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PER LA NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA 

Fa 264 anys que vivim en un pals anormal, supeditats a unes lleis que no han estat 
fetes rd. pel nostre poble ni per les nostres institucions,- entre d'altres raons 
perquè no tenim institucions pròpies i sobiranes - sotmesos a unes autoritats foras
teres o representant uns poders forans, i forçats a emprar una llengua que no és lu 
nostra. Fa 264 anys que la llengua catalana és arraconada % les golfes de la seva 
pròpia casa, entre andròmines i mobles vells. Però també fa 264 anys que el nostre 
poble no deixa de lluitar, en la foacor de la clandestinitat o a la llum pública, 
per recobrar els seus drets perduts i l'ós normalitzat de la seva llengua, fe de vi
da col·lectiva dels catalans. 

Després d'uns anys de reivindicacions populars, massives i unitàries, que feien creu
re en una recuperació pròxima i de debé, avui, als dotze mesos repicats de les dar
reres eleccions ens cal fer uns retocs profunds a aquella esperança. 

La Constitució espanyola fa unes concessions mesquines, paternalistes i totalment 
insuficients a la lljengua catalana, per damunt de les quals plana la supremacia in
discutible del castellè, - com ens ho explica l'article 3 en dir que "el castellà 
és la llengua oficial de l'estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer—lo 
i el dret d'utilitzar-lo" - privilegi que, en no ésser compartit amb les altres llen
gües de l'estat, fa que aquestes restin en un pla d'inferioritat i marginació social, 
legal i cultural. 

Però no és solament la constitució, fruit del consens de les forces parlamentàries 
espanyoles,que menysté i discrimina la nostra llengua, sinó el capteniment de cer
tes institucions i forces polítiques catalanes que fins fa poc, i avui mateix encara, 
han fet del català bandera per a les seves campanyes de proselitisme polític, i que 
amb la seva actuació quotidiana d'escamotejaments i manipulacions o de passivitat en 
les discusions parlamentàries, perpetuen l'arraconament del català a unes situacions 
purament folklòriques, tastimonials a del luxe més inútil. Avui, al cap de dotze me
sos del triomf electoral d'uns partits que recolzaven en els quatre punts de l'A.de 
C. , encara som molt lluny d'haver-ne aconseguit eld aspectes essencials: la llengua 
catalana encara no és a l'escola i les previsions més optimistes per al curs vinent 
són d'arribara cobrir el 40 "ja de la població escolar de tot Catalunya. La llengua 
catalana encara no és al carrer i els pocs rètols que hi podem veure gairebé tots 
són fruit de l'esforç popular, sovint lluitant contra els obstacles posats per l'ad
ministració. La llengua catalana encara ha de compartir amb la castellana la quali
tat d'eina de comunicació interna de la nostra Generalitat i és bandejada en les re
lacions d'aquesta amb les institucions dels altres Països Catalans. 

Davant d'aquesta trista i pobra realitat, l'Assemblea de Catalunya llança un nou 
crit a la consciència de tot el poble català tot exhortant-lo a no defallir en la 
lluita per assolir si més no aquells mínims indispensables que ens permitin d' avan
çar cap a la normalització i la dignificació social de la llengua catalana. 
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Recentment, el Consell de Ministres de 1'estat espanyol ha aprovat el "Plan Energé
tico Nacional". Tot plegat s'ha fet en,el major silenci i amb la més absoluta desin-
formació envers el poble, quan no s'ha tractat d'una clara manipulació informativa. 

Aquest fet esdevé extremadament greu si considerem que el P.E.N. imposa unes deter
minades formes de desenvolupament a mitjà i a llarg termini, que són extremadament 
negatives. I els Països Catalans esdevenen, segons el Pla, un dels centres d'implan-
tacüó dels monopolis energètics. En aquest sentit, a les centrals noclears ert fun
cionament o en construcció - que harr desvetllat tantes accions populars - de Vande
llòs 1 i 2, Ascó o Cofrents - aquesta darrera al Pals Valencia -, s'hi afegiran 
aviat, si no som capaços de deturar—les, les ja anunciades de l'Ametlla i de Port-
le-Nouvelle, aqiiasta darrera a la Catalunya Nord. 

Tot plegat, inscrit en el marc més ampli de degradació de les nostres terres i rius, 
de contaminació de l'atmosfera, i junt a projectes com el desviament del Llobregat 
o el transvassament de l'Ebre. 

