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II ÈPOCA N« 3 - ABRIL 1978 

SANT JORDI. BALANÇ D'UN ANY 

Un any després d'aquell 23 d'abril esponerós la decepció plana per tot. No cal mi
rar gaire endarrera per a comprovar—ho. Exemples no en falten dissortadament. La pro
pera aprovació del decret de bilingüisme, - per a mostra un botA - comportarà greus 
perills per a la nostra llengua i per els catalans com a nació. 

Un motiu d'esperança i de reflexió ha estat I*"Aberri Eguna" d'enguany, el primer 
celebrat en la legalitat després dels quaranta anys de foscor. El poble basc una 
vegada més és protagonista, més enllà dels partits parlamentaris i dels polítics 
de saló» El darrer 11 de setembre també el poble català va demostrar als uns i als 
altres el que volia, per damunt de convocatòries interessades a portar l'aigua al 
propi mall. 

Avui, amplis sectors populars comencen a desconfiar dels "polítics" engrescats en 
una dinàmica d'interessos de poder que margina el poble i el vol tancat a casa tot 
consolant-lo amb promeses i exhortant-lo a tenir paciencia i resignació en espera 
que l'istatut - qui sap quan - no arranjarà tot. Paraules només. 

Els casos recents de l'Alvar Valls i companys i dels Joglars són mostres punyents, 
entre d'altres, d'aquest camí desorientador la sortida del qual no es fa albirado-
ra per enlloc. Que lluny queden aquells crits de "Llibertat, Amnistia, Estatut d'au
tonomia I" que ara fa un any ressonaven a la Plaça de Sant Jaume i que tantes i tan
tes vegaties havierr vibrat al llarg i a 1'ample del pafs. Reivindicacions fonamentals 
i profundament sentides i que el poble encara no ha assolit amb plenitfcd. 

Davant de la diitdsió vergonyant de tants honorables ciutadans que han acceptat de 
negociar allò que només dos anys endarrera consideraven innegociable, els quatre 
pufjfcs de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, actualitzats en la darrera Sessió Plenària però 
fonamentalment idèntics en,l'esperit, constitueixen l*firri.c camí per avançar vers el 
redreçament d'un poble que vol ser i ho sera, l'Gnic protagonista del seu destí. 

Com diu l'eximi poeta "Pere Quart", "La historia ens deu una revolució". Però com 
sigui que la historia la fan els homes i els pobles, la historia no ens pagara pas 
el deute si tots els homes que vivim i treballem en el pals i que constituïm el 
poble de Catalunya, no ens decidim a lluitar, ara i ací, pels veritables interessos 
del nostre pals i que són l'flnic i veritable camí del seu alliberament social i na
cional . 

Que l'any vinent les roses de 8ant Jordi floreixin, esclatants, per la nostra preua
da i volguda llibertat li 
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I F/WFSTRAL I 
LA LLUITA PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIU » CONTINUA 

Després dels darrers mesos d'intenses lluites i mobilitzacions per la llibertat d'e*-
pressió volem recordar especialment! 

- la vaga del sector de l'espectacle que va representar el tancament de la totalitat 
de cinemes i teatres» 

- la vaga de l'ensenyament que culminà en una setmana de lluita al carrer i que va 
agrupar raés de 25.000 persones que es manifestaren pels carrers de Barcelona» 

- la tancada a l'Institut del Teatre "Pura Les Tortees". 

- la marxa sobre Madrid dels treballadors de l'espectacle procedents de tot l'estat 
espanyol. 

- l'intent de manifestació unitària de tots els partits extraparlamentaris i que fou 
denegada per l'autoritat governajfciva. 

- els nombrosos actes en solidaritat amb els JOGLARS celebrats a totes les comarques 
catalanes. 

Cal remarcar els greus fets repressius que s'esdevingueren en la major part dels ac
tes ressenyats, reprBssió que recaigué una vegada més sobre els sectors populars pel 
sol fet de manifestar-se per la llibertat d'expressin i per l'alliberament dels JO
GLARS. 

