
avui 
s.i.c. 

Any V / N° 3 6 / Febrer 1976 
Preu: 25 Ptes, 

HEMEROTECA 

Universidad Autónoma 
de Barcelona 

\ V 

ASSEMBLEA DE LA C O N C 

Documentació 

Ia TROBADA D'INSTÀNCIES 

UNITÀRIES DELS PP CC 

UNIÓ SINDICAL OBRERA 
contesta una enquesta d'AVUI 



PORTADA: Barcelona, 8 de febrer: recuperació democrática d' un monument 

3 L'OPOSICIÓ DEMOCRÀTICA 
Ia Trobada d'instàncies unitàries dels PPCC 
>vi I I a Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya 
Relacions Assemblea — Consell 
Comunicat AdeC — ADE 
I I a Conferència del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya 

T1 INFORMACIÓ GENERAL 
Assemblea de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
Figueres per l'amnistia 
Valls per la ruptura 
Catalunya per l'Amnistia i l'Autonomia 

18 SINDICALS DELS PAiSOS CATALANS 
Unió Sindical Obrera ( U S O ) 

21 PREMSA DEMOCRÀTICA 
Penedès Socialista 
La Terra 
Unitat Socialista 
Lluita 
Boletín API 

25 DOCUMENTACIÓ CATALANA 
Programa dels liberals catalans (Esquerra Democràtica de Catalunya) 
Parla l'honorable Sr Josep Terradellas, President de la Generalitat a l'exili 

29 PAÍS VALENCIÀ 
El Consell amb els obrers 
Comissió d'Enllaç J D pv — C D pv 
Campanya per l'Estatut 

El contingut d'aquest número abarca el mes de gener i part 
del de febrer. La vida política catalana ha crescut quantita 
tiva i qualitativament. En efecte, ultra la celebració de la 
Xll l§ Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya, i de + 
dos amplis contactes entre l'Assemblea i el Consell, ha es-* 
tat celebrada la primera reunió d'instàncies unitàries dels+ 
Paísos Catalans. Aquest últim fet , no cal dir-ho, és d'una * 
gran importància en el context d'una Alternativa Democràtica 
global de cara al continuïsme de Juan Carlos. 
D'altra banda, hem vist unes manifestacions populars com mai 
havien tingut l loc. D'una part, estaven íntimament relaciona 
des amb les vagues obreres del mes de gener; per un altre ** 
cantó l'Assemblea ha donat un cop de força, en aconseguir ** 
que desenes de milers de persones es manifestessin per Barce 
lona, en especial el dia 8 de febrer, tot reivindicant el *+ 
Parlament Català. L'amplSria de les manifestacions dels dos 
primers diumenges de febrer ha estat comparada per alguns ++ 

^corresponsals estrangers amb el Haig francès del 68. Seguint 

en aquesta l ín ia, també hem de remarcar la fredor popular ++ 
pel que fa a la rebuda de Juan Carlos a Barcelona: no es va 
organitzar cap manifestació espontània, i la del dia 19 a la 
Plaça de St Jaume, tot just aplegava 2/3.000 persones. 
En un altre ordre de coses parallel, hem assistit a la "pre
sentació'' pública de diverses organitzacions polítiques de + 
casa nostra, sense que de moment s'hagin produït detencions. 
En aquest sentit, cal destacar l'assemblea de la Comissió 0-
brera Nacional de Catalunya, amb 1'assistència de periodis-+ 
tes i fotògrafs, entre d'altres. 

De tot el que hem anat ressenyant fins ara en trobareu rela
ció documentada en les planes d'aquest número. Naturalment , 
també hi trobareu les habituals seccions de "Documentació Ca 
tal ana", "Premsa Democràtica", "País Valencià" (redacció au
tònoma) i "Els sindicats dels Països Catalans" que en aques
ta ocasió substitueix la seva homònima "Partits po l í t i cs . . . " , 
ja que hem cregut més adient amb les circumstàncies, ateses* 
les grans vagues obreres de gener. 



L'OPOSICIÒ DEMOCRÁTICA 

DELS PAÏSOS CATALANS 
Després d'un ràpida viatge fet per dos homes de l'Assemblea de Catalunya, Jordi Carbo
nell (independentista, sense partit) i Miquel Sellares (Convergència Democràtica de Ca 
talunya, a Ciutat de Mallorca per ta l de preparar la trobada i a la f i de mantenir un 
ampli diàleg amb totes les forces de les I l les, el passat dia 31 de gener se celebrà • 
la trobada d'Instàncies Unitàries dels Països Catalans. Es dóna la paradoxa que aquell 
mateix dia, la premsa "legal" mallorquina (Ultima Hora i Diario de Hall orca) anuncià-* 
ven a les seves primeres planes la reunió, amb el següent t í t o l : "CUMBRE DE LA OPOSI-* 
CION DEMOCRÀTICA EN MALLORCA". En principi, aquesta trobada havia estat preparada clan 
destinament, perè com fàcilment es pot comprendre, els reunits hagueren d'enfrontar-se 
a la publicitat de Tacte. En aquest sentit, cal dir que l'arribada de les diferents + 
delegacions fou vigilada en tot moment per forces de la guàrdia c i v i l , les quals con-* 
trolaven les carreteres i boscos propers. 

COM TINGUÉ LLOC LA REUNIÓ 

A l ' inter ior de Vhospederia del Monestir 
hi eren presents diversos inspectors de* 
la policia política (BIS) qui, després *+ 
d'un diàleg establert amb e l ls , es mostra 
ren totalment desconcertats que al lb po-+ 
gués tenir l loc. Després de més d'una ho
ra i mitja de vacillacions i amb la nega
tiva del Pare Abat de cedir la Sala d'Acr 
tes, es decidí demanar a Vhospederia que 
servissin un centenar de dinars. Un cop * 
passats uns altres quaranta minuts d'espe 
ra, les diferents delegacions prengueren* 
seient al menjador. En aquest precís mo-+ 
ment, la tensió arribà al límit degut a * 
la presència dels inspectors de la BIS. I 
fou en aquell mateix moment que prengué•• 
la paraula el delegat de l'Assemblea de + 
Catalunya, Miquel Sellares (C D C ) el ** 
qual manifestà que començava Tacte de la 
trobada de les Instàncies Unitàries dels 
PaTsos Catalans,'enumerant tot seguit els 
organismes unitaris i també les forces i 
partits assistents. Després de l legir lor 
dre del dia i de fer-se càrrec del rol de 
moderador, cedí la paraula a l'advocat *• 
barceloní Josep Benet (independent), el + 

^ual saludà la reunió tot agraint als com 
panys illencs la seva hospitalitat. En Be 
net manifestà a més que aquell era un dia 
històric en el camí dels diferents pobles 
de parla catalana pel que fa al retroba-* 
ment de la seva personalitat en el pro-* 
cés de trencament democràtic. A continua
ció intervingué Jordi Carbonell el qual + 

explicà què és l'Assemblea de Catalunya i 
quina és la seva l lu i ta . 
El primer representant de les Il les en •* 
prendre la paraula fou Manuel Mora, presi 
dent de la "Junta Democràtica de les I-+ 
l les", el qual manifestà la seva ferma vo 
luntat de trencament democràtic, agraint, 
tot seguit, la presència de tots els par
ticipants. Després prengueren la paraula* 
Josep Guia en nom del Consell Democràtic* 
del País Valencià i Brossetta er nom de + 
la Junta Democràtica del País Valencià. • 
Amb anterioritat, Francesc Gordo (C D C) 
havia fet la presentació del Consell de • 
Forces Polítiques de Catalunya. 

L'ORDRE DEL DIA 

En el primer punt de l'ordre del dia -ex 
periències unitàries- parlà el conegut di 
rigent polít ic mallorquí Tarabini, el *• 
qual va explicar l'actual situació de la 
l lu i ta democràtica a les I l les, fent refe 
rància al "Marc Democràtic" i el seu pro
cés cap a una Assemblea de les I l les. A+ 
continuació prengueren la paraula Rafael* 
Ribó, Josep Guia i Brossetta els quals ex 
plicaren les experiències unitàries a Ca
talunya -el primer- i al País Valencià. • 
També va intervenir el líder obrer mall or 
qui, Francesc Obrador, qui explicà les ** 
l luites de masses de les CC 00. a les Ba 
lears. 
La intervenció de Joan Cornudella, vell * 
dirigent de Front Nacional de Catalunya , 
secundat pel seu segon Joan-Ramon Col omi
nes, fou important, en posar el d i t a la 
llaga. En efecte, s'adreçaren als reunits 
tot dient "bé, i després d'així, què?*. A 
partir d'aleshores s'encetà la discussió* 
del que hauria d'ésser el comunicat f i na l . 
No fou acceptat el terme PaTsos Catalans, 

Un dinar profitós. 



per no estar prou sensibilitzades les d i 
ferents organitzacions presents pel que * 
fa a aquesta expressió. En aquest sentit, 
cal destacar la defensa feta per Antoni • 
Serra, de les I l les, Josep Guia, pel País 
Valencià, i JR Coloraines, Joan Colomínes* 
(Partit Popular de Catalunya) i. Miquel Se 
llares. 

Un altre punt important de la discussió * 
fou la reivindicació mancomunada dels res 
pectius Estatuts d'Autonomia i també la* 
necessitat de trobar una coordinació un * 
cop acabada aquesta trobada. Fou en amb-* 
dós darrers punts que es produí ren les di_ 
ferències més fortes. Per una banda, el • 
Dr Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC), Brosseta 
(JO del PV) i Ignasi Ribas (JD de les I-
lles) mostraren la seva oposició a les *+ 
dues qüestions. Favorables a les reivindi 
cacions estatutàries i a la coordinació , 
destacaren Tarabini i Antoni Serra, per • 
les I l les, Josep Guia, pel País Valencia, 
i JR Colomínes, Jordi Carbonell i Miquel* 
Sellares, pel Principat. La discussió ar
riba en alguns moments a una certa tensió, 
aconseguíní-se després d'un l larg debat * 
el respecte per la reivindicació dels Es
tatuts i la possibilitat de futures troba 
des. En el transcurs de Tacte queda bas
tant clara la maduresa de les forces cata 
lañes i l'escassa unitat de les de les I -
l les. 