S'han imposat, una vegada més, els criteris irracionals del màxim guany que preveuen 
la concentració de capital en determinades àrees. Així, els Països Catalans esdevenen 
centre especialitzat en la concentració i extracció de pius-vàlua. Així, també, es 
sacrifiquen criteris de seguretat i ecològics a fi de conseguir la màxima rendabi-
litat. 

Cal veure que els efectes contaminadors de les centrals nuclears són irreversibles 
i que, tot i que només poden funcionar de vint a trenta anys, els efectes radioac
tius es poden manifestar al llarg de diversos milers d'anys. 

En qualsevol cas,,ni des d'una òptica de desenvolupament capitalista és justificable 
laqquantitat desproporcionada d'energia que el P.E.N. proposa. En aquest sentit cal 
veure que es tracta d'un intent d'integrar l'estat espanyol en els estats que uti
litzen l'energia nuclear amb finalitats militars. La ratlla entre la utilització 
"pacífica" o militar de les centrals nuclears és de difícil, però no impossible,' 
precisió. 

Per acabar voldria dir que l'A. de C. no pot restar al marge d'aquest problema* 
Qualsevol visió estrictament "tècnica" o "ecológica" és falsa, puig que el proble
ma de fons és estrictament polític. L'energia nuclear comporta una dependencia eco
nòmica, tecnològica, i, en definitiva, política del nostre pals, que s'oposa cla
rament a la nostra sobirania nacional i al dret a l'autodeterminació, contemplat en 
el punt tercer de l'Assemblea de Catalunya. 

Es per tot això que l'A. de C. i les diverses assemblees de base hem de prendre 
com a nostra la lluita anti-nuclear i contra el "Plan Energético Nacional". Caldrà 
avançar en la mobilització i en l'estudi de les fonts d'energia controlables des 
del país i no contandnants. 

Núria Martin 
del Nucli impulsor de l'Assemblea Popular 
de l'Esquerra de l'Eixampla 

EL SECRETARIAT VOL RECORDAR A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS LA SEVA 
TOTAL OBERTURA AflUALSEVOL DELEGACIÓ, I ALHORA INSISTEIX Et* LA NECESSITAT 
D'UNA AMPLIA PARTICIPACIÓ QUE PERMETI UNA TASCA MES EXTENSA I EFICAÇ 
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El dissabte, dia 10 d'aquest mes de juny i a la sala d'actes del Col·legi de Lli
cenciats es celebré un debat independentista centrat en el tema de "L'IMPERIALISME 
A L"EUR0PA OCCIDENTAL". L'acte es desenvolupa dins del més genuí esperit de la CAR
TA DE BREST« Urta delegació del Secretaruat de l'A. de C. feu arribar a tots els reu-
nita una adhesió solidaritzant-se amb la lluita de tots els pobles oprimits. 

oooooooooo 

L'endemà, Diumenge dia 11, a l'Ametlla del Vallès hi hagué una reunió informal a 
suggeriment del Front d'Acció Popular que aplega diverses organitzacions afins i 
algunes assemblees populars, rpincipalment ds la comarca, i el Secretariat de l'A, 
de C, també hi fou representat. Encara que, donat el caràcter de la trobada, no es 
pretenia prendre cap acord formal o vinculant, sí que es va aprofundir sobre les 
característiques i la naturalesa del moviment popular. I, gairebé per consens, es 
va acceptar que l'A. de C. constituia avui per avui 1'organisme coordinador de to
tes les assemblees populars o democràtiques, coordinació necessària per tal de do
nar ple sentit i augmentar l'eficàcia del moviment popular. 

oooooooooo 

Al Col·legi Major Ilerdense va celebrar-se un acte de presentació de "Herri batasu-
na", conglomerat de persones independents i partits "abertzales" ( patriotes ) bas
tios. Es va parlar sobre la qDestió municipal, del "Consego General Vasco" i de la 
constitució espanyola, que també els bascos rebutgen, 

A part de fer-los arribar la nostra adhesió en virtut de 1'ampla coincidència de 
lluites i d'objectius, caldria estimular la col·laboració amb els bascos que tre
ballen i viuen a Catalunya com a mostra de la nostra solidaritat. 