Aixb suposa una forta contradicció amb les declaracions formulades pel govern a fa
vor de la llibertat d'expressió. Una vegada més es reafirma la manda de credibilitat 
que mereix el suposat procés democràtic en el qual el govern ens vol fer creure. Per 
tant ens cal exigir amb fermesa: 

La immediata llibertat dels JOGLARS enpresonats i el retorn dels exiliats. 

La dindsió del ministre de cultura Pio Cabanillas per la seva inhibició davant 
de tant greu atamptat contra la cultura i la llibertat. 

La dimissió del ministre Martin Villa per la seva constant política repressiva, 
en contradicció amb la imatge democràtica i de respecte als drets humans que 
l'actual govern espanyol diu defensar. 

La definició per part de la Generalitat i especialment pel seu president Josep 
Tarradellas i dels partits parlamentaris, davant la seva actitud de menyspreu 
a la lluita per la llibertat d'expressió. 

Ens cal també donar suport actiu a la campanya empresa pel Comitè de Solidaritat amb 
els JOGLARS i adherir-nos a la denúncia que han fet els advocats contra el Capità Ge
neral Coloma Gallegos i el General Auditor per suposada falsificació de proves en el 
consell de guerra als JOGLARS» 

Aquests fets ens exigeixen de continuar la lluita fins assolir la llibertat d'expres
sió eorn un important pas que ens farà avançar vers la consecució de totes les lliber
tats democr'atiques tan durament atacades per aquest govern. 

Susanna Martori, de l'Assemblea del Baix Montseny 

M* Rosa Andreu, de l'Assemblea d'Esplugues 



Una delegació del Secretariat de l'A. de C. va assistir, amb carácter d'organització 
invitada, als actes d*obertura i cloenda del I Congrés del P.S.A.N» que es celebraren 
del 1 al 9 d'abril a Barcelona i a Valencia. D'entre les abundoses adhesions que fonen 
llegides la de l'A» de C. fou rebuda amb una xardorosa i prolongada ovació acompanyada 
pel crit ritmat i repetit de VISCA L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA!, menifestació palesa de 
la fidelitat del P.S.A.N. als principis i a l'esperit de l'A. de C. 

oooooooooo 

També l'A. de C..f aixf com representacions de diverses assemblees territorials, fou 
present a la manifestació reivindicativa de la llibertat d'expressió que tingué lloc 
a Girona el proppassat dia Ï5 del mes que som, organitzada per un grup de partits po
lítics i organitzacions diverses i que encapçalava l'Assemblea de Catalunya de> ©irorm. 

oooooooooo 

El comunicat que inserim a continuació ha estat tramès pel Secretariat a tota la pn 
sa i revistes per la seva publicació; 

El Secretariat de 1"ASSEMBLEA DE CATALUNYA, reunit a Girona el dia 27 d'abril, 
ha decidit fer póblics els acords següents: 

I.- Solidaritzar-se amb les lluites que duen a terme els mestres d'E.G.B. 

II.- Després de la publicació de la nota comjunta Tarradellas-Suàrez, expres
sar la nostra preocupació pel futur de l'ensenyament del català i eaigir 
l'oficialitat de la llengua catalana. 

HI.- Saludar els actes d'afirmació autonomista celebrats el 23 d'abril a Ara
gó i a Castella-Lleó. 

IV.- Valorar positivament les manifestacions populars celebrades la riiada de 
Sant Jordi a tot Catalunya, manifestacions que demostren la vigència i 
la necessitat dels quatre punts de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. 

oooooooooo 

El Secretariat de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA convoca totes les assemblees 
territorials a la VII SESSIÓ PLENÀRIA que es celebrarà a Barcelona,el: 

diumenge, dia 21 del propvinent mes de maig 

PROPOSTA D"0R0RE DEL DIA 

I.- Debat i possibles alternatives enfront de la constitució 
II.- Funcions i obiectius de les Assemblees territorials i propostes 

d'accions a realitzar. 

UI.- Diversos. 

U-OC| Gran Via, 565, 3r», esquerra ( CENTRE D'ESTUDIS I INFORMACIONS DELS P.P. C.CT.} 

_ _ _ _ m m m m m m m m m m — — — — • HORA: mati, a les 9'30 , 
Per tal de facilitar a les respactives assemblees el debat sobre la consti
tució adjuntem en aquesta convocatòria el material informatiu que ens ha es
tat possible d'obtenir. 

