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Punts de coincidencia 

1„-Consecució de 1'amnistía general per 
exiliats politics. 
-Exercici de les llibertats democrátique 
llibertat de reunió,d'expressió,d'assoq 
la sindical),de manifestació i dret de 
teixin l'accés efectiu del poblé al po 
politic. 

-Restabliment provisional de les Insti 
principis configurats en l'Estatut de 1 
pressió concreta d'aqüestes llibertats 
com a via per arribar al ole exercici 
todeterminació. 
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4.-Coordinació de l'acció de tots els pobles peninsulars 
en la lluita democrática. 
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- E S D E V E N I M E N T S D E C A T A L U N Y A -

28 d'octubre 113 detinguts a Barcelona, 
acusats de pertanyer a la Comissió Perma-
nent de l'Assemblea de Catalunya. Quatre 
son torturats. La premsa de Barcelona no 
calla durant els primers dies. 

11 de novembre 20.000 persones es diri-
geixen a Vic per tren o carretera en com-
memoració del II aniversar! de l'Ássem
blea. La policia ocupa aparatosament les 
carreteres i 1'estació de Vic per tal 
d'interceptar els manifestants.Aquests es 
dispersen, concentrant-se en diverses lo-
calitats, principalment a Granollers i 
l'Aaetlla del Valles.Gran nombre de deten 
cions que no s*n mantingudes.Alguns joves 
barbarament apallissats ingressen a la 
presó Model de Barcelona. 

12 de novembre el jutge del TOP de Madrid 
acorda 1'alliberament, sota fianca, a un? 
seixantena deis 113.Son efectivament dei-
xades anar 11 dones. Pero a la Model,men-
tre les families deis detinguts esperen 
els alliberaments decretats,arriba la no
ticia que ningu sortira i son dispersades 
per la policia sense miraments. 

22 de novembre El TOP rectifica i ordena 

1'alliberament sota fianca d'una quaran-
tena de detinguts. Els altres restaran a 
la presó. La policia revisa llurs antece-
dents.Els detinguts es neguen a pagar les 
multes. 

23 de novembre La policia comenga a dete-
nir a casa seva les persones alliberades. 
Només els advocats Solé Barbara,Enric Lei 
ra, Mossen Xirinachs -que es disposava a 
testimoniar sobre les tortures de xefatu-
ra- i el llicenciat LigUerre son portats 
a la presó. 

28 de novembre La resta de les persones 
recercados es lliuren a la policia i son 
conduides a la presó. Tots els detinguts 
es neguen a pagar les multes. Les unes de 
la Direcció General de Seguretat i les 
altres imposades peí Governador. 

Que hem de pensar de l'acció vacillant 
del TOP? Sembla ésser que la primera sus-
pensió de les llibertats acordades fou 
deguda a pressions de la policia de Bar
celona que se sentia defraudada i amena-
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D E C L A R A C I O A L ' Q P I N I O P U B L I C A 

¡i Els 113 detinguts de Santa Maria Mitjancera fem la segíient declarado a.la qual 
ll s'adhereixen al tres presos politics de Barcelona, adrecada a l'Assemblea de Catalu-
lj nya,i a través d'ella a tot el poblé, en dcasió del segon aniversará de la primera 
'/, sessió de l'Assemblea de Catalunya. 

'/i- Ens acusen de constituir la Comissió Permanent de l'Assemblea i creuen que em-
l¡ presonant-nos poden endarrerir la lluita del nostre poblé per la llibertat i l'en-
/ derrocament de la dictadura- La nostra detenció ha desvetllat una resposta popular 
/ molt ampia i ha demostrat que l'Assemblea de Catalunya no és un grup format per 
ll unes persones o altres,sinó que la formen la gran majoria deis sectors democratics 
I/, de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no pot ser posada a la presó perqué és al 
'[. carrer. 

i 
'/, Interpretem les múltiples accions i altres proves de solidaritat de qué hem 
I tingut noticia -a les fabriques, ais barris,a les comarques, deis coLlégis profes-
li sionals,per part d'amplis sectors de l'Església Catalana, deis estudiants,etc- no 
II solament com una prova de solidaritat envers nosaltres, sino també com un referma-
ll ment de l'adhesió popular a la lluita per les llibertats democrátiques i nacionals 
Ij. que l'Assemblea de Catalunya expressa en els seus quatre punts programatics. 

I (...) (1) 
// Des del 7 de novembre de 1971,aquests punts han estat presents en les nombroses 
/ lluites unitaries dutes a terme per diversos sectors del nostre poblé i els han 
/ donat coherencia i sentit politic convergent. 

II L'enfortiment de l'esperit solidari registrat aquests dies tant al carrer com a 
Ij. la presó és la millor garantia que el cami d'unir tots els sectors democratics i 
'/, antifeixistes en la lluita contra la dictadura és bo i ens portara a la conquesta 
'/, de les llibertats democrátiques i nacionals de Catalunya. 
11 
'/, VISCA L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. -," , ^^ . ,_, 

// Barcelona, 7 de novembre 1973 . 

/(I) NDLR. veure els 4 punts de coincidencia que encapcalen aquest butlleti. 

//y///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Els esdeveniments...(ve de la pag.l) 

cava amb un rengle de dimissions encap?a- i a p r esó, expedit des de Vic i adregat a 
lades per la del mateix Comissari de la c a ¿ a p r é s , un paquet contenint el classic 
Brigada Politica-Social.Sabem que de l'en p a ¿ e pessic amb dues cándeles,simbol del 
trevista del Dega del Collégi d'Advocats segon aniversari. 
amb el Ministre de Justicia no en va sor-
tirs res puix que aquest declara que l'afer E 1 co:LleSÍ de metges enviava a la pre-
estava en mans de tot el govern i per tant só waa ccmisBi* encarregada de inspeccio-
escapava a la juridicció del sen ministe- nar-ne les condicions sanitaries. Octave-
p¿4 tes eren distribuldes ja la primera nit 

de les detencions,principalment a les bo-
Guardem-nos ara d'esFeculacions massa ques de metro i a les sortides deis cine-

facils.Es ben cert que la solidaritat ciu mes. En fi,tota mena de signes de solida-
tadana amb els detinguts s'ha manifestat ritat a Barcelona i comarques proven que 
mes forta que mai.Ja el primer dia per al els presos no están sois i que }a popula-
centenar de presos de la Model -la resta ció es sensibilitza. De 1 *estranger arri
es trobava a la presó de dones- arriba- ben també tota mena de testimoniatges i 
ren mes de quatre cents paquets.Rondes de oferiments. Els catalans residents a di-
cotxes passaven tocant el claxon pels vol_ verses ciutats europees preñen contacte 
tants de la presó.El dia de la celebrado amb organismes internacionals i amb els 
de 1'aniversari de l'Assemblea arribava a partits politics mes idonis. Hem d'estar 
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preparats, peí cas d'un proces politic o 
d'una repressió generalitzada,per a mobi-
litzar tota mena de -solidaritats i dispo
sar d'un maxim de mitjans de pressió per 
tal de desenmascarar el govern feixista 
que ..continua disposat a reprimir qualse-
vol intent de democratitzar la vida poli-
tica. 