En aquest sentit val a dir que l'ambient* 
polític de les Illes està pasant per un* 
moment extremadament d i f í c i l , amb una re-
modelació de les forces polítiques. Homes 
com en Toni Tarabini, Celestí Aloma", ++ 
Francesc Obrador i d'altres han abandonat 
el P C E , en estar en desacord amb la po 
l í t ica nacional i tari a d'aquest. Això ha + 
estat un dur cop per a l'organització del 
P C E a les I l les, en haver de prescin-* 
dir d'alguns dels seus homes públics més 
actius. Un altre fet d'evident interès ha 
estat el desmembrament de l'Aliança Nació 
nal Mallorquina (A N A M ), intentant un 
dels seus dirigents, Climent Guerau, la + 
creació d'una mena de Convergencia Socia
l is ta . Tot el que acabem de dir provoca + 
l'aparició de nous grups de disciplina ma 
llorquina que configuraran un nou equi l i 
bri polític a les I l les. 

Diversos aspectes del II Aplec de l'Assemblea de Catalunya a Toluges, juliol 1974. 

EL COMUNICAT CONJUNT 

Reunits representants de les forces po

lítiques i instàncies unitàries democrà 

tiques de les I l les, el País Valencià i 

Catalunya, els sotasignants acorden fer 

públic el següent comunicat: 

1 . - Expressem la nostra satisfacció *+ 

pel fet d'haver portat a terme a-

questa trobada. 

2.- Davant l'actual situació política* 

de continuisme del règim, manifes

tem la nostra voluntat de seguir l l u i - * 

tant pel trencament democràtic com a ú-

nica alternativa per a retornar al po-+ 

ble la seva sobirania i el seu ple pro-

tagonisme polí t ic. 

3.- Entenem que el trencament democrà

t i c ha de passar per: 

a) L'amnistia general 

b) Les l l ibertats polítiques i ++ 

sindicals 

c) El dret d'autodeterminació de 

tots els pobles de l'Estat es

panyol. La reivindicació dels 

Estatuts d'Autonomia. 

h.- Partint d'una reali tat comuna, ens 

proposem d'arribar a una millor co 

ordi nació dels reunits. Així mateix, ++ 

treballar per l'entesa unitària en la + 

l lu i ta pel trencament democràtic a ni-+ 

vell de l'Estat'espanyol. 

5.- En concret, els reunits ens propo

sem: 

a) Continuar aquestes trobades 

b) Intensificar l'intercanvi d'in

formació i d'experiències 

c) Donar suport a la realització + 

del Congrés de Cultura Catalana 

d) Coordinar les accions necessà-* 

ries per ta l d'aconseguir l 'ús* 

oficial de la llengua pròpia, + 

així com tota mena d ' in ic ia t i - * 

ves per la conquesta de les l l i 

bertats.polítiques i nacionals. 

Monestir de Cura, Mallorca, 31-1-1976. 

Per Catalunya: 

Assemblea de Catalunya i Consell de For

ces Polítiques de Catalunya. 

Pel País Valencià: 

Consell Democràtic del PV i Junta Derno-* 

cr i t ica del PV. 

Per les I l les: 

Junta Democràtica de les I l les, Federa-* 

ció Socialista Balear del PSOE, Partit + 

Socialdembcrata Balear, Convergència So

cial ista de les I l les, Grup Promotor del 

P S de les I l les , Grup d'independents + 

socialistes i nacionalistes de les I l les, 

Grup de Formació marxista-leninista de + 

Mallorca, Comissió Organitzadora de l'A£ 

semblea Democràtica de Menorca, i perso

nes lligades a la l lu i ta democràtica de 

les I l les. 

(Aquest document, pel que fa a les ins

tàncies unitàries, serà sotmès a Ta-+ 

provació dels organismes corresponents) 



c r ò n i c a de l n o s t r e d e l e g a t 

L'ordre del dia de la XIII Permanent de 
la Comissió Permanent de 1'ASSEMBLEA DE 
Catalunya fou el següent: 
1 . Anàlisi i realització dels acords de 

financiad"ó i mobilització. 
2. Reafirmació dels 4 punts. 
3. Procés cap a la I I 3 Sessió Plenària. 
4. Informe de l'entrevista amb el onsell. 
5. Representativitat de les delegacions. 

o 0 o 
S'analitzà el discurs d'Arias a les "Cor
tes españolas", en el sentit de matar les 
esperances reformistes d'alguns. Cal, en 
aquest sentit, una gran campanya d'afirma 
ció dels 4 punts de l'Assemblea juntament 
amb una mobilització coordinada del poble 
de Catalunya. 

A continuació s'Bncetà la discussió de la 
manifestació a celebrar el dia 8 per a ++ 
reivindicar les l l ibertats nacionals cata 
lañes davant l 'antic Parlament de Catalu
nya. Es concreta sobre la vinguda de gent 
de comarques, així com dels eslògans uni
taris a cridar: "Llibertat, Amnistia i Es 
tatut d'autonomia!n... Evidentment, hi ha 
qui demana que el CONSELL hi sigui pre-*+ 
sent. Tot seguit es parla de les qües-**+ 
tions tècniques i d'organització de la + 
manifestació, així com de la redacció d'u 
na crida massiva. 

TARJA D'ADHESIÓ A L ' A . DE C. 

Dins la campanya d'afirmació dels 4 punts 
de l'Assemblea, es redactà el text d'una+ 
tarja la qual es mirarà que sigui signada 
pel major nombre possible de gent: 
!'Els sotasignants, ciutadans de Catalu-* 
nya, conscients de la nostra responsabili 
tat en l'actual procés que ens ha de dur 
a la conquesta de les l l ibertats democrà
tiques i nacionals catalanes, volem ex-++ 
pressar públicament la nostra adhesió a • 

VAdeC i als seus 4 punts programàtics. 
/(Aquí els 4 punts)/ 
Aquests quatre punts defineixen el que és 
1'alternativa política democràtica del po 
ble de Catalunya. Tots ens sentim protago 
nistes de la seva rea l i tzac ió . " 

NOUS MEMBRES 

Moviment Comunista de Catalunya (antiga-* 
ment Movimiento Comunista de España, Comi_ 
tè Nacional de Catalunya del).- Organiza
ción Revolucionaria de Trabajadores.- Jo
ventuts Socialistes d'Alliberament Nacio
nal (del PSAN).- Unió de Pagesos.- Movi
ment de Dones.- Collegi de Doctors i L l i 
cenciats.- Srup Democràtic de Periodistes 
. - Coordinadora de Batxil lers.- Assemblea 
Democràtica de Cerdanyola. 

ALTRES PUNTS TRACTATS 

També es parlà de la trobada entre el Con 
sell i l'Assemblea, així com les reunions 
de la Comissió d'Enllaç amb l'Assemblea + 
Democràtica d'Euzkadi, Junta Democràtica* 

del Pafs Valencià i la trobada general ++ 
d'instàncies unitàries a les Balears. 
Per acabar, tot i que no havia estat pos
sible d'enllestir l'ordre del dia, s'apro 
và el comunicat f ina l . 

COMUNICAT FINAL 

"Complint l'acord de la Dotzena Sessió * 
celebrada el 27 de desembre de 1975, la + 
Tretzena Comissió Permanent de TAssèm-** 
blea de Catalunya s'ha reunit avui i , des 
orés d'uii l larg debat sobre la situació * 
política, ha arribat a les següents con-* 
clusions: 
1. La maniobra continuista iniciada amb + 

la proclamació de la monarquia ha es-* 
tat confirmada pel darrer discurs del pre 
si dent del Govern /(Carlos Arias)/, ne-** 
gànt tota perspectiva de democratització* 
i , a més, per la renovació dels acords ++ 
amb els Estats Units, que fan perpetuar * 
una situació de dependència, í per la com 
pl ic i tat amb el genocidi que en aquests + 
moments amenaça al poble saharí. Tot aixb 
mostra una vegada més la necessitat de ** 
continuaren la l lu i ta per la ruptura de
mocràtica, d'acord amb 1'alternativa polí 
t ica que representen els quatre punts de 
l'Assemblea de Catalunya. 

PER LA UNITAT DEL POBLE!! 
VISCA L'ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA!! CONVERGÈNCIA 

SOCIALISTA 



2. L'Assemblea ha constatat l'extraordïna 
r i desenvolupament de la l lu i ta demo-* 

cràtica en el si del nostre poble, mani—• 
festada molt especialment en la llarga va 
ga sostinguda pels treballadors del 8aix+ 
Llobregat. 
3. Aquesta l lu i ta democràtica ha assolit* 

avui, amb la manifestació cívica per * 

l'amnistia, una de les cotes més altes de 
l'acció del poble des de 1939. Davant lac 
t i tud pacífica i decidida'del nostre po
ble a favor de l'amnistia, hem comprovat* 
la irresponsabilitat de l'actuació gover
nativa, negant primer el dret a la mani-* 
festació i intentant després dissoldre-la 
mitjançant la provocació violenta de les 
forces repressives. L'acció repressiva ha 
produït nombrosos fe r i t s , entre els quals 
Lluís M. Xirinacs, capdavanter de la l luí 
ta per l'amnistia. 