El Secretariat prega la màxima puntualitat per tal que amb mitja jornada pu
gui ésser acomplert tot el contingut de l'ordre del dia. 
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D'UNA ASSEMBLEA DEMOCRÀTICA ESMORTEÏDA 
A UNA ASSEMBLEA POPULAR EN LLUITA: 
ESPLUGUES DEL LLOBREGAT* 

: = = = S 3 C S 

L'A. Popular d'Esplugues ha estat el re
sultat d'un procés de clarificació al sí 
de la vella A. Democràtica» la qual, amb 
l'únic afany de guanyar una suposada"re— 
presentativitat" anava creixent en nombre 
de representacions i s'anava nodrint d'un 
sector social que només la volia per a 
lluir el seu "tipus democràtic" dues ho
res abans de cada reunió local. 

Arran' de la retirada de l'A. de C. dels 
partits reformistes i el consegDent intent 
d'avortar tota iniciativa de transforma
dle de l'A. de C , l'Ass. d'Esplugues 
gairebé desapareix. 

Avui, però, es configura una Assemblea Po(i 
pular que vol arrelar a les lluites lo
cals i a tots els moviments populars en 
lluita per les llibertats i la democràcia. 
En aquest sentit, i com a primera tasca 
organitzàrem una jornada de sensibilitza» 
ció sobre la llibertat d'expressió, a tra
vés d'actes diversos que tingueren gran 
incidència entre els espluguencs, els 
quals respongueren massivament a les nos
tres crides. 

Per problemes d'espai deixem per a un al
tre portaveu les tasques concretes que 
assumim avui i les experiències d'expan-
sifi de l'A. de C. al Baix Llobregat, així 
com propostes a la resta d'assemblees 
del principat. 

PER UNA A. DE C. ARRELADA A LES LLUITES 
POPULARS» 

PER UN CONTROL POPULAR DEL PODER MUNICI4-
PAL. 

VTSCA LA LLUITA DEL POBLE CATALÀ !! 

ASSEMBLEA D'ESPLUGUES 

L'A. DE C. DEL PRAT DE LLOBREGAT EN EL 

Després del procés electoral del 15 de 
juny de l'any passat, i com a conseqüèn
cia dels seus resultats, l'A de C.. del 
Prat, com tantes d'altres, va quedar en 
certa manera marginada de lea activitats 
polítiques locals. Un petit grup hem vol
gut continuar la tasca de mobilització i 
de sensibilització populars i de políti
ca unitària que ha caracteritzat sempre 
l'A. de C. i estem intentant de penetrar 
en sectors d'independents que es mouen a 
diferents nivells al Prat» 

De problemes no en manquen. La política 
municipal dins dels grups d*oposició va 
per camins oposats i sovint contradicto
ris» El poble cada vegada es desencisa 
més dels partits i s'allunya de l'activi* 
tat civico—política. Però no està pas 
adormit i reacciona críticament davant 
de qualsevol tipus d'agressió * intent 
d'alienació per part de les classes do
minants. Cal doncs vetllar i estimular 
aquests gèrmens de vida política que sor
geixen espontàniament i coordinar-los al 
voltant dels quatre punts de l'A» de C. 

Recentment ha sorgit un problema de gra
víssimes conseqüències per al futur del 
Prat si no es soluciona d'acord amb els 
interessos populars: la desviació del 
Llobregat, perill latent que ara el Tri
bunal Suprem ha autoritzat. Aquesta agres
sió als interessos populars mobilitzarà 
tot el poble perquè l'afecta totalment, 
i sabem que mobilitzarà d'altres pobles 
de la comarca, igualment afectats. Aquí 
la tasca de l'A. de C. podrà ser profito
sa i on l'esperit i el programa nostres 
haurarr d'obrir el camí difícil de la uni
tat popular. 

A partit d'ara retornarem el dinamisme 
inicial a l'A., de C. del Prat del Llo
bregat., 

El Prat, abril del Ip?B 

A. DE C. DEL PRAT DE LLOBREGAT 
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