Durant aqüestes setmanes el govern de 
Madrid titube ja i no sap qué fer. Reprimir, 
afluixar? Els qui manen semblen poc inte-
ressats en aquest precis moment a mos-
trar-se descaradament cruels. D'una banda 
existeix una sensibilització popular evi-
dent i a tots els nivells.Tampoc la situ
ació internacional aconsella repressions 
espectaculars. Les declaracions publiques 
del clergat cátala,de les jerarquies i de 
les ordres religioses son una denuncia 
molt coratjosa d'una situació social mo-
ralment indefensable.Sabem que alguns Car 
denals europeus están al costat del Carde_ 
nal de "Barcelona. Calfer coneixer i que 
aviat sigui evident per tothom, que les 
reivindicacions de 1'Assemblea de Catalu
nya son pels drets mes elementáis i la 
convivencia civil,que el que. reclámela,mojL 
tes nacions civilitzades ho reconeixen en 
llurs Constitucions,i que per a negar-los 
cal tot el cinisme deis cafres fsixistes. 
En el govern franquista, tant la situació 
internacional com totes les accions popu-
lars contribueixen poderosament a radica-
litzar-ne les tensxons internes. Per . on 
tiraran? Avui a Catalunya la presencia de 
1'Assemblea és un problema real per a la 
gent que mana car,"1'Assemblea de Catalu
nya és ja al carrer",com han dit els nos-
tres presos en llur declaració.Es la pri
mera vagada -ho declara el mateix gover-
nador civil de Barcelona,en 1'extensa no
ta donada a la premsa- que existeix una 
opósició articulada i amb matissos diver
sos. No es tracta ja de grups poc o molt 
nombrosos. Una estrategia general de tots 
els Partits i organitzacions de l'oposi-
ci6, i el lligam i contacte que aquests 
mantenen amb les masses ciutadanes.mostra 
la seva forca.L'Assemblea esta articulant 
una politica coherent que s'esmerca a mo-
bilitzar tot el nostre poblé. L'Assemblea 
és ara mes viva que mai. Els empresona-
ments i les tortures han produit un efec-
te contrari del previst per l'enemic. I 
els quatre punts de convergencia mostren 
en els esdeveniments d'aqüestes setmanes 

llur gran eficacia mobilitzadora, mentre 
la dinámica unitaria va guanyant forca i 
prestigi ais ulls del nostre poblé. 

S.P. 

CRIDA DE LA COMISSIO PERMAME11T DE L'ASSEM 
BLEA DE CATALUNYA (que ha e s t a t p ro fusa -
ment r e p a r t i d a ) . 

CATALANS, 

L'Assemblea de Catalunya us informe: 
El diumenge dia 28,113 persones,de tot 

Catalunya -obrers, pagesos, mestres,advo-
cats,metges,enginyers,aparelladors,llicen 
ciats,estudiants,capellans,etc,-conegudes 
per llur significado, reunides pacifica-
ment a l'esglesia de Sta.Maria Mitjaneera 
de Barcelona, foren detingudes violenta-
ment per la policia que,pistola en ma,pe
netra, en el recinte religios. 

Incomunicades a diverses comissaries 
de 3arcelona, rigorosament interrogades, 
corren el perill de ser processades acu-
sades de reunió il.legal i pertanyer a 
1'Assemblea de Catalunya. 

La Comissió Permanent de .1' Assemblea 
de Catalunya,reunida en sessió urgent,da-
vant la gravetat d'aquests fets, fruit 
d'un régim dictatorial que ens nega el 
minim exercici de les llibertats democra-
tiques i nacionals i que, esgotat politi-
cament, es mostra incapac de governar com 
no sigui mitjantcant una brutal repressió 
reafirma la necessitat d'una amplia mobi-
Htzació de tot el nostre poblé al voltant 
deis quatre punts de 1'Assemblea de Cata
lunya. 
(...) 

Cridem en aquests moments a posar en 
peu tots els sectors socials progressius 
i democratics de Catalunya per tal d'acon 
seguir la immediata llibertat de tots els 
detinguts de Sta. Maria Mitjancera sense 
que sobre ells caigui després cap sanció 
penal o económica.Donem suport i fem con
vergir unitariament les primeres Iluites 
que el nostre poblé ha empres: assemblees, 
aturs a les empreses.(com a la SIEMENS de 
Cornelia), accions de tot tipus a la tthi-
versitat,barris i comarques; les gestions 
que el Col.legi d'Advocats i d'altres han 
fet a les autoritats, etc. 

Especialment, cridem les jerarquies de 
(segueix p.5, ^columna.) 
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Son ñames i dones que teñen el mérit 
immens d'ésser deis iniciadors d'un nou 
esperit en les relacions entre democrates 
que es pot ja anomenar L'ESPERIT DE L'AS-
SEMBLEA DE CATALUNYA.Esperit basat en una 
actitud de diáleg franc, pacient i obert; 
de confrontado respectuosa i perseverant 
de criteris; de porta oberta,sense exclu-
sives, a tots aquells que teñen per aspi
rado cornil posar fi a la dictadura. 

Son homes i dones que,amb llur actitud 
civica, de ponderada fermesa i realisme, 
pensen i actúen en fundó de la realitat 
politica,económica, social i nacional d'-
AVUI a casa nostra,la qual no té semblan
za amb la de la Catalunya d'abans i des-
prés de la guerra civil;que fan front ais 
problemes i situacions d'AVUI amb una ve— 
luntat udtária incrementable, com no re
clamen els interessos nacionals i com ho 
exigeixen les necessitats i aspiracions 
de la immensa majoria de la poblado. 

son homes i dones que han deixat deci-
didament de banda alió que pot diferen
ciar i és, en certs aspectes, ferment de 
disgregado i d'impotencia, per donar pas 
a alió que és essencial, que uneix,forti
fica i mobilitza entorn d'un mateix anhel 
EL BECOBRAMENT DE LES LLIBERTATS DEMOCRA-
TIQUES I NACIONALS. 

Son homes i dones que, tot i restant 
fidels ais própis principis i concepcions 
ideológiques, opinions o creences,han es-

tat deis primers a prendre consciéncia 
que cap Partit, cap organització,cap cor-
rent d'opinió democrática, no pot abrigar 
la mes petita esperanca de poder exposar 
i defensar Iliurament davant el poblé la 
seva manera de pensar si no és conjugant 
els esforcos de TOTS per imposar el dret 
de TOTS de reunió i organització. 

Son homes i dones que han posat en con 
sonancia paraules i actes, alguns deis 
quals han sofert ja en altres ocasions 
empresonaments, malstractes,multes i per-
secucions per llur participado activa i 
coratjosa a accions i preses de posició 
per la defensa deis drets deis treballa-
dors,per les llibertats nacionals, per la 
democracia, contra el feixisme. 

Son,dones,homes i dones que teñen llur 
representadvitat guanyada per una conduc 
ta animada constantment per uns sentiments 
nobles i abnegats, prô -adament inspirats 
per l'unic afany de servir la causa de la 
llibertat. 