4. Finalment, en el marc de la preparació 
de la Segona Sessió Plenària i de la + 

campanya de reafirmado de l'Assemblea de 
Catalunya, aquesta Comissió Permanent ha 
aprovat un text per a recol l i r l'adhesió* 
del poble de Catalunya a l'Assemblea i *+ 
als seus quatre punts programàtics, ha o-
bert una campanya d'ajut econòmic, ha ens 
cut i t les orientacions definitives per a 
la realització de la manifestació del dia 
8 de febrer, i ha aprovat una crida al po 
ble en els termes següents: 

CRIDA PEL DIA 8 

" P O B L E DE C A T A L U N Y A ! 
L'Assemblea de Catalunya et convoca a una 
manifestació el diumenge, dia 8 de febrer 
de 1976, davant el Palau del Parlament ++ 
(avui Museu d'Art Modern), al Parc de la 
Ciutadella, a les 12 del matí, perquè pu
guis expressar lliurement i pacíficament* 
la teva voluntat democràtica i perquè la 
puguis manifestar amb ordre, és a dir, ++ 
perquè donis davant el món un testimoni + 
inequívoc d'ordre democràtic. 
L'Assemblea de Catalunya t ' inv i ta a exer
cir públicament un dret democràtic essen
c i a l : el dret de manifestació. I d'exrcir 
lo pacíficament, sense violència, sense + 
alteració de la vida ciutadana normal. Ai_ 
xà sí, no com a regal de ningú, sinó com 
a dret propi, com a conquesta d'un espai* 
de l l ibertat que fins ara t'ha estat usur 
pat, perè que avui tens la consciència *+ 
plena que és un dret adquirit, del qual + 
ningú no podrà desposseir-te. 
Per què ha estat escollit com a lloc de * 
reunió el Parc de la Ciutadella, davant + 

6 
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el palau on es reuní el Parlament de Cata 
lunya, inaugurat per Francesc Macià el 14 
de desembre de 1932? Perquè l'Assemblea • 
reivindica els drets dels catalans a ele
gir democràticament els seus represen-+++ 
tants. 

I per què volem que la manifestació acabi 
a la Plaça de Sant Jaume? Perquè s'hi tro 
ba el Palau de la Generalitat, testimoni+ 
d'afirmació secular de catalanitat i de • 
democràcia. 

Car, en resum, aquesta manifestació d'a-+ 
vui no és un acte gratuït. Es un acte amb 
un objectiu molt concret i molt essencial 
per a tu , poble de Catalunya. Volem ara « 
de nou el que teníem i ho volem perquè ++ 
ens serveixi de base per a decidir, amb + 
pau i amb l l iber ta t , quin ha de ser el ** 
nostre futur. L'Assemblea de Catalunya • 
ho ha expressat en el seu tercer punt, ++ 
que reivindica: 

'El restabliment provisional de les insti 
tucions i dels principis configurats en + 
l'Estatut de 1932, com a expressió concre 
ta d'aquestes l l ibertats a Catalunya i ++ 
com a via per a arribar al ple exercici • 
del dret d'autodeterminació.' 
Això , ara i ací, es concreta en un ob
jectiu que posarà en el terreny dels fets 
aliè que fins ara ha estat tan sols una + 
reivindicació: la creació del Govern Pro
visional de la Generalitat. 
POBLE DE CATALUNYA! 
Sense que l'autonomia et permeti d'ini-++ 
ciar la solució dels teus problemes econà 
mies, socials i culturals, sense que l'au 
tonomia et permeti de cemençar a resoldre 
des de dins els problemes de les coner-** 
ques i dels barris, i a fer-ho democràti
cament, no podràs resoldre el teu futur,+ 
no podràs crear una vida nova i l l iu re •* 
per als teus f i l l s . 
Per aixè l'Assemblea de Catalunya crida: 

LLIBERTAT! AMNISTIA! 
ESTATUT D'AUTONOMIA!" 

Barcelona, 1 de febrer de 1976." 

assistents 
A la dita XIII Permanent hi assistiren re 
presentants delegats de: 
1 . Organitzacions Polítiques 
Convergència Democràtica de Catalunya 
Unió Democràtica de Catalunya 
Organització Revolucionària de Treballa-1-

dors 
Moviment Comunista de Catalunya 
Organització Comunista d'Espanya Bandera* 

Roja 
Partit del Treball d'Espanya 
Convergència Socialista de Catalunya 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 
Front Nacional de Catalunya 
Reagrupament Socialista i Democràtic de+ 

Catalunya 
Partit Socialista d'Alliberament acional 

dels Països Catalans 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Partit Popular de Catalunya 

2. Organitzacions de Joventut 
Joventut Comunista de Catalunya (PSUC) 
Joventut de l'OCEBR 
Joventuts del PSAN 

3. Organitzacions de masses i cíviques 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. U-+ 
nió Sindical Obrera. Unió de Pagesos. Am
bients cristians. Grup Internacional de So 
l idar i tat Catalana. No Aliniats de TAC. + 
•Periodistes democràtics. Moviment de do
nes. Assemblea Permanent d'Intellectuals • 
Catalans. Representació of icial del Colle-
gi de Llicenciats i d'altres representants 
de Collegis Professionals. 

4. Comarques 
Osona, Alt Empordà, Baix Llobregat, Anoia, 
Alt Penedès. St Cugat, Tarragona, Mataró,* 
Sabadell, Terrassa, Granollers, Girona, ••• 
Cerdanyola i Lleida. 

5. Barris 
Nou Barris, Turó, Poble Sec, Sagrada Famí-



l i a , Esquerra de l'Eixampla, Sarria, Sant .Observadors. 
Gervasi, Les Corts, La Verneda, Sagrera i API i AVUI-"S~ÍC. 
Vílapiscina. 

RE1AEI0NS A.G.-C.F.P.C. 
Per certs comentaris dels cercles polit i tzats i algunes informacions aparegudes tant a 
la premsa democràtica com a la premsa "legal", podria semblar que les relacions exis-+ 
tents entre l'Assemblea de.Catalunya i el Consell de Forces Polítiques de Catalunya es 
tan en un moment d'extrema c r i s i , la qual cosa dista de ser veri tat. 

L'Assemblea i el Consell han mantingut ja 
dues sessions de trebal l , presidides per 
un. esperit de diàleg mutu. Cal no oblidar 
que deu dels onze grups del Consell són* 
a la vegada la majoria d'organitzacions * 
polítiques de l'Assemblea de Catalunya. + 
(L'excepció és TE D C, liberals de Trias 
Fargas) Això provoca per qualsevol obser
vador espavilat el fet de veure una impos 
s ib i l i ta t de crisi real. 
A la primera sessió de treball s'informà, 
per part de l'Assemblea dels acords pre
sos en la XII Permanent, tot demanant la 
incorporació del Consell a TAdeC. El Con_ 
sell respongué, per boca del seu secreta
r i de torn, Miquel Roca i Junyent (C D C), 
que encara no s'havia arribat a cap acord 
sobre aquest tema i que estava en plena * 
elaboració. Cal destacar en aquesta reu-+ 
ni ó les intervencions de Joan Col omines * 
(P P C ), Joan Reventós ( C S C ) i Josep* 
Pallach (R S D C ) , així com les de Pere 
Portabella, Rafael Ribó, Jordi Carbonell* 
i Agustí de Semir (independents). Actuà * 
de moderador Miquel Sellares (C D C ). 
A la segona sessió de treball el tema fo
namental fou la diada nacional del dia 8' 

de febrer, la qual fou valorada pel secre 
tar i de torn, Joan Raventós, amb els ma-* 
teixos cr i ter is positius que l'Assemblea. 
Aquesta temàtica ocupà la primera part de 
la reunió, A petició de Montserrat Olivan 
i Miquel Roca Junyent, de l'Assemblea i * 
el Consell respectivament, es passà a to
car la problemàtica de fons en les reia-* 
cions Assemblea-Consell. Cal destacar les 
intervencions de Jordi Carbonell, Rafael* 
Ribó, Antoni Gutiérrez i Miquel Sellarás, 
per l'Assemblea, i la presa de la paraula 
d'aquests dos últims també pel Consell, i 
també de les intervencions de Joan Armet* 
(P SA N ) , Enric Moltó (P P C ) i Joan * 
Cornudella (F NC ). 
D'aquesta última sessió, en la que actuà* 
com a moderador Pere Portabella, en sorti 
ren els següents acords: 

- Felicitar-se per la diada del 8 de fe
brer i fer-ne una valoració política per 
escrit . 
- Creació de dues comissions, una per *+* 
part de l'Assemblea i 1'altra pel Consell, 
per tal d'abordar les temàtiques en curs* 
i que formaran l'ordre del dia de les pro 
peres reunions. 

icat 
ale 

ac-

1 de febrer a les Rambles 

"Reunidos el Comité de Relaciones Exte-* 
riores. de la ASAMBLEA DEMOCRÀTICA DE EUZ 
KADI y la Comissió d'Enllaç de l'ASSEM-*7 
BLEA DE CATALUNYA, acuerdan hacer publico 
el siguiente comunicado: 

1 - Ambas delegaciones han valorado de 
forma coincidente la situación po

l í t ica general, en la que se destaca el * 
amplio movimiento democrático, y en parti 
cular de la clase trabajadora, por la Am
nistía general, las libertades políticas* 
y nacionales y contra la política económi 
ca del Gobierno. 
Así mismo denuncian la vigencia del decre 
to ley antiterrorista, la militarización* 
de trsbajadores en huelga, la represión * 
indiscriminada y el procesamiento de mili 
tares demócratas. 

2.- Respecto a la actual situación po
l í t i ca se constata la coincidencia 

de estrategia por la ruptura democrática* 
frente a toda maniobra continuísta, enten 
diendo que la ruptura se conseguirá por * 
las movilizaciones y el protagonismo del 
pueblo. 

