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POJÜAVIU n É P O C A N M - MAIG 1978 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA HA DIT NO A LA CONSTITUCIÓ 

Sata l'empara d'una formula còmoda i tranquil·litzadora com ho pugui ésser el "pos
sibilisme polític", la nació catalana va rodolant pel pendís de la renúncia i de 
l'abandonament d'unes reivindicacions que, només un any endarrera, eren considera
des com a mínimes i irrenunciables. Només cal fullejar quatre diaris o revistes del 
període electoral o donar una ullada a la literatura clandestina o semi-clandestina 
postrior a la mort del dictador i hom s'esborrona en considerar la prodigiosa habi
litat dels nostres polítics a fer marxa endarrera, dia si i dia també, amb una obs
tinació digna de millor causa. 

Només fa Quatre dies que el tercer punt de l'A. de C. era considerat innegociable 
i el fet era proclamat, fins i tot per figures capdavanteres de la política cata
lana, amb una entusiasmada rotunditat. Veus que ahir afirmaven que a Catalunya no 
hi hauria democracia sense el restabliment dels principis i institucions configu
rats en l'Estatut de 1932, avui ressonen al parlament o al senat amb un accent ben 
diferent. I bé: constitueix una dada elemental d'observació que el poble català, 
encapçalat pels seus polítics, ha renunciat a 1'ejd.gencia del restabliment d'aquell 
mateix estatut que un bon dia el poble es va donar en un acte de sobirania i que 
el franquisme ens va arrabassar "manu militar!•*. Tant és així, que la mateixa A. de 
C , davant del fet real i consumat va haver d'adequar els seus qystre punts a la 
nova situació que havia estat creada. I avui ens disposem a refer de bell nou aquell 
mateix procés que entre el 1931 i el 1932 va permetre al poble català de conquerir 
- i el subretllat és ben conscient - unes formes de poder i d'autogovern mínimes 
però que es demostraren ben valides i perfectibles. Amb l'agreujant que l'Estatut 
de Nuria fou elaborat abans abans que la Constitució de la República Espanyola i al 
seu marge, mentre que avui ens cal ajornar la redacció del nou estatut fins que la 
Constitución Española sigui decidida i aprovada. I quina constitució ! 

En els darrers dies de maiff es duen aprovats una seixantena d'articles del projecte 
constitucional.. Se'n passa via, molta més de la que hom podia imaginar. Tant se val, 
però, puix que l'aprovació de la primera mitja dotzena ja permetia de suposar com 
aniria la resta.. Insignes pròcers han exultat de joia per la incorporació al text 
constitucional del terme "nacionalidades", mentre encaixen cofoiament que la cons
titució es fonamenti en " la indivisible unitat de la nació espanyola, pàtria co
muna i indivisible de tots els espanyols."' I així,a raig fet, una contradicció s'es-
talona amb l'altra.. 

L'A. de C. en- la seva VII Sessió Plenària ha dit no a aquesta constitució. Amb els 
quatre punts a la mà i correctament interpretats no hi havia cap altra actitud pos
sible. Une constitució anticatalana i antidemocràtica que no respecta ni el més ele
mental dret a l'autodeterminació, baldement sigui inevitable en absolut, ha d'exi
gir una actitud de rebuiy del poble català. 



COMUNICAT DE LA VII SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Reunida la Sessió Plenària de l'Assemblea de Catalunya, ha pres per unaminitat els 
següents acords: 

I.- a) Declarar que el projecte de Cofjstitució en procos de discusió és inaccepta
ble per al poble català, en tant que és incompatible amb els quatre punts de l'A, 
de C , particularment el tercer, on es reivindiquen les formes de poder català com 
a via cap al ple exercici del dret a l'autodeterminació, dret que ja és negat en 
els articles aprovats» 

b) Presentar a l'opinió publica un manifest que analitzi la constitució en fun
ció dels quatre punts programàtics, 

c) D'acord amb la tradició de l'A. de C,, respectar la llibertat de cadascuna 
de les diferenrs assemblees territorials d'adherir-se a qualsevol orgardste unita
ri i obert, el programa del qual coincideixi amb l'esperit dels acords d'aquesta 
plenària.. 