Cridem tots els democrates catalans e-
xiliats o residents de la regió de Paris 
a impregnar-se de 1'esperit de 1' Assemblea 
de Catalunya i els invitem a contribuir, 
activament, amb la Comissió de Paris a la 
gran campanya de Solidaritat amb els 113 
i totes les victimes de la repressió fei-
xista. 

J. R. 

Comarcal 

Barcelonés 54 
Baix Llobregat.. 14 
Valles Oriental. 4 
Osona 1 
Segria 5 
Baix Penedés.... 4 
Baix Camp 3 
Pallars Sobirá.. 1 
Baix Ebre 1 
Tarragonés 2 
Garraf 2 
Maresme 3 
Girones 3 
La Noguera 2 
Bages 1 
Ribera d'Ebre... 1 
Anda 1 

K e p a r t i m e n t 

i per professions deis detinguts. 

Obrers 17 
Empleats 16 
Advocats 8 
Professors 3 
Llicenciats 5 
Mestresses de casa.•. 3 
físcriptors 2 
Capellans 2 
Périts 2 
Bibliotecaris 2 
Director de cinema... 1 
Arqdtecte.. 1 
Analista f inance r . . . . 1 

Administratius 15 
Estudiants. 12 
Enginyers 5 
Mestres. 3 
Aparalladors 3 
Medges 2 
Quimics 2 
Sconomistes 2 
Pagesos 2 
Traductor 1 
Pescador 1 
Psicopedagogue 1 
Míisic 1 

¡IIHIIlIflIllllllllllllHIIIIUIIIimiHIIUlil'Ullil 
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L L I B B R T A T EL MOVIMENT OBRER I POPULAR 

Sota aquest titol,la Comissió Coordina
dora de les Porces PolitLques de Catalunya 
ha fet una important i extensa declaració 
relativa a la detenció deis 113 demócra-
tes i ais primers actes de solidaritat. 

La declaració acaba aixi: 

LA COMISSIÓ COORDINADORA DE LES TORCES 
POLITIQUES DE CATALUNYA crida: 

A tot el poblé de Catalunya a intensifi
car el plantejament de tots els problemes 
pendents, totes les accions en defensa de 
les reivindicacionsefe la població,de tots 
els drets lesionats per la dictadura, tot 
sabent-hi destacar 1'exigencia de la 
LLIBERTAT que es despren de cadascun. 

A totes les forces politiques d'oposició, 
a tots els moviments de masses, totes les 
personalitats i entitats démocrátiques de 
Catalunya a reforear la seva unitat,a in-
corporar-se,les que encara nó ni siguin,a 
l'ASSEMBLSA DE CATALUNYA, a trobar totes 
les formes d'unitat d'acció. 

A totes les forces démocrátiques de 1 '.Es-
tat espanyol a avancar en l'accio sobre 
tots els fronts,a intensificar la solida
ritat mutua, a coordinar mes estretament 
el nostre combat comu per la llibertat. 

A l'Església perqué reculli les preses de 
posició de nombrosos cristians,de nombro-
sos sacerdots,perqué sigui conseqüent amb 
les decisions globals de la propia Confe
rencia episcopal i les concreti en aques
ta ocasió i en totes les altres, perqué 
aixequi la seva veu en defensa deis drets 
mes elementáis de la persona, que sigui 
sensible al sacrifici deis detinguts i 
els seus familiars i a la justesa de la 
causa que defensen. 

Les forces démocrátiques i antifeixistes 
del món sencer, que han manifestat llur 
recolzament a la nostra lluita en múlti
ples ocasions perqué expressin ara, nova-
ment, la seva solidaritat amb la nostra 
causa i el seu rebuig al franquisme. 

ARA.ENS ADRECSM A TOTS: que s'alci potent 
la veu del nostre poblé. 

ALLIBERAMENT IMMEDIAT DE TOTS ELS DETIN
GUTS. , * 

L L I B E R T A T 

Les Comlssions Obreres expressaren iiae 
diatament llur solidaritat amb els detin
guts. El moviment obrer utilitza els seus 
própis mitjans:celebració d'assemblees in-
formatives en les empreses i centres de 
treball; oferiment d'ajut solidari. .., 

Esmentarem,com a mes significatives les 
accions de vaga deis treballadors de la fa 
brica SIMBHS de Cornelia, exteses a al tres 
centres de treball com LAPORSA, CLAUSOR, 
FORGAT, ERMSA, etc. 

A nivell popular, citarem les inscrip-
cions ais carrers de Barcelona, exteses aL 
Valles i arreu de Catalunya. 

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

Crida de la Comissió Permanent 
vé de la pagina 3 

l'Església catalana que,fent us deis drets 
i deures que els son própis, denunciin la 
violentació armada del recinte religiós, 
reivindiquin el dret de reunió i exigei-
xin la llibertat de tots els detinguts. 

Aquests fets no es poden deslligar deis 
actes repressius que el régim ben cons-
cientment reitera en aquest ültim perióde 
- procés ais treballadors de la .Térmica, 
procés 1.001 contra Camacho i els seus 
companys, judici ais advocats laboristes, 
etc. 

...Lluitar contra aquesta r.epressió i per 
la llibertat deis detinguts exigeix con
vertir aquest combat en una ferma expres-
sió de la voluntat de tot el nostre poblé 
per acabar amb la dictadura i aconseguir 
les llibertats politiques i nacionals. 

CATALANS SXEGIM: 

LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS DETINGUTS.' 

LA LLIBERTAT PER AL NOSTRE POBLÉ. 
Catalunya, 30 d'octubre 1973. 

El nostre desig és de presentar un máxim 
d'informado i de documents. Per dificul 
tats econóroiquss, el butlleti no pot sor-
tir regularment. Massa sovint els docu
ments son atressats.Nonobstant donen una 
visió de la situa-ió politica actual. 
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Solidaritat deis sacerdote ais 113 detin-

187 sacerdots, reunits el dia 3 de no
vembre al Seminari Conciliar de Barcelona 
en sessió informativa enviaren el següent 
comunicat ais emprescnats: 

"...Arnés de lamentar incumpliment de les 
normes concordatorios per part de la for-
ca publica, deplorem sobretot la violació 
del dret de reunió que la vostra detenció 
significa. Estem al vostre costat en el 
manteniment deis drets ciutadans i us ofe 
rim la nrstra ajuda." 

Resolucio deis eclesiástics 

Una setmana després una segona reunió 
aplegava mes de 300 eclesiástics catalans 
que, en una resolucio es comprometo, en: 

"...a prosseguir i a continuar en l'acció 
a favor de la justicia i de la llibertat 
conculcades per la legislació vigent." 
"...a obrir les portes de les esglésies i 
deis locáis eclesiástico...a totes les i-
niciatives que vagin d'acord amb éls drets 
humans..." 

i es declaren solidaris 
"...de tots aquells qui,en el nostre pais 
i a fóra, a Orient i a Occident, lluiten 
perqué els homes puguin viure en una so-
cietat que protegeixi i desenvolupi els 
seus drets fonamentals. 