3.- Ambas delegaciones valoran especi
almente el hecho de que parten de 

una problemática nacional común dentro +* 
del Estado español y luchan por las liber 
tades políticas y nacionales. Estas se *+ 
concretan en el restablecimiento de la ca 
pacidad de autogobierno que los respecti
vos Estatutos de Autonomía confieren, co
mo primer paso y garantía del ejercicio * 
del derecho de autodeterminación. 

4.- La Comissió d'Enllaç de la ASSEM-* 
8LEA DE CATALUNYA expresa su volun 

ttad de realizar un encuentro con todas* 
las instancias unitarias y fuerzas políti_ 
cas vascas con las instancias unitarias * 
catalanas, en la perspectiva de la necesa 
r ia coordinación y entendimiento democrá
tico a nivel de todo el Estado español, + 
propósito con el que se muestra totalmen
te de acuerdo la Comisión de Relaciones + 
Exteriores de la ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DE 
EUZKADI. 

Barcelona, th de enero de 1976. 
Por la Comisión de Relaciones Exteriores* 
de la ADE: José Ramón Recaí de, José Ma-* 
nuel San Vicente, José M. García Merino , 
Ramiro Pini l la, Jesús Acosta y Mikel Ca-* 
mió. 



Por la Conissió d'Enllaç de la AdeC: Jo
an Anton Sánchez Carrate, Joan Armet, Pa
co Frutos, Ricard Lobo, Josep M. Vidal Au 
nós, Vicenç Ligúerre." 

NDLR. En el número anterior de TAVUI, 
ens fèiem ressò de la creació de 

1«ASSEMBLEA POPULAR D'EUZKADI. Quant a *+ 
1«ASSEMBLEA DEMOCRàTICA D'EUZKADI està +* 
formada per PCE, PTE, PSP, JJCC, Joven *• 
Guardia Roja, CCOO Nacional d'Euzkadi, ** 

OSO de Biscaia i Euzko Sozialistak. La se 
va creació tingué lloc el passat 28 de de 
sembré, en un x t e públic al frontó de ++ 
Guernica/Gernika, del qual ja en va par-+ 
la- la premsa diaria. 

Finalment, si hem inclòs un text en es 
panyol d'aquest comunicat conjunt, això * 
ha estat degut a que no n'hem trobat cap 
versió catalana. 

Dfl B.S.D.C. 
L'Equip "AVUI"-S I C fou expressament in 
vitat a la I l§ Conferencia del REAGRUPA-" 
MENT SOCIALISTA I DEMOCRàTIC DE CATALUNYA 
(R S D C ), que tingui lloc el diumenge* 
18 de gener a la ciutat de Barcelona. El 
nostre redactor enviat especial ha prepa
rat la següent crònica de la reunió. 

H A . CONFERÈNCIA R.S.D.C. 
Des de les 10 del matí f ins les 10 del * 
vespre del dia 18 de gener, se celebrà la 
I I - Conferència del R S D C , amb l'assis 
tència de 220 delegats, aixf com diversos 
invitats de partits i organitzacions homò 
ni mes, tant dels Països Catalans com de • 
la resta de VEstat espanyol. 
La presidència estava constituïda pels ** 
Srs Josep Pallach, Josep Verde i Aldea i 
Heribert Barrera. Al l larg del dia, ul tra 
l'elecció d'un nou Consell Polític, es *+ 
procedí a l'aprovació -amb prèvia discus 
sió- del l l i I I I "Documents de Treball"7 
(El primer d'ambdós textos és un escrit + 
de clarificació política del grup; l 'al-+ 
tre tracta especialment de l'estratègia a 
seguir dins el marc de la nova situació + 
creada per la desapariciá»del dictador *• 
Franco i la subsegüent instauració de la 
monarquia de Juan Carlos, amb l'actual mo 
dus vivendi pel que fa a l'oposició demo
cràtica: la tolerància, o el pas de la ** 
clandestinitat a l ' i l lega l i ta t . ) 

L'ORDRE DEL DIA 
Pel matí, sessió pública amb convidats: 
Informe P o l í t i c - Informe sindical.- Pre-
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sentació i discussió del II i I I I "Docu-+ 
ments de Treball".- Informe de Tresoreria. 
Per la tarda, sessió exclusiva per als mi_ 
l i tants: Elecció d'un Nou Consell Polític 
i d'altres deliberacions de caire intern. 

INFORME POLÍTIC 
En Josep Verde fou l'encarregat de la se 
va lectura. En primer lloc es constatà ++ 
que d'ençà de la I ? Conferència del grup+ 
-desembre 74- s'havia produït un procés + 
de consolidació, fusió i ampliació del R 
S D C . Aquest camí seguit calia emmarcar 
lo en el conjunt de canvis que han tingut 
lloc a nivell de l'Estat espanyol, en es
pecial si tenim en compte l'actual situa 

ció d'" i l legal i tat relat iva", tot i que * 
es posà l'accent en el fet que ja des de 
la seva creació, al R S D C "no ens va ni 
ens interessa la clandestinitat". En efec 
te, una de les característiques que mi-+ 
l lor defineixen aquest grup és la d'inten 
tar actuar al màxim dins del marc de la + 
legalitat vigent tot aprofitant al màxim* 
els "espais de l l iber tat " . Això no impe-+ 
deix, però, que el R S D C sigui present 

PALLACH 

a l'Assemblea de Catalunya i al Consell + 
de Forces Polítiques de Catalunya, ni tam 
poc que els seus militants estiguin a f i - * 
l iats a sindicals clandestines tais com: 
USO, UGT i Unió de Pagesos, ni que, final_ 
ment, el R S D C editi un mensual clan-+ 
destí: Unitat Socialista. 
A continuació, després de recordar la se
va pertenencia als màxims organismes uni
taris esmentats més amunt, la qual cosa + 
suposa la collaboració amb la resta de ++ 
les forces de l'oposició democràtica, es 
parlà del desconeixement tant de la reali 
tat nacional catalana com de l'existència 
d'unes forces socialistes específicament* 
catalanes enllà de les nostres fronteres, 
fent així una clara allusió a la recent • 
v is i ta d'una delegació de la Internacio-* 
nal Socialista, que tant ha fet parlar a 
Catalunya i a Espanya, amb motiu de les + 
seves declaracions de total recolzament a 
una fracció d'un determinat part i t espa-+ 
nyol - l 'h is tòr ic PS0E-, així com a rel de 
la famosa frase "no tenim prou base per a 
jutjar si Catalunya és una regió o una na 
ció" (1). 
Finalment s ' insist í en la necessitat d'a
dequar l'estratègia i la tàctica del grup 
a la canviant reali tat del moment. (Veure 
més endavant, discussió " I I I D T.) 

INFORME SINDICAL 
El Sr Rudolf Guerra, després d'afirmar ++ 
que el "sindicalisme és el motor de la ++ 
l lu i ta pel socialisme", passà tot seguit* 



a una definició de les característiques • 
que han d'informar els sindicats: 
independència i autonomia respecte dels • 
partits polítics i organitzacions patró-* 
nals i de l 'Estat.- amb l l ibertat de sin
dicació a f i d'evitar Vinmovilisme.- amb 
democràcia interna que ha de començar des 
de la base (empresa, fàbrica, oficina...) 
. - revolucionari, doncs no s'ha de l imi-* 
tar únicament a les reivindicacions econò 
miques.- unitari quant a l'acció de les • 
bases, la qual cosa no és el mateix que + 
unitat sindical imposta,- català, que pac 
tarà amb la resta de sindicals de l'Estat 
espanyol. Finalment es recomenà l ' a f i l i a 
ció dels militants del R S D C a les sin 
dicals clandestines US6, UGT, CNT i SOC. 
Al contrari que amb VInforme Polít ic, el 
Sindical motivà un bon nombre d'interven
cions . A remarcar diverses preguntes re
lacionades amb les Comissions Obreres -no 
esmentades en 1'Informe- i també sobre el 
futur dels bens i l'aparell de la CNS fei 
xista. Tant la mesa com la ponència est i 
gueren d'acord en que calia seguir apro-+ 
fundint dins el camp sindical. 

II DOCUMENT DE TREBALL 
En Josep Pallach començà dient que aquest 
text'és ben bé el resum de la vida del R 
S D C des de la seva primera Conferència. 
En efecte, després d'un any de treballs , 
s'hi exposa una primera aproximació defi
nitòria del grup. Aquesta definició és, * 
segons el ponent Pallach, l ' intent de cre 
ació d'un gran Partit Socialista Democrà
t ic Català amb vocació de govern. Aquest* 
socialisme és un socialisme obert i no ++ 
dogmàtic, malgrat d'haver-hi al seu si mi 
l i tants marxistes. D'altra banda, exclou* 
els mètodes dictatorials o violents per a 
la conquesta del poder,acceptant-se única 
ment la via democràtica i les seves re-+* 
gles de joc. El R S D C propugna una es
tructura federal de l'Estat espanyol sota 
forma republicana, i també es declara par 
t idari de la unitat d'Europa. 
A continuació tingué lloc un animat debat 
fins a l'extrem que calgué variar el pres 
supost in ic ia l d'aprovació del d i t docu-+ 
ment, en el sentit que abans d'ésser apro 
vat pel nou Consell Polí t ic, la base re
brà per al seu estudi la nova redacció mo 
di f i cada. 

