalunya 
a un ampli debat sobre: 
1) Examen de 1'alternativa elaburada en 
la primera sessió plenaria que es concre 
titza. amb l'adopció deis punts de conver 
géncia, rememorats a la portada del pre-
sent butlleti. 

2) Intensificació de la lluita unitaria i 
noves formes de lluita. 
En aquest punt,es tracta d'aportar sug-
geréncies per ampliar sempre la lluita 
unitaria, en tots els sectors del poblé 
(socials, politics, professionals, etc.) 

3) Millorament de 1'organització i coor -
dinació deis organismes de l'A. de C. 
Les suggerencies sollicitades en aquest 
aspeóte s'han d'ajustar al fet que els 
organismes de 1'A.de C.es basen en prin-
cipis politics unitaris en els que "se 
salvi i es respecti la diversitat de ca
da un deis sectors i localitats lliura-
ment adscrits a l'Assemblea". 

4) Referencia a possibles estructures u-
nitaries. 
Aquest paragraf del document ens fa sa
ber que "en el decurs del 1972, es va 
plantejar al si de la Comissió Permanent 
la possibilitat de constituir un Govern 
Provisional". 
El Secretariat considera que no lí per-
tocava de donar una resposta a la propo-
sició,i la transiaetra a l'Assemblea ple
naria. 

5) Relacions amb la resta de l'Estat es-
panyol, 
L'Assemblea haura de determinar quines 
formes hauran de prendre els acords que 
es puguin assolir amb les forces d'oposi 
ció al régim de la resta de l'Estat es-
panyol,i en quina forma pot contribuir a 
la unitat deis diversos grups. 

6) Relacions amb els organismes estran-
gers,i internacionals. 
El secretariat creu molt convenient d'es 
tablir relacions a nivell internacional. 

Finalment,el document exposa en e l s capi 
t o l s IV.gormes de t r eha l l per a preparar la 

passa a l a pagina 9 



A C I O N S I N F O R M A C I Ó N S I N P O R M A C I O N S I I P O E 

- ACTIVITATS 3E JA COMISSIÓ DE PARÍS -

Ingres del P.O.U.M. 

El Partit Obrer d'Unificació MarxLsta 
ha adherít a l'Assemblea de Catalunya 

Subscrivint ais quatre punts de cm-
vergencia, el P.O.U.M. afirma la ?eva 
voluntat de diáleg i presencia e¡¿ la 
preparado de 1'alternativa demo.-rati 
ca. El P.O.U.M. entre nosaltref ve a 
ampliar la dive^ritat i representati-
vitat de l'Assemblea de Cataliaiya, i 
també, a envigorir la unitat i comba-
tivitat deis antifeixistes ca'alans. 

Reunió a Franca 

A ccmencamentj d'enguany va haver-hi una 
reunió que creían forca interessant de donar 
a coneixer. El -loe de trobada va ésser una 
ciutat de l'Estat francés. 31s assistents 
eren represeníants de les delegacions de 6 
ciutats que fora de Catalunya i d'Espanya 
sostenen amó diferents esíoreos la linia 
d'acció que rroposa l'Assemblea al'interior 

Entre les diferents delegacions ni estava 
representada la nostra per quatre membres 
de 1'actual secretariat. 

El clima de collaboració per arribar a 
una acció unida es va notar de seguida i va 
traduir-se en resultats ben profitosos,mal-
grat el breu espai de temps de qué es dispo 
sava (va comencar el dissabte a la nit i va 
finir el diumenge al migdia). 

Els acords van ésser els segttents: 

a) - La repartició de diferents treballs 
entre les diverses delegacions. 

b) - Cada= delegació enviará directament a 
Barcelona els suggeriments que vagin sur-
gint a propósit de la 2a.sessió de l'A. de 
Catalunya. 

c) - Es constitueiz una comissi* amb un mem 
bre de cada delogació, la qual coordinara 
l'acció conjunta. 

d) - Tres de les delegacions presents tin-
dran cura d'organitzar per aquest estiu un 
gran aplec pro Assemblea de Catalunya. 

Es va aprovar una rcsolució confirmant 

>Q 

l 'adhesió a i s quatre punts de convergencia 
i invi tant a fer e l mat «Lx a i s que, ind ív i -
dualment,encara no ho han fet.Enseras,es de-
mana a l a premsa de llengua catalana de con 
t r i b u i r a la difusió i sensibi l i tzació de 
l'Assemblea de Catalunya. 

.Assemblea a Paris 

líovament a Pa r i s , e l dia 11 de mar?,es va 
celebrar un acte pro-A. de C. 

Aquest acte va ésser una mica diferent 
a is anter iors en quant es van projectar d i 
versos curts metratges de cinema que cons
tituyen auténtics documents de l a repressió 
que sofreix e l nostre poblé i de l a seva 
I l u i t a per a l l iberar -se del franquisme. 

Al final,com és de costum en aquests ac-
t e s , es va e s t ab l i r un debat dest inat a i n 
formar i a ac la r i r l e s darreres accions de 
l'Assemblea de Catalunya. 