Komilia del Cardenal Jubany 

El 12 de novembre a l'església de Pom-
peia de Barcelona, el Cardenal. Jubany ex -
pressa la seva denuncia i inquietud,digué 

"... Tots coneixeu el que ha ocorregut en 
la barcelonina parroquia de Maria Mitjan-
cera el diumenge,dia 20 d'octubre passat. 
Es tracta d'un fet trist i lamentable,amb 
una llarga serie de conseqüéncies que in
terpelen la nostra consciencia cristiana. 

"...Davant el que passa,cal recordar que, 
entre els drets naturals de 1'home -que 
l'enciclica "Pacem in Terris" qualifica 
de "universals, inviolables i inaliena
bles"- figura el de la llibertat de reu
nió i d'associació..." 
"...urpeix per al nostre pais una ordena-

ció juridica que respongui a aquests de-
sitjos i necessitats,tant amplia i profun 
dament sentits en el nostre poblé. D'aques, 
ta forma,per una banda, no passarien fets 
com el que lamentem,amb tot el seu róssec 
de dolor i ressentiments;i,per altra part 
s'evitarien certes actuacions de la forca 
publica que,al produir-se en llocs sagrats 
i dependéncies eclesials -que teñen un fi 
própi i determinat- poden resultar lesi-
ves del vigent concordat. 

El diari CORRIERE DE LA SERA del 14 de no 
vembre, publicava en primera página: 

"El Cardenal Jubany deplora l'acció de 
la policia contra el parlament clandesti 
de Catalunya i demana la "llibertat de re 
unió i d'associació". 

Marti-_Alanis,bisbe de la Seu d'Urgell, en 
una carta datada el 14 de novembre mani-
festá: 

"Urgeix en el nostre pais una ordena -
ció juridica que faciliti mes el dret de 
reunió i d'associació.". 

Carnprodon,bisbe de Girona s'adhereix, en 
una hornilla que pronuncia, el dia 17 de no 
vembre a la parroquia de Sant Salvador, a 
les declaracions del Cardenal Jubany. 

El despatx de premsa del bisbat de Gi
rona va entregar ais diaris,' una nota en 
cátala exposant els passatges raes impor-
tants de la homilia esmentada. 

.Cristiais en lluita pjglg drets humans han 
publicat una declarado que,sota el titol 
EL DRET DE REUIIIO COiíCULCAT, exposa i de
nuncia els fets del diumenge 28 d'octubre 
La declarado acaba aixi: 

"...En acabar la denuncia volem afirmar 
la nostra solidaritat: en primer lloc amb 
els presos que sofreixen en carn viva les 
conseqüéncies d'un acte que els Drets Hu
mans reconeixen com a just i sabem a raes, 
que alguns d'ells han estat maltractats a 
la Prefectura de Polida. En segon terme, 
solidaritat amb les seves families angoi-
xades per 1'ausencia d'unes persones que 
no han fet res más que utilitzar un dret 
que els corresptda. I aquesta solidaritat 
enforteix la nostra lluita i la nostra e3 

-peranca. 
o — 



- DESPRES DEL PROCSS DELS 10 DE CARABANCHEL,MES QUE MAI, ALERTA CONTRA LA RBPRESSIOi -

Després de 16 mesos de detenció preveri 
tiva, de sobte el régim escolli el 20 de 
desembre,en vigilies de Nadal, per jutjar 
els 10 de Carabanchel. No cal dir-ne les 
raons que poden resurnir-se en uns mots: 
falsetat i acusacions injustas; por a la 
resposta popular i de l'opinió interna
cional: covardia... 

La mort de Carrero Blanco, el mateix 
dia de l1obertura del procés agreuja el 
contexte inquietant en qué ha tingut lloc 
aquest procés.Rao suplementaria per accen 
tuar la guardia i vigilancia entorn d'uns 
homes que han fet front al tribunal,mera-
vellosos de convicció,sinceritat i corat-
ge-

Els noms d'Acosta, Camacho, Fernandez 
Castilla, Garcia Salve,Muñoz Zapico,Sabo-
rino, Sartorius,Santiesteban,Scto i Zamo
ra están estretament vinculats á les llui 
tes de la classe obrera i democrates deis 
pobles d'Espánya des de fa una colla d'~ 
anys. Fihs i tot després d'empresonaments 
han estat presents a totes les batalles 
importants, fent sentir llur veu sensible 
i generosa. 

Tal fou el cas, entre tants d'altres, 
quan fou comes el crim de Sant Adriá del 
Besos, amb llur carta a les Comissions 0-
breres de Catalunya, acompanyada de 1.000 
pessetes, producte d'una subscripció a la 
presó, per a la vidua de Manuel Fernandez 
Márquez.Son uns tais antecedents que 1'ÍC_ 
te d'acusado tradueix i qualifica en ter 
mes de blasme de "LA PITJ0R CONDUCTA SO
CIAL".' 

Conclusió aberrant,cert,peró ben lógi
ca i natural si es té en »ompte el carác
ter classista, reaccionad, d'una justicia 
i unes liéis que no son mes que 1*emana-
cid d'estructures feixistes, instrument 
d'execució del poder omnipotent de les 
castes retrogrades dominants que barren 
el pas,amb l'íinic miijá del qual disposen: 
l'aparell repressiu de 1'Estat,condemnant 
i reprimint tota acció,tota presa de posi 
ció dictada per 1'afany de fer prevaler 
els drets de l'home; de fer triomfar les 
justes aspiracions nacionals, socials,de-
mocrátiques. 

En llur crida del 13 de desembre, els 
10 de Carabanchel refermen que res no tor 
9ará llur aferrada decisió de continuar 
el cami emprés: 

"El 20 de desembre -deient- estem de-
cidits a exposar davant el T'OP amb la se-
renitat i fermesa que dona la consciencia 
de la justesa de la nostra causa,els cri-
teris que orienten la nostra vida al ser-
vei de la classe obrera i a denunciar les 
térboles maniobres d'un régim policiac; 
maniobres ordides amb la intenció de con-
demnar a través nostre la justa lluita 
deis treballadors per conquerir una vida 
mes digna,per millors salaris i pensions, 
pels drets sindicáis,d'associació, reunió 
i vaga". 

Les primeres noticies que ens arriba
ren del procés confirmaren totes que tal 
era llur conducta: 
EXTRAORDINARIA DE SERENITAT I FERMESA 

A l'hora d'escriure aqüestes ratlles, 
la sentencia no ha estat encara pronuncia 
da, pero és indiscutible que plana sobre 
Camacho i els seus companys, no solament 
el perill d'una condemna a llargs anys de 
presó (l), sino també l'amenaca d'una re-
pressió brutal de la part deis escorcons 
feixistes en uns moments d'exacerbado 
deis ultres, disposats a fer-ho tot per 
fer reviure l'esperit de guerra civil. 