III DOCUMENT DE TREBALL 
Heribert Barrera encetà la presentació •• 
tot afirmant que la nova situació po l í t i 
ca exigeix una nova estratègia a f i d' in
f l u i r en la marxa dels esdeveniments. Tot 
i així, no es mostrà massa optimista, ja 

que la iniciativa i el poder continuen en 
cara en mans de les forces socials que a-
ra sustenten la monarquia franquista. A * 
continuació esbossà un breu compendi dels 
instruments de l lu i ta a emprar per tal ++ 
d'aconseguir els objectius proposats: 
Mobilitzacions populars (manifestacions , 
vagues...).- La premsa, tot aprofitant ++ 
els marges de l l ibertat que ofereix.- Els 
errors del govern amb la f i de mobilitzar 
amplis sectors de la població.- Les opor
tunitats electorals que, tot i no ser ple 
nament l l iures i democràtiques, permetran 
de transformar-les en tribunes populars.-
La pressió i el recolzament internacional, 
ja que encara no s'ha produït cap canvi • 
substancial.- L'enfortiment del moviment* 
obrer... i , last but not least, l'actua-* 
ció a través de les platsformes unitàries 
catalanes (Assemblea i Consell), que han 
permès una unitat d'acció i de convergèn
cia política úniques a l'Estat espanyol. 
Tenint en compte l'hora, es deixà pér a • 
la tarda, reservada per a militants, la » 
discussió d'aquest document. 

RENOVACIÓ CONSELL POLÍTIC 
Atès que aquesta sessió era exclusiva per 
als membres del R S D C , aquest redactor 
no pogué d'estar-hi present. Aquesta man
cança ha estat solucionada mitjançant la 
publicació de la referència, al P 7 d'U
nitat Socialista; 

"Es féu la presentació d'un informe sobre 
la situació econòmica del R S D C i que 
posa en relleu una major necessitat de *+ 
mitjans econòmics produïda pel pas a a-** 
questa situació d '^ l legal i ta t " . També es 
presentà Vinforme sobre l'acció a desen
rot l lar al l larg de l'any 1976, que anà a 
càrrec de Joaquim Ferrer. S'aprovaren tam, 
bé les normes provisionals de funcionament 
del Reagrupament. 

Per f i , la Conferència procedí a la reno 
vació de les instàncies directives del R 
S D C . Per la Presidència collegiada fo 
ren reelegits els Srs Josep Pallach, Heri 
bert Barrera i Josep Verde i Aldea, Des
prés es passà a l'elecció de trenta mem-+ 
bres pel Consell Polític que es completa
rà amb uns altres vint membres elegits a 
través de les eleccions que les federa-** 
cions comarcals duran a terme en les pro
peres dues setmanes. Acabat el procés e-
lectoral, el Consell Polític elegirà, en 
la seva primera reunió, un nou Secreta-** 
r i a t , que junt amb la Presidència formen* 
el Comitè Executiu del R S D C . 
Finalment s'aprovà la resolució f inal de 
la [|? Conferència i que fou presentada * 
pel membre del Secretariat, Francesc Este 

INTERVENCIONS CONVIDATS 
Abans de f inali tzar la sessió matinal es 

1 de febrer al carrer d'Aragó 



els estudiants per la Diagonal (3 febrer) 

passà la paraula als invitats. En primer* 
lloc parli Xosé Luís Fontenla, del Parti
do Galego Social-Demócrata, qui es mostrà 
partidari de la ruptura democràtica amb • 
el postfranquisme de la monarquia de Juan 
Carlos, advocant per un pacte entre totes 
les forces socialistes de l'Estat i també 
psr la consecució d'un Consell Federal o 
Confederal de tota l'oposició democràtica 
de l'Estat espanyol. Finalitzà la seva in 
tervenció amb les frases: "Viva Galícia • 
ceibe e socialista!" i "Visca Catalunya • 
l l iure i socialista!", les quals foren a-
collides amb una tronada d'aplaudiments. 
Tot seguit ho féu José H. Tríj iné, de la 
Federació Socialista Catalana del PSOE i * 
després un militant de la Convergència So 
cial ista de Catalunya. Ambdós saludaren + 
la celebració d'aquesta | | § Conferència * 
del R S 0 C . 
Tot seguit prengué la paraula un delegat* 
d'un cercle macHleny d'estudis socialis
tes -"Argumentos"-, el qual oferí els *+ 
seus coneixements, installacions i orga-+ 
nitzacions per a les futures campanyes e-
lectorals, fent-ho amb un llenguatge tan 
de broma que produí sorpresa i desconcert 
a la sala. 
A continuació tocà el torn a Jaume CasanO 
vas, dels liberals d'Esquerra Democràtica 
de Catalunya, i Mn Josep Dalmau, pels No 
Aliniats de l'Assemblea de Catalunya, sa
ludant igualment la reunió. 
També havien estat convidats: Antonio Gar 
cía López, del P S D E , así como la Fede 
ración Andaluza del PSPE, un grup socia-* 
l ista valencià i la Convergència Democrà
tica de Catalunya. 

COMUNICAT FINAL 

El text d'aquest Comunicat fou repartit • 
al dia següent al l larg d'una roda de ++ 
premsa amb periodistes barcelonins. Diu: 

"La I I 9 Conferència del Reagrupament So
cialista i Democràtic de Catalunya, des
prés d'una ampla anàlisi de l'actual mo-+ 
ment pol í t ic, caracteritzat per la desin
tegració de la dictadura i l'aparició ++ 
d'alguns indicis que sèTlyalen cap a la +* 
consecució d'un règim polític democràtic, 
acorda el següent: 

1 . - Es necessari que l'oposició derno-* 
cràtica sigui conscient de la seva 

gran responsabilitat en aquests moments + 
histèrics que vivim, el desenllaç dels •* 
quals poden in f lu i r extraordinàriament en 
Ta vida política dels propers 20 anys +* 
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Per una part ha de denunciar implacable-* 
ment tot intent continuista o que impossi 
b i l i t i o d i f icul t i les grans operacions + 
quirúrgiques que són necessàries per arri 
bar ràpidament a una democràcia política* 
comparable a les europees. 
Per un altre costat, és necessari un es-+ 
forç de clarif icació política i de conjun 
ció i coordinació de grups similars, per
què el poble pugui conèixer i comprendre* 
les grans opcions polítiques que té da-+* 
vant seu. 

2.- En aquest camí de clarif icació cre 
iem en la necessitat d'unificar *+ 

els grups polítics similars, avui exis-++ 
tents, en grans partits polít ics, segura
ment amb diferents corrents, que tot pro
cés de consolidació democràtica fa neces
saris i que, a més, el poble exigeix. Com 
a socialistes democràtics catalans creiem 
en la necessitat de fermar un gran partit 
socialista de Catalunya amb vocació majo
r i tàr ia i amb voluntat de coordinació amb 
els socialistes de les altres nacionali-* 
tats que formen l'Estat espanyol. Aquest* 
gran partit socialista de Catalunya, ta l 
com succeeix en la majoria dels paTsos eu 
ropeus, ha de reunir i fer conviure les + 
diferents tendències existents. La crea-* 
ció i el treball del EAGRUPAMENT ha es
tat ja un primer pas important vers a-++ 
questa direcció. 
El II Document de Treball, que acabem d'a 
provar, fac i l i ta unes bases teòriques el 
suficientment amples per donar un segon + 
pas. Altres grups amics diuen que desit-* 
gen el mateix. El nostre desig és insis-* 
t i r en la voluntat de diàleg que in ic i ï * 
el camí de la unitat. No emprendre aquest 
camí significaria presentar un socialisme 

dèbil i d iv id i t , capaç d'ésser vençut per 
la dreta. 

3.- El camí cap a la democràcia exi-++ 
geix un pacte de totes les forces* 

polítiques democràtiques. El Consell de + 
Forces Polítiques de Catalunya és Tex-++ 
pressió d'aquest pacte a nivell català. 
Reafirmem la nostra voluntat de seguir ++ 
treballant per l'enfortiment i dinamitza-
ció del Consell, de segur encara incom-++ 
plert. i també par la reivindicació de la 
Generalitat com a instrument d'autogovern 
del nostre poble. 

També participem en la creació de la Pla
taforma de Convergencia Democrática a n i 
vell d'Estat espanyol, però la nostra pre 
sència fou sempre provisional tot espe-** 
rant la creació, a Catalunya, d'un orga-* 
nisme com el Consell que representa a la* 
quasi total i tat de les forces polítiques* 
catalanes. Es el Consell el qui avui ha + 
de dialogar amb les forces polítiques ++ 
d'Espanya. 

Finalment, volem manifestar la nostra co
operació amb tota mobilització popular, pa 
cífica i responsable, que aspiri a obte-+ 
nir una democràcia polít ica. En aquest ++ 
sentit remarquem el paper de l'Assemblea* 
de Catalunya com a òrgan de mobilització* 
popular, sensibilització d'importants ca
pes de població i diàleg polí t ic. 

Barcelona, 18 de gener 1976." 

(1). NDLR de l'"AVU[". 

Recordem que en Josep Pallach escri
gué una carta al secretari de la Interna
cional Socialista -publicada en el seu mo 
ment per la premsa-, en la qual feia refe 
rència al gran munt de documentació origi 
nal de pensadors socialistes sobre què és 
una regió o una nació. 



INFORMACIÓ GENERAL 

ASSEMBIEA 
Df LI G M C . 

En un local situat a la part alta de Bar
celona es reuniren uns cinc-cents dele-** 
gats de la COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CA 
TALUNYA ( C O N C ) , entre els quals hi ha 
via presents la majoria d'enllaços sindi
cals i UTT de les principals fabriques ++ 
del cinturó industrial de Barcelona, així 
com els dirigents dels diferents rams de 
prodxció en que estan dividides les CCOO 
segons la seva actuació. Ressenyarem la + 
important presència dels dirigents de la 
vaga en curs en aquells moments al Baix + 
Llobregat. També hi eren presents una de
legació de la Unió Sindical Obrera (U Sü), 
presidida per Josep M. de la Hoz, una de
legació de les sindicals italianes CGIL -
UIL - CIS, així com una representació ofi 
cial de 1"ASSEMBLEA DE CATALUNYA, compos
ta per Vicenç Ligüerre ( C S C ) , Xavier • 
Folch (P S U C ), Joan Colomines (P P C ), 
Miquel Sellares (C D C ), Josep M. López* 
Llavi (P S A N ) i Rafael Ribó (indepen-* 
dent). 

