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I ABA DIUBB QUE B8 OOVBBB PBBPABA SB8 BLBCCIONS * 

Després dal referèndum constitucional,tot i haver rapraaantat al rebuig 

una part gana menyspreable del noatra pobla,«Ta eal seguir endavant,i ee 

guir ara i aquí esdevé organitsar-aa per fer ineficaç tot paote contra el 

poble. 

Üi ha molta feina a fer, i aeri llarga i dura,perqué an aqueata aomente, 

lluitar en la perspectiva de 1'alliberamei.t nacional i social #a fonamen

talment una taaca conatant per tal d'aclarir ala paaeoa vera la noatra 

emancipació. 

Ara i aqui ena cal lluitar aferriaeadament per tot una aèria da punta que 

són la baae ofniaa del poder que ena cal per sa ucionar ela aoatrea pro

blemes ILLUÍtar perqué no qualli l'ensarronada i da l'estatut aucuraaliata 

da Sau» lluitar per lee baaaa cap a una sani tat,una cultura,un eneenyament 

nacionals i populars» per aconseguir l'oficialitat dal català i ela mitjana 

perqué ela qua n'han reatat aarginata o exeloaoa puguin emprar-lo|lluitar 

contra al pacte accial i per trobar aortidea a la criai segons ela nostres 

interessos;lluitar contra l'especulació dal sol i paldrat a tenir una caaa 

i una serveie ool.lectiue dignea i adaptats ala nostres ingreeeos; lluitar 

contra l'opraaaid da la donat lluitar an defenaa dal aedi amvient; lluitar 

en la defenaa deia intereaaoa de la joventut,dala pagesos,stc... 

Neceseitea un programa per a QOVBBBAB-BCS B08ALTBJ1 1ATBIZ0S,i,anem a cona 

truir-lo,sntr° tota amb lea aeeeaaitata da tota. 

I,ara qua al govern prepara aaa eleccions , nosal .ni , m preguntem «Val la 

pena presentar-e'hi aaaaa un programa que reculli laa afniaes reivindica-

ciona del poblefpreeentar-e'hi 

aenae una organitsaeie popu 

lar al darrerafCadaaod pel 

aeu cantórPrimer programa, 

i organitiació,i desprès... 

ja IB parlarasI... 

• 



FIHE/TPftL f f f f 
autodeterminació 

Destruir-nos com a poble, esborrar-nos de la llista de les nacions lliures 

del mon, imposantwios per la força unes lleis, una llengua i una cultura 

alienes, ha estat una idea obsesiva de l'imperialisme castellano-espanyol. 

Ara, amb la Constitucid parida pels mandarina de la "reserva consensual de 

Occidente" i els seus acòlits, sota formes més subtils, "legals", s'inten

ta, una vegada més, reemprendre el centenari procés de deanacionalitzacid 

de la nostra pobra, trista i dissortada Pàtria. El País Valencia, Catalu

nya, les Illes, han estat sotmeses aquests dies del referèndum constitucio

nal a tota mena de xantatges i coaccions. Per un cantd, sorgien fantasmes 

d'una estranya "Galàxia", tenebroses aparicions d'un passat que encara és 

present... Per altre, s'enganyava descaradament al poble, tot dient-li:"Si 

vols l'Estatut, vota la Constitucid." I aixd ens ho deien, a casa nostra, 

els mateixos homes que havien promès lluitar per l'alliberament nacional i 

social del poble! Però... quina Constitucid! Una Constitucid que imposa la 

monarquia, que perpetua l'opressid nacional, que privilegia "la lengua del 

Imperio", que entronitza l'economia de mercat capitalista, que nega la fe

deració d'entitats autònomes (Països Catalans), que nega l'exercici del -

dret a l'autodeterminacid... I quin Estatut! üh Estatut que ens lliga de -

mans i peus a un Estat imperialista, que ens nega la plenitut de la llen

gua, de la sobirania, de les llibertats, que no reivindica el dret irrenun

ciable a l'autodetermjüiacidí... 