II,- Declarar que el debat sobre el segon tema de l'ordre del dia, "funcions i ob
jectius de les Assemblees territorials i propostes d'accions a realitzar" queda 
obert. Així i tot, s'avancen les següents consideracions: 

i) La tasca de les Assemblees territorials és constituir-se en òrgans de debat: 
i expressió política unitària de base, i promoure la lluita per les reivindicacions 
a nivell local i sectorialr i r a nivell general, per la liquidació de les restes de 
la dictadura i per l'extensió de la democràcia i la lluita per l'eutogoverrr. 

b) El 8ecretariat i la Plenària tenen la tasca de coordinació, 
c) Els mitjans que cal emprar avui, passen per l'expansió de l'A» de C. mitjan

çant la seva voluntat d'arrelament err les mobilitzacions populars promogudes pels 
diferents sectors» 

H I , - Confiar la realització de la VIII Sessió Plenària a la delegació de l'Assem
blea del Baix Montseny, d'acord amb la vocació descentralitzadora de l'A, de C» 

IV'.- Adherir-se a la campanya que impulsa el Col·legi de Doctors i Llicenciats 
per l'oficialitat' del català a l'ensenyament mitjà.. 

V.- Manifestar positiva la coincidència de tasques i la mútua col·laboració e m 
tre les Assemblees territorials i els Consells Populars de Cultura Catalana. 

Barcelona, a 21 de maig del 1978 

COMISSIÓ PLENÀRIA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

PREGUEM A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS, QUE FACIN COMANDES INDICANT 
EL NOMBRE EXACTE DE BUTLLETINS QUE VULGUIN REBRE. LES COMANDES, AIXX COM 
LA TRAMESA OE COL·LABORACIONS 0 O'INFORMACIO PODEN FER-SE As 

ASSEMBLEA OE CATALUNYA 
c/ Neapàtria, 96 

B A R C E L O N A f 30 ) 

Telefona: 217-38-21 , 380-29-16 



£L S£cmARIAT ¡NFfiltMA 
L'A. de C. va ésser present a la Rambla Barcelonina per la diada de Sant Jordi i 
la celebrado, l'endemà, del Dia del Llibre. Una parada més al costat de les para
des semblants dels partits polítics i altres organitzacions. Parada quantitat!v«-ant 
«ent petita perb ben proveïda de material adient i divers que el públic, amb ganes 
de comprar i amb simpatia, prenia de les mans als membres del Secretariat que s'ana
ren alternant a la parada al llarg de les dues jornades. 

El Secretariat ha tingut noticia que algunes assemblees territorials també varen 
muntar parades al carrer en les festivitats de Sant Jordi i Dia del Llibre. Un ac
te de presencia més, doncs, aquesta vegada festiu i cultural. 

oooooooooo 

El Secretariat de l'A. de C , conseqüent amb els quatre punts, va decidir d'adhe
rir-se a la campanya popular llançada contra 1'agressió que l'empresa ENHER ha pro
vocat a l'economia i al paisatge d'una de les zones més pobres i més abandonades 
de Catalunya, amb 1'ampliació de l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagor
çana, i la inundació del congost de Mont-Rebei i del camí que el travessa, que a 
•és de permetre la contemplació d'un panorama bellíssira era el mitjà de comunicació 
més curt entre els pobles d'Ager, a la Noguera, i Sant Esteve de la Sarga, al Pa
llars Jussà. Aquesta obra, feta sense consultar el poble ni tenir en compte els seus 
interessos, As l'expressió de la política típica dels quaranta anys de dictadura 
feixista i incrementarà, si no es corregeix, la despoblació de les comarques afec
tades. 

Per això l'A. de C , fent-se ressò de la crida popular i donant-li el seu suport, 
exigeix a l'empresa hidroelèctrica que, o bé faci baixar la cota de les aigües per 
sota del camí destruït o, en cas contrari, que se l'obligui a construir-ne un al
tre amb les mateixes característiques i a un nivell més elevat damunt de les algues 
de l'embassament.. 

oooooooooo 

La UNIÓ DE PAGESOS va trametre al Secretariat el text d'una crida en el qual es rao
nava el rebuig de les Cambres Agràries alhora que s'hi explicitaven els punts mínims 
exigibles com a alternativa Justa a unes "cambres? que no són altra cosa que la con
tinuïtat del verticalisme franquista. A l'hora de redactar aquesta nota les elec
cions a les Cambres Agràries ja han estat realitzades i l'autèntica pagesia catala
na ha obtingut una manifesta victòria en assolir un elevat Index d'abstenció que 
desqualifica i elimina tots representativitat a les Cambres elegides. L'A» de C» 
vol encoratjar la lluita de la UNIÓ DE PAGESOS amb la qual se sent identificada pel 
seu indiscutible arrelament popular. 