L'acte comença amb el següent ordre del* 
dia: 
- Situació de les l lu i tes i situació poÏÏ 
t ica. Perspectives. Tasques del Moviment* 
Obrer. 
- La unitat dels diferents sectors de la* 
població. Organismes unitaris. Assemblea* 
de Catalunya. 
- La unitat sindical. El Congrés Sindical. 
La mesa era presidida per Domènec Linde + 
(metall), Lleó Martínez (metall), Rodrí-+ 
guez Rovira (construcció), i Gabriel, Màr 
quez, Ciprià Garcia, Agustí Prats, López* 
Bulla, Paco Frutos, Josep Padilla, Josep* 
Cervera, Josep Tabada, Antoni Cabanes i + 
Rafael Gisbert. 
Obrí Tacte el veterà dirigent de CCOO Lè 
pez Bulla fent una llarga exposició sobre 
el primer punt de l'ordre del dia. La se
va intervenció fou debatuda en alguns *+ 

punts i finalment molt aplaudida. 
.El segon punt fou a càrrec de Paco Frutos, 
dirigent de les CCOO a l'Assemblea de Ca
talunya. La seva intervenció sobre el CON 
SELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA mo 
t ivà llargs debats pels sectors més radi
cals de la sala (trotskistes). 
Finalment intervingué Rafael Gisbert, un 
dels principals dirigents teòrics de Co-* 
missions. Aquesta potser fou la interven
ció més extensa, així com la més debatuda. 
A remarcar que, tot i fer-se l'acte en es 
panyol, atès que la majoria eren ímmí-*++ 
grats, es demanà una Sindical Nacional Ca 
talana. 

També cal ressenyar la intervenció solidà 
r ia de Josep M. de la Hoz (U S 0 ) , el *+ 
qual es va manifestar per la unitat sindi 
ca l , tot respectant les diferents tendèn
cies. Finalment, cal esmentar la interven 
ció del delegat de l'AdeC, Miquel Sella-* 

rès, el qual llegí un manifest de saluta
ció a l'Assemblea de la C 0 N C i cridà a 
la participació de tots els presents a la 
diada del 8 de febrer. Aquesta interven-* 
ció, l'única en català, fou acollida per 
tots els reunits amb un llarg aplaudiment. 
L'Assemblea enllestí la sessió amb un Co
municat f inal que reproduïm tot seguit. 

COMUNICAT FINAL 

Estamos ante el desarrollo de una ofensi
va obrera y de masas sin precedentes en * 
los últimos treinta y siete años. La cla
se obrera se enfrenta resueltamente en es 
ta lucha al Decreto de Congelación Sala-* 
r i a l , contra los despidos y sanciones, e-
xigiendo un aumento general de los sala-+ 
r ios, el pleno empleo, la Amnistía Gene-* 
ral y las libertades sindicales y po l í t i 
cas. La huelga generalizada del Baix Llo
bregat, Mad-id y Valencia. La huelga a ni 
vel de Estado de Banca, Telefónica, Stan
dard. Los paros generalizados en todo el 
país, son el más f ie l exponente de la lu 
cha que se l ibra por los trabjadores que, 
conscientes de su papel y responsabilidad, 
rechazan una política de bancarrota ajena 
a sus intereses de clase, al interés gene 
ral de los pueblos de España. En Cataluña, 
la generalización de los paros y protes-+ 
tas que se suceden diariamente, tienen en 
estos momentos su expresión más elevada + 
en la huelga general del Baix Llobregat , 
realizada en solidaridad con los despedí"- ' 
dos de "LA FORSA", por la combativa clase 

la mesa presidencial de la C O N C 
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obrera de la Comarca. Las luchas que se • 
llevan a cabo parten de un proceso am-** 
plio asajélearío en los centros de traba
jo, en los locales de la CNS, en las ca
l les, plazas y centros deportivos de las* 
localidades. La lucha en Barcelona de Ban 
ca, puerto, Telefónica, Standard, La Far
sa, etc. El combate obrero, tanto en Cata 
luna como en el resto del Estado español, 
se entronca con la lucha de los profesio
nales y estudiantes, con un vasto movimi
ento ciudadano y democrático coincidente* 
en el objetivo común de conseguir la Am-+ 
nistfa, la liquidación del régimen conti-
nuista y conquistar las libertades sindi
cales y po ft icas. En las acciones que es 
tamos viviendo se dan rasgos de la Acción 
Democrática Nacional. Este salto en la* 
conciencia y combatividad obrera, el gra
do de desarrollo logrado en la coordina-* 
ción. ha sido posible gracias al gran tri_ 
unfo alzanzado en las elecciones sindica
les por las Candidaturas Unitarias y Demo_ 
eróticas, fruto del esfuerzo y la orienta 
ción de las Comisiones Obreras, a la la-+ 
bor audaz, inteligente, conjugando las po 
sibilidades legales, con las formas extra 
legales de acción. La intensidad y exten
sión de las lxhas de los trabajadores es 
tá introduciendo modificaciones constan-* 
tes en el comportamiento de cargos sindi
cales y funcionarios de la Organización • 
Vertical, que son necesarios tener presen 
tes a f in de que favorezcan las posició-* 
nes de clase. En esta etapa, la labor a * 
desarrollar porque la totalidad de los *+ 
cargos sindicales sean ganados para la u-
nidad y al servicio de los trabajadores , 
merece un mayor esfuerzo. 
Ampliar a todos los centros de trabajo el 
desarrollo de las asambleas, plantear to
das las reivindicaciones, respaldarlas +* 
con la lucha resuelta, es una necesidad • 
apremiante para hacerlas coincidir y t r i 
unfar. Permanecer indecisos, a la espera, 
es no comprender el contexto en el que *+ 
nos movemos. Nuestro enemigo es también + 
la inercia. Desde esta gran Asamblea de • 
la Comisión Obrera Nacional de Cataluña * 
saludamos a todos los que combaten, a los 
represaliados y despedidos. Conscientes * 
de nuestra responsabilidad y del papel ** 
que desempeñamos, llamamos a todos los ** 
trabajadores a pasar a la acción a partir 
del lunes, al lado de los del Baix Llobre 
gat, junto a los de "LA FORSA", con todos 
los que ya están luchando. Iniciar los pa 
ros, desarrollarlos en días sucesivos, es 
un Imperativo de solidaridad, ayuda a la 
mejor defensa de los intereses de clase 
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Llamamos a la realización de marchas, ma
nifestaciones, todas las formas de acción 
de masas que impulsen la lucha hacia la + 
Jornada General de lucha del viernes, día 
30, hacia la huelga general y la Acción + 
Democrática Nacional. Llamamos a todos ++ 
los trabajadores, al pueblo de Cataluña , 
que tantas pruebas de solidaridad viene + 
ciando para reforzar la ofensiva por la Am 
nistía General que libere a todos los en-; 
carcelados y permita el retorno de los e-
xiliados sin exclusiones. Llamamos para + 
que desde todos los pueblos y comarcas se 
acuda masivamente a la manifestación del 
1 2 de Febrero en Barcelona, ante el Arco* 
del Triunfo, a las 11 de la mañana. A ha
cer acto de presencia masiva el día 8 de 
Febrero ante el Parque de la Ciudadela, + 
para apoyar la convocatoria de la Asarn-** 
blea de Cataluña al acto ante ek Parla-** 
ment Català. Llamamos para que en todas + 
las empresas, ramos, localidades y comar
cas, se refuercen y multipliquen las Comi 
si ones Obreras y sus coordinadoras. Desde 
esta Asamblea, nuestro recuerdo y nues-* 
tra solidaridad con Pablo Morales , Pérez 
Esquerra, con los 10 militares patriotas* 
víctimas de la represión, con todos los + 
/(demás)/ encarcelados. Denunciamos el +• 
Consejo de Guerra contra ellos y llamamos 
a la movilización por su libertad. 
Saludamos a la Asamblea de Cataluña, a la 
que reafirmamos nuestra plena identif ica
ción. Saludamos a todas las instancias u-
nitari as aue contribuyen a la lucha por + 
el cambio. 

Nos manifestamos partidarios de la urgen
cia de un Gobierno Provisional, que garan 
tice el sufragio universal que conduzca a 
un proceso constituyente, en el que Cata
luña decida soberanamente sus destinos. 
Rechazamos el continuismo en todas sus ** 

formas del actual gobierno y manifestamos 
resuleta y solemnemente que no apoyaremos 
a un gobierno que no emane de la voluntad 
popular libremente expresada en sufragio* 
universal, previo reconocimiento de todos 
los partidos políticos y la libertad sin
dical. 
Todos unidos a la extensión y generaliza
ción de las luchas en solidaridad con "LA 
FORSA" y los trabajadores del Baix Llobre 
gat; por el aumento inmediato de los sala 
ríos; por el pleno empleo; por la Amnis-* 
t ía General; por las libertades sindica-* 
les y políticas. En el desarrollo de las 
luchas de cada día hacia la Jornada del + 
viernes 30 de enero, hacia la huelga gene 
ral y la Acción Democrática Nacional. 

ASAMBLEA DE LA COMISIÓN OBRERA NACIONAL * 
DE CATALUÑA. 

25 de enero de 1976." 

CRIDA DE L'A. DE C, 

A LA C.O.N.C. 

• • C O M P A N Y S ! 
Amb la nostra presencia avui aquí volem +e 
renovar públicament el suport i la solida
r i t a t de VAssemblea de Catalunya amb la + 
l lu i ta i les reivindicacions del moviment* 
obrer, i en particular amb el Baix Llobre
gat. 