Sota l'imperi dels diners, del control dels mitjans de comunicacid social, 

de la mentida i de la trafcid, tapant la boca dels patriotes que cridaren 

No!, menyspreant i insultant als que propugnaven l'abstencid ("el absten

cionista es un cobarde", declarà l'Honorable (?) president provisional de 

la Generalitat provisional al diari "Tele/expres" del 7-12-78, quan ja la 

farsa s'havia consumat); sota tot aixd, sota el seny manipulat, enterbolit 

per interessos inconfesables, una part de la nostra pobra, trista i alie

nada Pàtria es va veure empentada a dir Si a la Constitucid "española"... 

Emperò, va ser un si tímid, poc convençut, com atemorit, apenes un 60 per 

cent, tot esperant la resurreccid, potser un miracle, un senyal... Tanma

teix, l'esperança resta aferrissadament viva. Per aixd, ens cal seguir la 

tasca, la primera i més urgent de totes: el redreçament nacional, el desen

volupament constant, infatigable, de la consciència nacional de la Nacid -

Catalana. Pins el total alliberament, nacional i social, fidels per sempre 

més al servei del nortre poblei el Principat, les Illes, el Pals Valencià, 

Catalunya-Hord» la nostra Pàtria retrobada: els Països Catalans!!!! 

Carmel Ferrer (del nucli impulsor de 1'ASSEMBLEA BEL CAMP D'EN GRASSOT) 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 



EL /ECRETRRIflT lílFORmfi 

El diumenge 14 de gener, la CNT ce

lebrà un míting al Palau d'Esports 

de Barcelona, centrat en dures cri

tiques contra la llei antiterroris

ta i el pacte social. A l'acte, que 

començà a les 12 del migdia, hi van 

assistir unes 4.000 persones. Entre 

els oradors, destacà el parlament de 

la Prederica Montseny. Totes les in

tervencions foren en llengua caste

llana, o "española", com ho foren -

també" totes les cançons que van so

nar pels altaveus. A l'acte hi va -

assistir una delegació del Secreta

riat de l'A. de C , el qual envià -

una nota díadhesió que deia textual

ment: "L'Assemblea de Catalunya, que 

lluita per la llibertat del poble de 

Catalunya, impulsora de l'assemblea 

popular, envia les seves salutacions 

fraternes a aquest acte de la CNT.-

Només la llibertat ens farà fraterns 

i solidaris. Visca la classe obrera, 

aquí i a tot el món! Per la lliber

tat dels pobles i de la classe obre

ra ! - A. de C." La nota no fou lle

gida. Potser seria perquè estava re

dactada en català...? 

A principis del mes de gener, al lo

cal de l'Associació* de la Premsa de 

Barcelona, es va fer la presentació* 

al públic del llibre de Josep Ferrer 

"Per l'alliberament nacional i de -

classe", primer títol d'una nova col-

lecció* de l'Editorial Avançada. El -

llibre fou presentat per en Jordi -

Carbonell, i el col·loqui que s'en

cetà fou prou interessant, i àdhuc 

apassionat. Entre la gent asslntent 

a l'acte hi havia moltes cares cone

gudes» Xirinacs, Miquel Sellares, P. 

Cucurull, etc. üha delegació del Se

cretariat de l'A. d* C. també va ser-

hi present. Vàrem constatar que aquest 

tipus d'actes, sobre el tema de l'alli

berament nacional i social de3s Països 

Catalans, cal ampliar-los i aprofun

dir-los a tots els nivells, no sols 

a nivell d'estudiosos o teòrics, sinó 

sobre tot a nivell popular. Des d'aquí, 

fen una crida a totes les assemblees 

territorials perquè, com a tasca prio

ritaria, dediquin tots els seus esfor

ços en aquest sentit: treballar per la 

concienciació nacional i social de Ca

talunya i dels Països Catalans. 