oooooooooo 
El PORTAVEU1 de l'A.: de CV no pot reduir-se a ui» òrgan d'expressió del Secretariat 
ni de les delegacions que voluntàriament el constitueixen. Aquest full informatiu 
Ha de constituir,, necessàriament, l'autèntic PORTAVEU de totes les delegacions te
rritorials, sense cap mena d'excepció. Només així podrà tenim? veritable sentit» 

L'intercanvi d'informació, que no sempre és possible en el limitat: espai d'una ple
nària», ha de tenir lloc a les pàgines del PORTAVEU, que resten sempre obertes a la 
col·laboració de les assemblees, les aportacions de les quals tindran preferència 
a l'hora de distribuir l'espai.. I si la veu de les assemblees territorial fes ne-

( segueix a la pàgina 4 ) 
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LIS mMBLttC Dll/l yfcn 
El nucli impulsor de l'Assemblea Popu
lar de Sant Andreu ja comença a funcio
nar força bé i esperem la progressiva 
incorporació' al nucli de més sectors 
del barri. 

Fins ara haviem centrat el nostre treV 
ball err el CONSELL POPULAR DE CULTURA 
CATALANA, on ja hem plantejat lluites 
concretes com l'oficialitat del català 
0 el bandejament dels símbols feixistes 
i l'adopcifi dels nacionals, alhora que 
hi hem aportat debats unitaris sobre 
qüestions que ens afecten com a nació 
1 err podria ser exemple la xerrada so
bre la constitució, a càrrec d'un memb 
bre PSC i un altre del Comitè Català 
Contra la Constitució Espanyola. 

Ara, i per tal d'obrir més les nostres 
possibilitats sobretot després de les 
mobilitzacions solidàries amb la lluita 
de l'Escola Pegasso, ens hem compromès 

a actuar altre vegada dins l'Associació 
de veïns que, com totes després de la 
fugida dels partits parlamentaris, ha 
quedat disminuïda quantitativament, que 
no qualitativa, de socis actius. 

Estem inserits, ara, en la campanya 
pro-Ateneu Popular a les cotxeres, din
tre la qual es projecta de muntar una 
revetlla de Sant Joan unitària a la 
qaal en- l a 6}MHixHi<sáw---iafees 
qual t o t e s l e s delegacions hi són i n 
v i t a d e s . 

Fidels al primer punt de l'A. de C. 
avancem vers la conscienciació i la 
mobilització del poble perquè tota ges
tió als barris sigui feta pels matei
xos ciutadans que hi habiten tot avan
çant vers l'finic i autèntic poder po
pular. 

NUCLI IMPULSOR DE L'ASSEMBLEA 
POPULAR DE SANT ANDREU 

£L SECRETARIAT INFORMA 
( ve de la pàgina 3< ) 

cessari l'augment de pàgines el PORTAVEU creixeria fins al nombre que calgués, 1" 
tant de bo que el creixement fos espectacular» 

Cal que les assemblees prenguin consciència que la coordinació és del tot imprescin
dible si realment han assumit la tasca d'assolir els quatre punts programàtics.. Ftns 
i tot la mateixa lluita reivindicativa enfront de problemes estrictament limitats 
a l'àrea geogràfica de cada delegació, esdevindrà mésieficaç a través de l'enriqui
ment 1 l'estlmul que l'intercanvi d'experiències suposa*. 

Per tant exhortem totes les assemblees territorials a fi que contribuelxlnr a con
ferir al PORTAVEU1 la seva funció primordial. La temàtica és inexhaurible: tes del 
funcionament i organització de cada assemblea, fins"als actes realitzats o les ac
cions empreses, passant per la presència o col:laborado en mobilitzacions generals 
a nivell local o comarcal». Tot interessa a tots.. 

EL SECRETARIAT VOL RECORDAR A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS LA SEVA 
TOTAL OBERTURA AQUALSEVOL DELEGACIÓ, I ALHORA INSISTEIX Ei* LA NECESSITAT 
D'UNA AMPLIA PARTICIPACIÓ QUE PERMETI UNA TASCA MES EXTENSA I EFICAÇ 
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