oooooooooo 

El Secretariat de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA convoca totes les assemblees 
territorials a la VTII SESSIÓ PLENARIS que es celebraré a Sant Celoni, 

Diumenge, dia 9 del propvinent mes de juliol 

a les 10 del matí 

PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA 

I.- DISCUSIO DEL PROJECTE I APROVACIÓ DEL MANIFEST SOBRE LA CONSTITUCIÓ 
II.- PROPOSTES D'ACTUACIO DAVANT DEL REFERENDUM 

j III..- 0IVERS0S 

LLOC: c/ Campins, ZL - SANT CELONI 
Local de C E A S C ( darrera de l'església ) 

'JOTESs Adjuntem el projecte de manifest elaborat pel Secretariat segons acord 
de la V H Sessió Plenària, per la seva discusió a les bases. 

Insistim en la necessitat de començar puntualment a l'hora prevista a fi 
que sigui possible exhaurir tot l'ordre del dia i acabar la sessió al matí 
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COMUNICAT DE LES ASSEMBLEES DEL PAPIOL 
I DE CASTELLBISBAL 
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Després d'un cert temps d'inactivitat 
aparent, amb una involuntària pèrdua 
de contacte amb el Secretariat motiva
da per problemes diversos, entre els 
quals la progressiva manca de col·la
boració per part d'alguns components 
de la nostra Assemblea, avui volem co-
municar-vos que la nostra tasca conti
nua. 

Una de les nostres activitats actuals 
ha estat l'adhesió a la campanya pro
moguda pel Comitè Contra la Constitu
ció Espanyola i a la qual continuem 
donant suport, per l'absoluta manca de 
participació en la redacció del text 
constitucional de tots els partits mi
noritaris catalans, aix'i com per la 
impopularitat d'aquesta constitució, 
prova evident del continuisme franquis
ta que encara impera en el.poder. 

Ens hem posat en contacte amb l'Asso
ciació de Veïns del nostre poble, que 
viu una situació d'atonia per la manca 
d'interès dels ciutadans, per tal d'uni
ficar forces, sense prejudici de 1'ac
ció independent de cada entitat local. 

També volem remarcar que, com a conti
nuadors de 1'ASSEMBLEA DE CATALUNYA, 
seguirem defensant els seus quatre 
punts i no estalviarem esforços per 
tal que es consolidi el moviment popu
las unitari que l'Assemblea representa. 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA DEL PAPIOL 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE CASTELLBISBAL 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE GIRONA IN
FORMA._ 

El passat dilluns, dia 5 es varen reunir 
a Olot els components de la Taula de Giro
na, els quals volen assenyalar a l'opinió 
pública els següents fets: 

La Taula de Girona vol cridar 1'atenció 
dels ciutadans de les nostres comarques 
sobre el fet que el progrés industrial 
mal dirigit pels tecnòcrates d'una socie
tat capitalista de consum que desconeixen 
els principis elementals d'ordre metafí
sic i científic de l'humanisme, ens pot 
conduir a una degradació de la qualitat 
de la vida. 

Es per això que amb motiu de la Diada Mun
dial del Medi Ambient volem fer present 
al Govern de la Generalitat el procés de 
destrucció i de degradació dels nostres 
rius: Onyar, Ter, Tordera, Muga i Fluvià, 
així com els volcans d'Olot, els aigua
molls de l'Empordà i l'Alta MMntanya. 
Volem també recordar a en Narcís Serra i 
Serra, conseller d'Ordenació Territorial 
i Obres Póbliques, que, com a nació cata
lana formem part, juntament amb els Paï
sos Catalans i Andalusia, del conjunt de 
pobles que han de coordinar-se en la difí
cil tasca de conservació del Maditerrà, 
i ès per això que nosaltres volem estar 
presents en- els esforços que portin a la 
protecció i a la defensa del nostre mar. 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE GIRONA 

PREGUEM A TOTES LES ASSEMBLEES TERRITORIALS, QUE FACIN COMANDES INDICANT 
EL NOMBRE EXACTE DE BUTLLETINS QUE VULGUIN REBRE. LES COMANDES, AIXÍ COM 
LA TRAMESA DE COL·LABORACIONS 0 D'INFORMACIÓ PODEN FER-SE A: 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
c/ Neopàtria, 96 

B A R C E L O N à í 30 ) 
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