L'íuiic mitjá per a fer-hi front i im-
pedir-ho és enfortir i eixamplar la uni-
tat i puixanca de la •onvergéncia peí re-
cobrament de les llibertats democrátiques 
per exigir l'alliberament deis 10 de Ca
rabanchel, de tots els 113 i de totes les 
victimes de la repressió franquista. 

¿Ja ¿1>. 

NDRL. Els 10 van ésser detinguts el 24 de 
juny 1972, al Seminari deis Pares Oblata 
La policia no trova, cap documént.péro no-
nobstant, van ésser acusats de constituir 
una Coordinadora de les Comisdons Obreres 

Dones,malgrat l'abséncia de la mes mí
nima prova, el T0P els ha condemnat a pe
nes durissimes:Marcelino Camacho i Eduar
do Saborino:20 anys de presó;Nicolás Sar-
torius i Francisco Garcia Salve, 19 anys 
Juan Marcos Muñoz, 18 anys; Fernando Soto 
Marin,17anys;Francisco Acosta,Miguel Ángel 
Zamora,Pedro Santisteban i Luis Fernandez 
Castilla, 12 anys. 

Camacho,prematurament envellit per les 
lluites sostingudes i la greu malaltia 
cardio-vascular que pateix, conserva una 
moral excepcionalment elevada "sé -ha es-
crit en la seva da«rera lletra- que estic 
pagant el preu de les llib«rtats futures" 



A R R A N DE L' A T E M P T A T D 

El moment p o l i t i c 

Des de fa anys, sobretot després del 
procés de Burgos,estem ass i s t in t ,no sola-
ment a Catalunya,sino també a l a res ta de 
l 'Es t a t espanyol, a un nnviment cada cop 
mes ampli i a una convergencia un i ta r ia 
cada vegada mes acusada; regions que po-
diem considerar feudes del feixisme,capes 
i classeB socials de l a poblado f ins ara 
aparentment immébils, incorporant-se a la 
l l u i t a contra el feixisme i per la l l i -
ber ta t . 

Les vagues de Vigo,El Ferrol, Pamplona 
i del ram de l a construcció exigint millo 
r e s socials ;deis campercls d'Asturies,Va
lencia, Pamplona o Lleida contra el s i s t e 
ma actual de seguretat social agraria i 
l 'explotació per part deis monopolis; les 
vagues deis estudiants,metges,mestres,em-
plea t s i l a l l u i t a deis co l . l eg i s profes-
s i onals han f a c i l i t a t la convergencia uni 
t a r i a . i l formidable exemple de l'Assemblea 
de Catalunya,deis Comités Unitaria i Tau-
l e s Democrátiques arreu de l ' E s t a t espa
nyol assenyalen l ' ímic i possible cami 
per 1•enderrocament del feixisme: la un i -
t a t de totes l e s forces antifeixLstes. 

Es en aquest contexte de l l u i t e s , e n el 
moment que, amb milers de fu l l s impresos, 
vagues,manifestacions i protes tes de to ta 
mena, tant a l ' E s t a t espanyol com a l ' e s -
tranger,deiem al regim que no consenüriem 
una condemna deis 10 de Carabanchel, que 
escla ta l 'atemptat contra l ' a l m i r a l l Car
rero Blanco. * 

L'atemptat 

A Madrid, e l día 20 de desembre, a dos 
quarts de deu del mati, davant e l 104 del 
carrer Claudio Coello, l 'explosió d'una 
cárrega de 50 Kg.de dinamita, catapulta, el 
cotxe de Carrero Blanco per damunt deis 5 
pisos d*un convent.Com cada dia,l'AlmiraLL 
so r t i a d ' a s s i s t i r a una missa en l ' e s g l é -
s ia San Francisco Borja i es d i r ig i a cap 
a l 'avinguda Castellana i l a presidencia 
del Govern. 

La not ic ia de l a mort violent de Carre 
ro Blanco provoca, una gran confusió entre 
e l s ministres i les esferes governamen-
t a i s . 31 cap d'Estat Major, General Diez 
Alegria,sostingué durant wm hores l a t e -
s i d'una explosió provocada accideatalnent 
peí gaz.Curiafsament,el General Iniasto Ca 

C A R R E R O B L A N C O 

no, cap de l a Guardia Civil prengué 1*ini
c ia t iva personal -que hagué de r e c t i f i c a r -
de te legraf ia r a i s Comandants per t a l que 
aquesta forca ocupes militarment to tes l e s 
c iu ta t s importants. Pins al vespre, el Go
vern no parla d'atemptat ni informa la po
p u l a d o . 

L'endema e l mati, a Baiona, una fracció 
de l'ETA reivindica l a responsabil i tat de 
l 'a temptat . 

La repercussió n, • • 

L'atemptat de Carrero Blanco ha provo-
cat una perturbació evident en l a maniobra 
successoria del régim i un desconcert entre 
t o t s e l s Instruments de poder. 

Les penes de pregó infligides ais 10 de 
Carabanchel, la designado d'Arias Navarro 
al cap del govern son la demostrado que a 
Espanya l'arbitrari és la sola llei. No és 
un secret per a ningíi que aquest home ha 
estat impósat per Franco al Consell del 
Régne abans de reunir-se "en tota indepen
dencia". Aqüestes demostracions d'absolutis 
me son la confirmado, si calia,que la le-
galitat franquista és l'arbitrari. 

L'enterrament de l'Almirall oferia l'o-
casió per una deraostració d'adliesió i de 
suport al franqdsme: prou sabem com els 
franqdstes obliguen a fer nombre i a fer 
el ninot ais empleats de 1'administrado, 
ais soldats i a la policia. Al restant de 
l'Estat res o ben poc. Els insults i l'odi 
expressats a l'ocasió, pels feixistes con
tra l'Ssglesia,no han estat, podem creure-
ho, gens del gust de nombrosos militars,ni 
han trobat la complaenca, ben al contrari, 
deis católics en general,especialment deis 
que lluiten ja al costat de l'oposició i 
deis cada día mes nombrosos favorables al 
franc exercici^de les llibertats democrá
tiques. 

Cert,l'Esglesia i al seu redós la massa 
deis católics,tret de ben honorables excep. 
cions, havien estat el puntal major del 
franquisme.L'actitud,avd,de potser la ma-
joria de la jerarquia, dissociant-se del 
régim, la participado oberta i resoluda 
en l'acció per la democracia d'una part 
del baix clergat, el passatge ais rengles 
de l'oposició antifranquista deis reque -
tés i d'altres sectors que havien format 
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part de la base social áamunt la qual re-
Culzava el franquisme, donen la dimensió 
de l'erosió deis seus supurts. 

Perspeetives 

El rigor del judici on el proces 1001 
ja era previst de tuts.Ara,r¿rG?n'han fet 
un grá massa. L'extremada duresa de les 
condemnes indica que ens traben en un mu-
ment álgid de la crisi política.Si l'opo— 
sició i particularment la classe obrera 
no han reaccionat encara amb tot el vigor 
d' ai tres ecos comencen a manifestar-ee. 
Radio Vaticá ha conlemnat cn termes radi
cáis un "judici que seria la vergonya de 
qualsevul país civiiitzai'h Vindran d'al-
tres condemnaciors. Ja hem vist com han 
estat traeiats oís acúsate del MXL.Sn tot 
cas, veurem si l'erercit segaeix disposai 
a fer el paper do super-policia i embru-
tar-se de sang una vegada mes. 