El passat dia 29 sa celebré a la parròquia de Sant Joan de la Mata a Sant A ndreu (Barcelona) un acta en memoria del 
gudari assassinat "Argala". En un manifest, signat per Assemblea de Catalunya, P.S.A.N.- Provisional, Esquerra de 
Catalunya i I adhesió de H.A.S.I.. s afirma que la pau a Euskadi només és possible amb la retirada del decret-llei 
antiterrorista, la sortida de les forces d'ocupació i un ampli autogovern. (Fotos: Albert Ramis). 



LE/ fl//Efn&LEE/ OIUEÍI... 

AL CAMP D'I» GRASSOT VOLIM C0M1TÇAI 

LA TASCA 

Tot juet acabe» de néixer, peré vo

lea ja coiinçtr la Uist. Una dala 

priaera objectiu», ara par ara, ae

ra f ornar al barri» dina da l'Aaeo-

ciaeió da Veïna, un Conaell de Cul

tura Popular Catalana, que aeaaibi-

litii a la gent del barri en la na

ce aaitat urgent de noraalitsar l"'üa 

de la llengua catalana a tota ela -

nivell»i al non déla carrera, do 

loa botiguea, do 1•enaenyaaent a -

l'eeeola. Alhora, creien que cal en

cetar ola oontactea i lea eol·labo-

raciona anb tota la gent de tarannà 

deaocràtio del barri, que lluiti 

per la defenaa de lea llibertata na-

eionala de Catalunya i dala Pateoe 

Catalana, lluita que ha d'anar lli

gada a lea reÍTÍndieaeiona aea ia-

•ediataa de lea elaaaaa populara -

del noatre barri» do la noatra ciu

tat, dol noatra pala» 

IUCLI IMPULSOR DX L'ASSIMBLRA POPU

LA! DBL CAMP 3'II ORISSOT. 

ÜKTAT D'ACCIÓ ALS BARRIS 

A Sant Andreu, on tonia una oerta 

experiència de lluita al barri, -

creien iaportaat de Coordinar tota 

ela eaforçoa, que, per part deia -

qui aatea par l'alliberanent nacio

nal i de alaaae, ea duen a terne a 

nivell del barri, do eadaaeà ea con

cret. I potaar, done», aèria neeea-

earfc aplegar lea forcea diaperaea 

que deuen haver ala barria i que,' 

dea d'una perepectiva nacional, -

a6a a lea Aaaoeiaeiona de Veïna o 

"be ala Conaella Populara da Cultu

ra Catalana, o a qualeevol altre -

lloc. Caldria anar a una coordina

dora, dina l'Aaaeablea de Catalu

nya, que podrien dir-ne "BARRIS II 

LLUITA", per exeaple, per tal de -

fixar unea liniea i una objectius 

unitaria a tota ala barria on hi -

hagi ludia d'Aaaeablea Popular o 

grupa interaaaata... Parlea-ne... 

IUCLI IMPULSOR 01 L'ASIIMBLIA POPU

LAR SI 8AIT AISRIUf 

II Seoretariat de 1'ASSEMBLEA 01 CATALURTA convoca totea lea aaaeableea 

terrltoriala a la X Sesai¿ Plenària que ea celebrarà a Barcelona el dia 

e> Oiuaenge 4 de febrer, a lea 10 del aati 

PROPOSTI D'ORDRI 011̂  PIA 

PRIVIIS I IIP0RMACI0I8 
I - QURSTie OILS PAÏSOS CATALAIS 
II - AIALI8I 01 LA COIJUITURA POLÍTICA ACTUAL 

III - PRISlITACld' 01 PROPOSTES PII UI PROGRAMA 01 LLUITA COM ALTSRIA-
TIYA A L'ISTATUT SUCURSALISTA, XTC 

IV - FORMIS ORGARITZATIVIS. PROPOSTA 01 CREACIÓ 01 GRUPS DI TREBALL 
V - DIVBRSOS 

•> LLOC: Gran Via, 565, 3er. Local del CXIPC 
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