L'Assemblea de Catalunya, en el punt 2on.* 
de la seva Declaració programàtica, es va 
manifestar en favor de la l l ibertat sindi
cal i el dret de vaga, com una de les ga-+ 
ranties de Taccés del poble al poder poli 
t i c i econòmic. L'Assemblea de Catalunya , 
que és l'organisme unitari més representa
t i u del poble català, ha comptat, des de * 

! la seva constitució el 7 de novembre de * 



1971, amb la participació decisiva de les 
Comissions Obreres. 
Davant de les maniobres continuistes i re
formistes del règim, l'AdeC entén que el • 
camí per la conquesta de les l l ibertats po 
lítiques i nacionals de Catalunya passa *+ 
pel protagonisme del poble. Per aixb l'As
semblea de Catalunya fa una crida a tot el 
moviment obrer a treballar ara especial-** 
ment i a incorporar les seves l lui tes en * 
el marc dels quatre punts programàtics de 
l'Assemblea de Catalunya. De manera espe-+ 
cial volem convidar tothom a participar en 
la concentració cívica que tindrà lloc el 
diumenge, dia 8, a les 12, davant del Par
lament de Catalunya (ara Museu d'Art Mo-+ 
dern), al Parc de la Ciutadella. 
PER LES LLIBERTATS ! 
PER L'AMNISTIA ! 
PER L'ESTATUT D'AUTONOMIA ! " 

L 'A , DE C. AMB " L A F O R S A " 

Per la seva banda, 1'Assemblea de Catalu
nya havia fet conèixer la seva postura so 
l i daria amb la vaga de "La Forsa" i del + 
Baix Llobregat, mitjançant la següent cri_ 
da, datada del 22 de gener 1976: 

"CRIDA DE L'AdeC A TOT EL POBLE: 
Poble de Catalunya! 
Els treballadors de "LAFORSA" de Cornellà 
estan en vaga des de fa més de dos mesos* 
en solidaritat amb un treballador injusta 
ment acomiadat per l'empresa. Davant la + 
negativa total de la Direcció d'aquesta , 
molt vinculada al Banc de Madrid, a anul-
lar l'acomiadament d'aquest treballador , 
així com els d'altres que s'hi havien so
l idari tzat, la classe obrera del Baix Llo_ 
bregat, amb el suport de las capes popu-+. 
lars i els sectors democràtics, ha anat , 
seguint un procés ascendent de l lu i tes *+ 
parcials, a la VAGA GENERAL de tota la co 
marca. 
Des de fa una setmana, milers i milers de 
treballadors són al carrer, en vaga comba 
t iva exterioritzant l lur solidaritat amb 
"LAFORSA" i amb companyes de l'empresa +-
"GYS", despatxades també amb motiu de la 
jornada de l lu i ta de 1'11 de desembre, i 
protestant contra els expedients de cr is i 
i l 'atur forçós que cauen sobre els treba 
lladors de la comarca. Així mateix, han * 
fet explícita reiteradament, com a ele-** 
ments centrals de la l l u i t a , les exigen-* 
cies d'AMNISTIA sindical i política i de 
LLIBERTATS DEMOCRàTIQUES, i la protesta * 

contra la congelació salarial decretada * 
pel govern actual. 
La patronal de "LAFORSA", i la del Baix + 
Llobregat en conjunt, es nega a atendre + 
les reivindicacions obreres, evidentment* 
justes, i posa el moviment obrer de la co 
marca en una situació de vaga indefinida. 
La l l u i ta dels treballadors de "LAFORSA"* 
i la de tots els treballadors del BAIX *+ 
LLOBREGAT va estretament lligada a la ++ 
l lu i ta de l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA per la 
consecució dels seus quatre punts progra
màtics: 

/(aquí els 4 punts)/ 
L'AdeC CRIDA tots els sectors de la socie 
tat a mostrar de la forma més clara i de-
cidida l ]ur SUPORT als treballadors del * 
Baix Llobregat en l l u i ta i a tots els tre 
balladors que aquests dies imposen, mal-* 
grat les dures condicions en què actuen , 
l lur dret a l'exercici de les l l ibertats* 
sindicals, clarament explicitades en el • 
segon punt de l'AdeC. 

L'AdeC SALUDA la l lu i ta de la classe obrer 
ra i de les forces populars i democràti-* 

ques de Catalunya i de tot l'Estat espa-+* 
nyol i es referma en la seva convicció *• 
d'aconseguir, a través de la l l u i ta coor
dinada de tots els pobles de l'Estat, la 
RUPTURA DEMOCRàTICA que ens permet? de ** 
conquerir de nou la l l iber ta t . 
Avui, 22 de gener de 1976, amb més de 30 
mil treballadors del Baix Llobregat i de 
Barcelona ocupant el centre de la ciutat* 
en marxa pacífica, malgrat les càrregues* 
brutals de la policia, VAdeC CRIDA TOT* 
EL POBLE I TOTES LES FORCES DEMOCRàTIQUES 
ORGANITZADES DE CATALUNYA a situar-se en 
primer pla de l'acció, i , des de cada sec 
tor te r r i to r ia l i social, ENCAPÇALAR LA * 
LLUITA PER LA CONSECUCIÓ DE LES LLIBER-** 

En queden 
molts, 
a la presó 

El 30 de desembre, segons dades 
comunicades a la premsa pels orga
nismes de solidaritat, restaven 
encara, malgrat l'indult, 135 pre
sos polítics, només a les presons 
de Catalunya: 

125 a la presó Model de Barce
lona. 

8 a la presa de dones de La Tri 
nitat, a Barcelona. 

1 a la Residència " Francisco 
Franco" de Barcelona. 

1 dona a la presa de Girona. 

De Treball, del PSUC, N2 « 3 , de 19-1-76. 

amnistia!!! 
1ATS SINDICALS, POLÍTIQUES I NACIONALS. 

LLIBERTAT ! 

AMNISTIA ! 

ESTATUT D'AUTONOMIA ! 

VISCA L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA ! ! ! . " 
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figueres per 
l'amnistia 
Des de fa dos anys, a l 'Alt Empordà es reu 
nia una taula democràtica. Aqjesta, pel ++ 
desembre de 1975, i en un lloc de la corna
ca, celebrà una reunió en la qual estaven* 
presents, a més de persones independents , 
els partits polítics següents: REAGRUPA-M-
MENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC, CONVERGèNCIA 
SOCIALISTA, PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT, *í 
PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL* 
i la UNIÓ DE PAGESOS. En aquesta reunió *¡j 
s'acordà l'adhesió als quatre punts progra 
mati es de l'Assemblea de Catalunya, que-++ 
dant així constituïda l'Assemblea de l 'Al t 
Empordà. 
Uom a primera manifestació concreta de ++ 
l'Assemblea, va ésser acordat una recollí 
da massiva de firmes a favor de l'amnis-+ 
t i a , per a ser lliurades a l'Ajuntament + 
de Figueres amb un acte massiu. 
El passat 24 de gener, recollides més de 
1.000 signatures entre els diferents po
bles de la comarca, es va realitzar Tac
te massiu d'entrega a l'Ajuntament. Una • 
mica abans de la marxa els "grisos" ja es 
trobaven als punts claus de la manifesta-

octaveta P S A N 

Q U E H A S F E T 

P E R L A L L I B E R T A T 

D E L T E U P O B L E ? 
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ció (Rambles, davant la Casa de la Vila , 
etc.). Una condició perquè no hi hagués • 
represàlies per part de la policia fou ++ 
que no es portessin pancartes. Només es+ 
va permetre una marxa pacífica i silencio 
sa. 
A les set de la tarda, la gent es concen
trà a dalt de la Rambla. Hi havia unes ++ 
800 persones. Va començar la marxa encap
çalada pel Secretariat Provisional de ++ 
l'Assemblea. Es va baixar la Rambla i es 
continuà pel carrer Girona. Una botiga de 
discos posà la música de "L'Estaca" i la 
gent va aplaudir. S'arribà a la plaça de 
l'Ajuntament on la gent restà concentrada. 
El Secretariat Provisional l l iu rà el plec 
de signatures a l'alcalde, els qual els + 
va agrair l'ordre en què s'estava portant 
a terme la manifestació. A baix, la gent 
concentrada a la plaça cridà visques a *•* 
l'Assemblea de Catalunya. 
En sortir el Secretariat de la Casa de la 
Vila, la gent aplaudí i escridassà Tal-+ 
cal de que va sort ir tot darrera a saludar. 
A continuació la gent es va dispersar. El 
comentari de tots era el mateix: "Ha es-+ 
tat un èx i t ; és la primera marxa política 
i democràtica d'ençà del 39"... 
A t í t o l d'anècdota, l'alcalde volia entre 
gar al Secretariat, com a reconeixement , 
la medalla del centenari de la ciutat de 
Figueres, El Secretariat Provisional el + 
va rebutjar: "La medalla s'ha de donar a 
les 1.000 persones que demanen amnistia • 
ggeneral i les l l ibertats" . L'alcalde va 
contestar "que no tenia prou medalles per 
a to ts " . . . 

Així mateix, un "gris" ajudà a buscar dins 
d'una bossa els plecs de signatures que * 
dues noies s'havien oblidat d'entregar. 
Corresponsal.-

valls per 
la ruptura 
El passat diumenge 25 de gener es concen
traren a Valls entre 2 i 3.000 persones • 
al voltant dels quatre punts de VAssem-+ 
blea de Catalunya i per a manifestar--pú-+ 
blicament la seva adhesió. 
La concentrad ó va teni r des del pri nci pi 
una clara di f icul tat : la presència activa 
de la policia especial (enviada des de ** 
Tarragona, car a Valls només hi ha GC), • 
força nombrosa des de primeres hores del 
matí. 