Mort de Picasso 

La Comissió de Paris de l 'A.de C.va adre 
car a l a familia de Picasso, e l telegrama 
seglient: 

" Comission de Paris de 1'"Assemblea de 
Catalunya" exprime sentiments de proforrfc 
douleur pour le decés du peintre et grand 
democrate Pablo Picasso qui füt toujours 
aux cótés du peuple catalán". 

ler.. de maig 

La comissió de Paris de l'Assemblea de 
Catalunya, va cr idar e l s catalans de la r e 
gió a par t i c ipar , sota e l s plecs de la ban
dera catalana i d'una pancarta,a la manife.s 
tació del l e r . de maig, enguarty organitzada 
conjuntaraent, a Par is , per l e s federacions 
locáis de l a C.G.T., de l a C.F.D.T. i de l a 
F.S.N. La part ic ipació deis catalans com l a 
d ' a l t r e s pobles oprimits fou forca aplaudi
da per l a multitud. : • . 

Cpnferencia-debat al Casal de Catalunya 

La tarda del diumenge 13 de maig,a l ' e s - , 
tatge social del Casal de Catalunya de Paris 
i i nv i t a t s peí Consell d i rec t iu , va teñ i r 

passa a l a pagina 9. 



Una conferencia al Casal, de .Catalunya 
-ve de la pagina 8-

lloc una conferencia-debat sobre "Naixenca, 
objectius i desenvolupament de l'Assemblea 
de Catalunya. 

També es van projectar 3 films,l'un so
bre la manifestació del 1er. de maig d'en-
guany convocada per l'Assemblea de Catalu
nya a Sant Cugat del Valles. Els altres dos 
mostrant el Festival de Poesia Popular que 
tingué lloc al "Price"de Barcelona i la re
unió d'intellectuals al Iíonestir de Mont
serrat el desembré del 1970 (durant el pro-
cés de Burgos). 

Els films, com la conferencia van inte-
I-ORREU- molt els ac ástents com ho demostra
ren les diverses intervencions. 

"Can a la segona Sessió" 
-ve do la pagina 7-

II sessi6 de.-l'A.de C. i V Condicions per a 
celebrar la II sessió. de l'A.de C., el tre-
ball,diguem-ne mes "material",de preparado 
de l'Assemblea plenaria. 

Tots oís catalans, residenciáis alli on 
sigui,teñen el deure do participar al debat 
obert,que culminará amb la segona assemblea 
plenaria.Aquesta en desprendra una linia po 
litica unitaria. 

Ss dones necessari que tothom estudü el 
document básic "Cap a la segona sessió ple
naria de l'Assemblea de Catalunya". Aquest 
document sera enviat a tots els qui el sol^ 
licitin,adrocant-se a qualsc-vol membre del 
socretariat de Paris. (preu 2 Fr.). 

/ / / / / / / / / / / / 
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Han ostat confirmats els rumors sogons 
els quals quantitat de detinguts ais locáis 
de la direcció de seguretat de Madrid, des-
prés de les manifestacions del 1er. de maig 
han estat victimes d'una criminal agressió 
preparada per inspectors do la brigada po
litice—social i l'organitzacid terrorista 
d'extrema dreta "Guerillei-os de Cristo Rey" 
els quals,menacant amb llurs pistóles,feren 
irrupció al despatx del cap superior de la 
policía, senyor Quintero, en conversa,en a-
quell instant amo el colonel Blanco, direc
tor general de seguretat. La colla d'e'nergu-
mens els feu retret,injuriant-los,de no de
cretar mesures de repressió radicáis. 

La banda, desfermada, baixa a les cellos 
deis soterrarás i copeja. ferotjament, amb 
barres de ferro els detinguts indefens, en 
particular a Tranquilino Sánchez Alvarados 
i a algunos noies joves. 

L'intorvenció d'algons guardios posa, ter 
me a la salvatjaria,on la qual es distingi, 
particularment, l'inspector Conesa, ja prou 
conegut d'enca del scu comportament contra 
Julián G-rimau. 

El colonel Blanco ha declarat, sense ver 
gonya,haver "perdut el control de la situa
do". 

El president del tribunal d'ordre publie 
senyor Mariscal de Gante, ha demanat una 
constatado medica oficial, davant la qual 
cosa,el director general de seguretat ha im 

mediatament penyorat les victimes amb 10.000 
pessetes. Aixo li ha permes d'ordenar llur 
tranferéncia a la presó de Carabanchel,sen
se passar peí tribunal.El director d'aques
ta presó, vist el lamentable estat fisic de 
cinq detinguts, n'ha negat l'admissió. 

Peí que toca al govern,la seva principal 
i única preocupado sobre tan heroica acció 
és de com enterrar la cosa amb el minim de 
soroll i sense incomodar els diversament 
responsables del fet. 