SI procer, ¿e doscomposició de] regini, 
iniciat ja on vida del &&i tvrlrior han -
ria de facilitar la unir ce tota els opc-
sants.Si Ifoposidó reeir a enrobustir—F.e 
i extendre's no tó. haurá repressió capac 
de fer-la recular.Poro 1 'elige/v¡uia goyer 
nant, arrapada al poder per "roeació de 
permanencia.*', sen^e cap Troposit positir 
determinatjbarranü el pas a tota evolució 
portara el pos i la responaabixitat del 
que 1'exasperadó crsixant de corto seo-
tors pugui portar de vi ciencias provócate. 

L'Asscmblea de Catalunya crida el nos-
tre poblé a fer prova de valentía 1 ren-
ponsabilitatj apLe;rTit-:-'e en el c.ribat pu~ 
litic per les llibertats nacicnals i ue-
mocrátiques. Saben que la nostra brega, psr 
aconsegdr aqüestes llibertats ni es /li
sera fácil, i que eocterá eacrificis. h a 
mateix Mossén y.irinachs,tin deis 113 detin 
guts,es troba a la presó de Carabanchel a 
mes de quaranta dies de vaga de la fam.El 
sáu estat inspira rerioses in.Tuietudr, 
L'exemple d:aquest borne es evident i sia-
boiitza l'estil i al sentit de la nostra 
lluita; ferma i solideria, nohlement he
roica. 

Criden tots els corpatrioter escampats 
per Europa i Americo a manten! "-se uuits 
i solidaria amb 1'AssomMea de Catalunya, 
iinica sortida polirica i única esperanoa 
en el vesper feirista. Solidaris teché arfe 
tots els rípresaliats i victimes del fei-
xisme que represeuter. el preu cue ja esta 
pagant el nostra poblé pez* les futuros 

llibertats que nemes amb l'esforc unitári 
i concretat de tots plegats podrem acón-
seguir. --••'-•'-

/////////////y'////////////////////////-/// 

/ / / M O S S S H I I R I i í A C E S / / / / / 

MES DE 40 BIES DE VAGA DE LA FAM. 

Les darreres informacions rebudes in
diquen que Mossen Xirinachs harria cessat 
el 14 de gener la vaga de la fam iniciada 
després de la se^a detenció el ler.de dé
se nbre passat. 

Kossén Xirinachs havia estat traslla-
áát de la presó "Kodel" de Barcelona a 
1'hospital ce la presó Carabanchel a Ma
drid, i aantíngut totalment incomunicat. 

Havia iniciat la vaga de la fam per 
erigir 1'áülberament deis 113 empresonata 
líalgrat la seva participado a la reunió 
ds l'eegleaia Marra Mitjancera i teñir 
psndenr una multa de 350.000 ptes. Mossen 
Xirinachs no fou arx-estat per aquesxs 
fots. Está deiingut preventivament en mo
rir del procer que el T0P ha convocat ccr 
Ira c-11 i previet peí 25 de gener.Se l'a-
cusa de propaganda illegal per leo decla-
raoions :que feu chirant la seva primera ya 
ga re la fam (21 dies) el 1070, al moment 
del procer de Burgos. 

Sus cal senyálar qáe :ji el proces té 
lloci¡ro\,en Xirinachs está Sisposat a re-
faatjar ele jutges fraequistos, a ¿amanar 
un iaterpret caí' nemes vol parlar en cata 
le i a estripsr davort el tribunal la se
va documentado oficial, 

ha forma de Hurta empresa per Mn.Xiri 
racha pot ésser criticada,pero la seva e-
íiCcLcia nc es tan ai.leai5.ria com pot sem
blar a primera "vista.El convenciment i la 
ferea de carácter _ru manifesta amb la se, 
va entrega retal peí (fie és juet;poden es_ 
ser contagioi? >s en tots ej.s terrenys de 
la nostra lluita.En tot cas,aquest patrio, 
ta que coiebat amb les aones que li son 
propies, riereix el nostre ajut, el noetre 
::cepe(;te i admirado. 

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

Contra la rspressió es valida tota acti
tud de 12rita,peró nemes una amplia i de— 
cidida acció popular obligará e>l regim a 
abrndunar lee actitada repressives. 

9 -
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A C T I V I T A T S D E L A C O M I S S I O D E P A R Í S D E 

lia; Reunió de les Comissions de l'Assem
blea deis catalans residents a Franca. 

Organitzada pels companys de Tolosa,va 
teñir lloc els 20 i 21 d'">ctubre,la sego-
na reunió de les Comissions de l'Assemblea 
de Catalunya deis catalans residenciats a 
Franca. 

A mes de les delegacions de Marsella, 
Tolosa,$¡ordeus, Andorra i Paris es notava 
la presencia de dos. companys de 1'inte
rior mandatats per la Permanent. 

A l'ordre del dia figuraven punts re-
latius a la coordinado entre les dife 
rents Comissions, l'establiment de reía-
cions directes i permanents amb 1'inte
rior i la cL; scussió del document que les 
Comissions de Franca presentaren conjun-
tament a la segona Sessió Plenaria. 

Ens limitarem a senyalar que grácies a 
les magnifiques condicions de treball i a 
l'esperit unitari que animava les dife-
rents delegacions, es van resoldre de la 
manera mes positiva tots els punts de 
l'ordre del dia. 

Declarado sobre els fets de Xile 
De la declaració que la Comissió de 

Paris enviá a Xile, extractem: 

"...En el Xile d'Allende i de Keruda, en 
el Xile de la Unitat Popular -com a l1Es 
panya republicana de 1936-,les forces vi 
ves,treballadors de la ciutat i del camp, 
intellectuals progressistes,poetes..Tots 
havien aplegat llurs esforcos, Huís ca -
pacitats creadores per a construir una 
societat mes justa, mes humana.(...) 
"...Pero,com a Espanya el 1936,uns mili
tara retrógrads i mercenaria, ambisiosos 
politicastres reaccionaris i escrocons 
feixistes no han vacillüt a ofegar en 
sang les legitimes aspiracions populara. 

La solidaritat fervorosa que procla-
mem amb el Xile de la Unitat Popular es, 
dones, tant mes sensible i fraterna per
qué té vineles i arrels comuns de comba-
tents antifeixistes per la noble causa 
de la llibertat i progrés. 

Com projecció natural,estem i estarem 
en tot moment al seu costat i cridem ais 
catalans exiliats a participar activa-
ment a la campanya d'ajut solidari."(..) 

Declaració contra el proces 1.001 
(extractes de la declaració que la co 

missió de Paris de l'Assemblea enviá al 
Ministre de Justicia). 

(...) "SI proces que el govern vol muntar 
contra Camacho i els seus companys és, de 
fet,un proces contra el dret de la classe 
obrera a gaudir de les llrbertáts sindi
cáis reconegudes arreu com un deis drets 
fonamentals de l'home. 