/////////////////////////////////////////// 

" La Comissió Coordinadora entéh que l'o-
feriment al poblé, com a sortida de la dic
tadura, d'una evolució del mateix régim ba
sada en uns acoras entre cemarilles, recol-
zant en unes suposades i secretes inten-
cions deis homes que han jurat servir el 
regim i aixi ho están fent publicament, és 
una politica contraria ais interessos gene
ráis del pais que només pot afavorir els 
esforcos de l'olignrquia per perpetuar l'ex 
plotació del poblé i per mantenir l'exerci-
ci del poder per al seu exclusiu profit. 

(d'una declarado de la Comissió Coordina
dora de Forces Politiques de Catalunya). 

El Doctor Joan Colomines i Puig ha 
tat novament detingut a Barcelona. 

es-



)))))))))))))))))) AtUR SANT ADRIA DEL BE 

Arreu causes i efectes es reprodueixen.A 
Pamplona,tot ha comencat també per una vaga 
reivindicativa: la deis obrers de "Motor 
Ibérica".L'empresa,rebutjant tota discussió 
acomiada. 200 obrers.Aquesta per fer publica 
llur protesta davant una tal actitud despó
tica, es tancaren en una església amb l'a-
cord del capella de la parroquia. 

Aleshores, com a Sant Adria,l'engrenatgfi 
repressiu comencé 1'escalada. El governador 
civil, aplicant al peu de la lletra les or-
dres de Carrero Blanco,feu expulsar de l1es 
glésia els 200 obrers per la forca bruta, 
declarant que s'oposaria al moviment de va
ga "amb la mes grjn fermesa". 

Divulgada rápidament la noticia deis 
fets,la resposta de Pamplona fou immediata, 
resoluda i massiva. Com a la barriada del 
Besos,com a Cerdanyola...pero al nivell su
perior d'una capital regional. 

La vaga estesa a 3a majoria d'empreses 
industriáis; les portes deis comercos i es-
tabliments tancades; els transports publics 
paralitzats... Tal ha estat la resposta de 
Pamplona a les amenaces del governador. 

Es considera que 50.000 persones solida
rles ni han participat. 

En els moments de tirar aquest butlleti 
la vaga continua a "Motor Ibérica" i a nom-
broseB empreses.Hi han hagut manifestacions 
al carrer, topades amb les forces repressi-
ves, ferits i nombroses detencions. 

Des d'ara,pero,els esdeveniments de Pam
plona confirmen 1'apreciado donada entorn 
deis fets de Sant Adriá i la vaga de la 
Térmica del Besos. 

El ritme de l'evolució s'accelera; la 
puixanca de la resposta solidaria a la in
tolerancia i brutalitats feixistes assoleix 
de dia en dia un grau mes madur, mes ampli, 
mes resolut i, sobretot, mes coordinat. 

Al capdavant de l'acció, a Pamplona,s'hi 
troba una vegada mes la classo obrera. Pero 
el fet capital és que,una vegada mes també, 
la lluita deis treballadors per llurs rei-
vindicacions de classe,ha catalitzat il seu 
entorn, totes les capes laborioses; que la 
presa de consciéncia deis vineles indeslli-
gables entre els interessos nacionals, el 

¡U£>, 
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progrés económic i social i la LLIBERTAT,va 
penetrant en homes de diferents condicions, 
opinions i creences; que tal és la rao de 
1'actitud solidaria de la gran majoria de 
la població al costat deis treballadors en 
lluita i de la seva participado activa en 
cada cas a la resposta immediata contra la 
repressió feixista. 

S'escau subratllar que els esdeveniments 
de Pamplona,iniciats a penes 8 dies després 
de la designado de Carrero Blanco com a 
cap del nou équip governamental, dona ine
quívoca claredat a la seva significado. 

Els vents de llibertat que bufen per les 
terres deis pobles d'Espanya accentuen en 
les castes dominants la por del dema...No 
es podien permetre el luxe d'esperar la 
mort de la momia en vida del Pardo per ofi-
cialitzar i garantir la continultat de la 
"violencia institucionalitzada" com sistema 
de govem.A Pamplona, Carrero Blanco ha inau 
gurat La seva titularització de dictador... 

Sense caure en actituds triomfalistes ni 
en consideracions que podrien semblar sub-
jectives,podem tedr la certesa que no podra 
impedir que es desvetlli i es converteixi 
en acció el sentíment latent i generalitzat 
de revolta contra l'opressió; com Pamplona 
ho ha fet amb esclat. 

Pas a pas, les accions esdevindran mes i 
mes amplies,pdxants i coordinades,fins as-
solir 1'amplitud i convergencia nacionals 
indispensables per guanyar el combat de la 
llibertat. 

Perqué els fets confirmen aquesta con-
vicció nostra, pregona i raonada, hi trobem 
un estimul per continuar laborant per la u-
nitat i convergencia de tots els catalans 
democrates exiliats, sense exclusives. 

/////////////////////////////////////////// 

Ultima hora 

Arran de la vaga a la "Térmica" de Sant 
Adriá del Besos,quatre obrers -Perrero Roces 
Moreno Rider,Lozabo Revuelto i Pérez Esque
rra, compareixaran davant el "tribunal d'or 
dre püblic". Novament,la populado de Cata
lunya fara front a la repressió feixista. 

edita la Comissid de Paris de l'A. de C. 
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