Pretendre condemnar a llargs anys de 
presó els 10 de Carabanchel peí "deli»te" 
de defensa abnegada i ferma deis drets 
deis treballadors és revultant i inadmis-
sible. 

Ja és hora que l'exercici de les lli-
bertats sindicáis sigui un dret reconegut 
a casa nostra. 

Tal és el significat que donem a la 
nostra protesta contra el perllongat, in-
just i illegal de la detenció de Camacbo 
i els seus companys". (...) 

Lie tres, _de cpndol 

La Comissió de Paris expressa per lle-
tra el seu sincer condol a les senyores 
vidües de Pau Casáis i d'Ambrosi Carrion. 

Solidaritat activa 

En saber-se la noticia de les deten-
cions deis 113 a Barcelona, entre els ca
talans emigrats o exiliats, es produi rá-
pidament un moviment de solidaritat activa 

++ S'entra en contacte amb les organitza-
cions d'ajuda ais empresonats: CISE i So-
cor Popular els quals immediatament feren 
un gest efectiu de solidaritat,disposant-
se a una ajuda perllongada si la necessi-
tat se'n feia sentir. El CISE ha editat 
diversos fulls informatius del curs de 
les detencions. 

++ També ferem que "Amnesty Internacional 
enviés al governador civil de Barcelona i 
al ministre de governació, un missatge de 
protesta per les detencions i les tortu
res a tres detinguts, reclamant que sigui 
respectat el dret de la defensa. 

++ La Societat Internacional de Juristes 
Democrates enviá a Barcelona els advocats 
Yannucci i Amadeo en missió informativa. 
Aquests advocats van visitar diverses au-
toritats,Coliegi d'advocats,defensors,per 
sonalitats.Van recollir les dades que els 
han permés de presentar un raport que ha 
editat 1'esmentada societat. 

- 10 -



L* A S S B h B L E A D E C A 2 A L U 

-H- Es va prendre contacte amb diversos 
sindicats i partits politice per tal cl'in 
ff>rmar-lo3 i requerir llur sulidaritat si-
la ne?sssitat no exigía. 

Aisi, han estat alertats directament 
per la noetra Cnaissió: la CGT.; CFDT.el 
Fartit Socialista francés aixi eco el se-
cretariat de diverses organitsacíoiis i pu 
blicacions cristianas,entre elles esmenta 
rem "Tcmoignrga Chrétien","La Lettre",etc. 
També es contacta personalitats de la po
lítica francesa i intellectuals. 

++ Vam inicial* la eollecta de firmes d'a-
diiesió ais nostres presos,entre intellec-
tuals i politics destácate. La simpatía 
amb que ha estat acollida 1'iniciativa ha 
d'encoratjar-'-. s a prosseguir una tasca 
d'informació i capteciá que era indispen 
sable. 

Entre els pi-iaiers firmants, citaren: 
L'escriptcr Glande Roy, el poeta Jean Mar-
cenac, els cineastes Costa Gravas i Fierre 
Kast, sis professors Fierre Yilar, Rcbert 
Lafont,Maurice Lacrois:; els Secretaria ora
cional s del Partit Socialista:Iáonel Jos~ 
pin,Georges Sarre.Pierre Bertgovoy i J.P. 
Chevenement. etc.. 

Asse¡nple^J.n^2;lílya 

El dia 8 de deseabro-, convocares mía 
aseomblea en la cual, un deis 113 rleti.n-
guts, alliberat poce; dies abana» informa, 
llargament.Dona ccntpte de lee div~rses pe_ 
ripecies ocorregudes curant la seva esta
da a la presó, de la solidar-itat rebuda i 
contesta a les di verses preguntes. Final-
ment es receptaren 500 fr. destináis al 
Fons de Solidaritat i s'adopta una resolu 
ció que va ésser enviada al Secretari Ge
neral de l'ONO en ocasió del 25e.anniver-
sari da la Declarado Universal deis Drets 
de 1*Home.En extractes: 

(...)Protestem vigerenament contra la re• 
pressió que menen els íeixistes del régim 
instanrat a Espanya per un cop de forca 
militar i oa, mitjencent veri tablee paro
dies ds justicia es condemrta a severes pe 
ríes de presó o s'imposen arbitrariament 
fortes multes ais qui, .d'una manera o al* 
tra e:cpressen llur protesta contra la il. 
legalitat franquista i la repressió:és el 
cas deis H5 demócrater* catalans detinguts 
el 20 d1octubre (...), deis 10 dirigents 
obrers del procos 1.001 del 72, detinguts 
~onse iutjameni ara. ja fa mesos a la prtv--» 

H I , A , . . A C T I V I T A T S D E 

ce de Carabanchel,aousats de"comportament 
social reprensible"! deis 6 capellans em-
presmats a Zamora (...) i de l'estudiant 
Salvador Puig Antich, contra el qual el 
franquisne e::igeix doble pena de mort(..) 

Protesten vigorosament pels afusella-
ments sumaris i les privacions arbitra
rias de llibertat a Xile (...) 

Protestes» vigorosament per la repres_ 
sio que a Grecia menen els feixistes(...) 
Us demanem d1intervenir urgentment prop 

deis govems d'aquests palsos(.. .)per tal 
de recordar-ios severament i energicament 
l'obiigació i el deure que teñen de res
pectar alió que s'han compromes amb llur 
signatura i exigir-los que posin fi imme-
diatament a la repressió i que alliberin 
sense esperar mes i sense exeepcioBS tots 
els empresonats i detinguts per pretesos 
dciietes politics o sccials. 

^ció_de_^lidaritat presentada al miting 
de la Coordinadora deis treballadors es-
panyols de la regió parisenca (s/l2/'i>73) 

l:ASS£31BL¿JE DE CATALOGUE SOLÍDAME DE CA-
MACH0 ST TE SES CAMARADES. 

Áu mement ou 113 ¿ene a r a t e s r e p r e s e n t a 
t i f a au peuple ca t a l án en l u t t e pour ses 
l i b e r t e s democratiques e t n a t i o n a l e s sont 
a r ra t t í a sous X 'accusat ion d ' a p p a r t e n i r a 
l a ComiesAon Permanente de l'Asse-mblée de 
Catalogne, 

Au momeiii cü vont e t r e jugén comme des 
c r iminé i s de L ro i i commun, des m i l i t a n t e 
ré 'vo lu t ionna i res ou Houveraent Ibé r ique de 
L ibe ra t i on ( M . I . L . ) e t deux pe ines de mort 
sont r e q u i s e s a Puig Antich, 

La r é p r e s s i o n s ' a c c r o i t c e p l u s en p l u s 
cont re l ' o p p c s i t i o u . 

Le franquismo s ' a t t a q u e a l a c l a s s e 
ouvr i é re e t s ' a p p r e t e a condanner Camacho 
e t sea camarades, l e a d e r s des CcaissioiB 
Ouvr ié res , a de lourdea p e i n e s . 

Ce p reces que pre tend met t re l a c l a s s e 
ouvr i e re a ajencux, qui na peut que sou le -
ver 1 ' ind ignac ión de t oas l e s democrates, 
demande une r i p e s t e massive de tous l e s 
t r a v a i l l e u r s e t de tous l o s a n t i f a s c i s t e s 

L'Assemblée de Catalogue v i e n t j .c i se 
j o i n d r e a vous pour- TOUS d i r é que nous 
sommes avec Camacho e t sec camarad.3s,avec 
l a c l a s s e ouv r i é r e espagnole e t con t r e l e 
f a e c i s n e . 
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dele 4 FDWPS DE COINCIDENCIA. 

La detenció deis 113,homes i dones pertanyents a diferents horitzons politics,ideo
lógica, socials i professionals del nostre poblé, provinents de tots els racons de la 
térra catalana, és un fet repressiu que, per la seva magnitud,ha pogut semblar un gran 
cop reeixit pels cerbers feixistes. Tot sembla indicar pero, que .per primera, vegada un 
"exif'de la repressió institucionalitzada he esdevingut indigest pels esbirs del regim. 

En tenim una prova evident en vacillacions i fins i tot un cert destarotament mani-
festat per ordres i decisions contradictóries de l'engrenatge repressiu que son el prn 
ducte de la significado politica i representativitat social i humana deis 113; car,de 
retruc,llur detenció constituí el reconeixement oficial i la conseqüent popularització 
de l'existéncia a casa nostra d'una puixant forca d'oposició unitaria que de manera or 
ganitzada brega i combat per la democracia. 

La resposta, immediata, fou encapcalada pels própis detinguts amb llur comportament 
digne i coratjós davant les vexacions i amenaces en els comissariats; amb la fermesa 
deis que han estat sotmesos a tortures ignominoses; amb el refüs unánim al pagament de 
multes;amb la valenta i animosa declarado -reproduida a la segona página d'aquest but 
lleti- i amb les estrofes d'un cant a l'Assemblea de Catalunya, escrites i cantades a 
la "Model",als nasos deis cerbers,en celebrado vibrant i juiosa del II Aniversari de 
la ja histórica 1-. Sessió Plenaria del 7 de novembre 1971, testimoni meravellos d'una 
contagiosa moral combatent. 

No,la detenció deis 113 no tan sois no ha estroncat l'acció de l'Assemblea de Cata
lunya sino que l'ha vitalitzat i, sense optimismes subjectius, podem teñir la certesa 
que res no pot ni podrá ja impedir que ureixi la seva influencia i capacitat mobilitza 
dora per posar dempeus una gran forca d'oposició d'una amplitud unitaria i convergent 
mai coneguda a casa nostra, mcguda i impulsada per una aspiració comü: 1'ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA. 

Es dintre d'un tal contexte que cal situar la importancia capital (te l'acció en curs 
per l'alliberament de TOTS els detinguts. Es tracta d'una batalla contra la dictadura 
que, si es mena a cap victoriosament, constituirá una fita important en el cami de la 
conquesta de les llibertats nacionals i politiques. Com ho seria en el cami de la con
questa de les llibertats sindicáis imposar l'alliberament deis 10 de Carabanchel. 

Si és un fet que la detenció deis 113 ha retardat la celebrad* de la II Sessió Pie 
nária de l'Assemblea de Catalunya,nu impedirá que tingui lloc pesi al desfermament ac-
centuat de la repressió feixista. Aleshores tiiidrá una significado encara mes profun
da 1'afirmado solemne deis 113, en llur declarado del 7 de novembre: 

"L'ASSEMBLEA D3 CATALUffíA HO POT SER POSADA A LA PRESO PERQUÉ ES AL CARRER" 

^ : £ ^ ^ ^ # ^ ^ 

SALVADOR PUIG ANTI.CH COEDEMEAT , .A . MORT 

A Barcelona,un Conaell de Guerra ha pro El 9 de gener mes d'un miler de perso-
nunciat la pena de inort contra Salvador nes manifestaren a Barcelona prutestant 
Puig Antich i ha condemnat el jove Josep contra aquesta sentencia qualificada de 
Lluis Pons (l7 anys) a 30 anys de presó i "temptatLva d'assassinat legal".Peren front 
5 a la senyoreta Maria Augustias Mateos, a la policia amb "coktels Molotov".L'ende. 

Recordem que Salvador Puig va ésser a- má,tres bombes destrocaren el monument "a 
cusat de la mort d'un policia al moment les caidos". 
de la seva detenció'el 25 de setembre 72. En cas <fe mantenir la sentencia,malgrat 

Davant el tribunal,Salvador Puig ha re les protestes que sorgeixen d'arreu del 
conegut haver tirat contra la policia en món, será ciar per a tothom que el regim 
un instint d'auto-defensa quan ell ja es»- franquista vol crear novament un clima de 
tava greument ferit. violencia i de terror. 

Al moment d'escriure aqüestes ratlles, 
l'advocat deis militants del MIL ha apel. 
lat contra la decisió del tribunal. " , e d l t a l a Comissió de París de l'A. de C. 

- 1? -• 
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L'ajut economic és una constant en totes les Iluites. 

Aquesta acció indispensable s'ha anat portant sempre a casa nostra, ja sigui 

peí mitjá deis partits politics o per iniciatives particulars; acció evident-

ment necessária i, no cal dir, que continua. 

Pero el desenvolupament de les Iluites ha permes, en el nostre ambit nacional 

cátala, la creació d'un moviment unitari que ajuda sense descriminació tota 

vitima de la repressió franquista a Catalunya. Aquest movimant que funciona 

d'una manera tan eficag com per a suscitar 1'admirado d'organismes interna-

cionals similars, s'anomena: 

S O L I D A R I T A T 

Per citar només els casos mes recents, i cora a exemple, direm que SOLIDARITAT 

ha funcionat amb una total eficacia durant la caiguda deis 113, com també en 

el cas de Salvador Puig Antich i els seus companys. 

La Comissió de Paris de l'Assemblea de Catalunya, en contacte directe amb 

SOLIDARITAT, obre avui un compte especial que anirá alimentant d'una manera 

permanent i regular, el fons como d1aquest organisme. 

Amb l'autoritat que dona la certesa que l'esforc de tots és vital peí desen

volupament de la lluita contra la dictadura, i que tindrá una repercussió i 

una eficacia immediata, us demanem la vostra contribució. 

Les aportacions deuen ésser fetes a nom de: 

Mr. Jacques Maison 

CCP 32.095.47 LA SOURCE 

67 rué Condorcet - 75009 PARÍS 

En nom de les victimes de la repressió, us donem per endavant les gracies. 

En la darrera reunió informativa es va recaptar la quantitat de 500 Fr. que 
ja s'ha entregat. 
En els fulls d'informació de la Comissió de Paris de l'A.de C. us farem co-
neixer les diferentes trameses que grácies a l'existencia del compte que 
obrim avui, es podran fer, com ja hem dit, d'una manera PERMANENT i REGULAR. 

La Comissió de París 

de l'Assemblea de Catalunya. 
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