Francesc Téllez 

Prou tortures! 
5.000 persones van anar a.rebre el dia 
18 en Francesc Téllez a Santa Coloma. 
La presència dels manifestants al car
rer, demanant amnistia i llibertat, va 
durar 2 hores. La policia va fer lis de 
les armes de foc. A la foto: octavilla 
del PSUC mostrant les tortures. 

(En Francesc Téllez fou detingut a Santa* 
Coloma de Gramenet amb motiu de la vaga + 
general del passat 11 de desembre. Fou * 
traslladat a un "cuartel i l lo" de la GC a 
Badalona, passant al jutjat el dia 14. -Se 
l'acusà d'"associació i Ilegal" i "propa-+ 
ganda i I l í c i t a " a favor del PSUC. Atès el 
seu estat ingressà a l'Hospital Clínic. • 
El seu advocat, Montserrat Avilés, ha pre 
sentat la corresponent denúncia per mals* 
tractes. En Francesc té 30 anys, és casat 
i pare de tres f i l l s . Actualment ja torna 
a ser a Santa Coloma.) Foto: Treball, del 
PSUC, N2 433, de 19-1-76. 

L'acteestava potenciat pels nuclis de ++ 
l'Assemblea de Catalunya del Tarragonès + 
(Tarragona)f Alt Camp (Valls), Baix Camp+ 
(Reus), Conca de Barberà (Montblanc i ++ 
L'Espluga) i Baix Penedès (El Vendrell) . 
L'assistència de totes aquestes comarques 
fou nodri da, ai xí com també es va esten-+ 
dre a participants de La Segarra i de tot 
el Penedès. 

A partir de les 12 del migdia començaren* 
a arribar a Valls centenars de persones * 
que es dirigiren cap al "Pati" ( la plaça+ 
més concorreguda de Valls). L'acte havia* 



de començar a la una amb un míting de ++ 
TAssemblea de Catalunya, però a partir • 
de 2A d'una es va manifestar ja la clara 
intenció de la policía d'inpedir-ho: van 
baixar dels jeeps i van començar a posar
se entre la gent intimidant-la. 
A la una en punt, el "Pati" estava ple de 
gom a gom, amb unes 2/3 mil persones. Ve
ient la impossibilitat de fer el míting + 
+amb tanta de policia, es va encetar una 
marxa massiva pel carrer de la Cort -que 
comunica el "Pati" amb la Plaça del Blat* 
o de l'Ajuntament-, amb la voluntat de* 
concentrar-se a la PI, del Blat i mani fes 
tar la petició de "LLIERTAT, AMNISTIA i 
ESTATUT D'AUTONOMIA". 
Em arribar-hï, es desplegaren algunes pan 
cartes i senyeres al c r i t de "Visca TAs
semblea de Catalunya!!". La policia carre 
gà brutalment contra els concentrats i un 
home i una noia hagueren d'ésser conduits 
a l 'hospital. Ningú no va gosar aplaudir* 
l'actuació de la policia com s'havia fet 
en algunes ocasions a Tarragona. 
Perb, lluny d'intimi dar-se, la reacció de 
tothom fou unànime: ningú no es va moure, 
al temps que començaven uns forts cr i ts • 
contra la policia: "assassins!", "sou vos 
altres els qui aneu contra l 'ordre!". La 
policia reculà i s'encetà una gran mani-* 
festació amb pancartes i banderes cap al 
"Pati", als cr i ts de: "Llibertat, Amnis-+ 
t i a , Estatut d'Autonomia!", "Visca Comis
sions Obreres!" i "Visca la Unió de Page
sos!". La policia tornà a actuar, aquesta 
vegada mitjançant, la ut i l i tzació de nom-+ 
broses bombes de fum i lacri magines, fins 
l'extrem d'impedir tota v i s ib i l i t a t . Tam
bé empraren uns sprays de líquid lacrimo-
gen que, per les llàgrimes de la gent, es 
tava molt concentrat. 
Però els manifestants no recularen pas, i 
f ins i tot a les 3 de la tarda (hora en • 
la que la gent començà a desfi lar- per a-
nar a dinar), va ser un continuat estira* 
i arronsa, un enfrontament d'un poble que 
vol les l l ibertats democràtiques contra + 
les forces "d'ordre" pagades pel feixisme. 
El resultat fou força positiu: va guanyar 
el poble, doncs no va recular en cap mo
ment malgrat les múltiples agressions de 
què va ser objecte. 

Mentrestant, i durant tot el matí, es van 
tancar a l'Ajuntament 8 conegudes persona 
l i t á i s del "Bunker" vallenc: d'elles de-* 
pen en bona part l'actuació de la policia. 
Va ser el mateix Ajuntament qui va l ien-* 
çar la policia contra Valls i contra els 
demòcrates de les comarques veTnes. Va ++ 
ser una bona lliçó.per al poble que va a-

prendre que només aconseguirem tot al lò + 
que exigim a través d'un trencament demo
cràtic que passa, entre altres coses, per 
una renovacié total de les estructures i 
persones de la vida municipal. 

No cal dir que aquest ha estat Tacte po
l í t i c públic més important que s'hagi ce
lebrat mai a aquelles comarques des de fa 
40 anys. 
Corresponsal.-

Dos diumenges seguits -11 i el 8 de fe 
brer- han protagonitzat a Barcelona les 
manifestacions antifeixistes més impor
tants dels darrers 37 anys. Hom calcula 
en 50/70 mil el nombre de manifestants* 
al carrer en cada una d'ambdues demos-* 
tracions populars. La repercussió a n i 
vel l nacional, estatal i f ins i tot in 
ternacional ha estat important i força* 
positiva. 
Atès que la premsa legal -diaris i re
vistes- n'han parlat bastant, en espe-+ 
ei al pel que fa a la primera, hem cre-+ 
gut més interessant de reproduir tot al 
l larg d'aquest número fotografies de ++ 
les manifestacions. Tot i això, farem * 
breus acotacions a cada una d'elles. 

DIA 1 DE FEBRER, PER L'AMNISTIA ! 

Tot i que s'havia sol l ic i tat el corres
ponent permís i que s'havien donat les* 
màximes garanties quant al desenvolupa
ment pacífic de Tacte, aquest no fou + 
atorgat. 
Malgrat això, entre 50 i 70 mil perso-* 
nes es van manifestar aquell matí per • 
la ciutat. Tot i la duresa de l'actua-* 
ció pol ic ia l , s'aconseguí dur a terme + 
vàries manifestacions multitudinàries , 
la més important ds les quals fou la ** 
que tingué per escenari el Carrer d'Ara 
gó (entre 20 i 30 mil persones, doncs • 
ocupaven de banda a banda tres traves-» 
sies). També cal destacar la que es pro 
duí al Passeig General Mola, on la gent 
s'assegué a terra, essent colpejats bru 
talment per la policia (un dels fer i ts* 
fou en Xirinacs); i la de la Gran Via,* 
que durà desde Plaça Tetuan fins la Ram 

bla de Catalunya, 
La policia "estrenà" bales de goma i ** 
bombes ale fum i lacrimògenes, al temps* 
que havia d'enfrontar-se a una nova s i 
tuació: manifestacions amb milers i mi
lers de persones i amb la diguem complí 
ci tat de cotxes que entorpien el t ràf ic . 
Els cr i ts més sovintejats eren "LLIBER
TAT, AMNISTIA", així com el "mèc - mec-
mec" dels clàxons. 

Hom diu que la prohibició de la manifes_ 
tació fou un encert per a les "autorida 
des", ja que d'haver-la permesa s'ha-+* 
guessin pogut trobar amb \ milió de ma
nifestants, veritable plebiscit per al 
règim a Catalunya. 

llibertat, amnistia, estatut d'autonomia 



8 DE FEBRER, PEL PARLAMENT CATALà ! 

Si la primera havia estat organitzada i 
preparada per Associacions de Veïns i al_ 
tres entitats cíviques, la del 8 ho fou 
directament per l'Assemblea de Catalunya. 
(A la secció' "L'OPOSICIÓ DEMOCRàTICA", • 
en parlar del Comunicat de la XIII Comís 
si6 Permanent, reproduïm el text de la • 
crida original.) 

Després de l'experiència anterior, sem-+ 
bla que la policia estava preocupada ja+ 
que s'esperava que en aquesta segona en
cara hi aniria més gent. Amb tal motiu , 
arribaren dues companyies d'especials an_ 
t idisturbis, les quals acamparen a Cerda 
nyola, doncs les casernes eren plenes. • 
També se suspengueren els permisos de la 
policia armada de Barcelona. 
D'altra banda, tenint en compte el que • 
havia passat el dia 1 , la policia variad-
de tàctica: impedí com fos la formació + 
de grups. En aquesta ocasió comptarem •• 
amb dos helicòpters que sobrevolren la • 
ciutat tot el matí (contra un el dia 1). 
Malgrat el que acabem de dir , hom calcu
la també en 50/70 mil el nombre de mani
festants. 

En aquesta ocasió, però, no s'arribà mai 
a formar grups de més de 3/4 mil perso-+ 
nes (excepció feta de la concentració a 
la Plaça "del Llapis", a quarts de 2), * 
encara que l'extensió dels grups manifes 
tants fou mol més ampla que el diumenge-"-
anterior. També es pot dir que la poli-+ 
eia actuà molt més durament que en l'an
terior vegada, atonyinant indiscriminada 
ment a tothom, fins i tot als qui feien* 
sonar els clàxons dins els autos. Una *+ 
mostra del que acabem de dir és el fet + 
d'haver-hi quasi 30 detinguts contra 2 ó 
3 el dia 1 ; i també el nombre de fer i ts , 
tant forces d'ordre com gent, el qual su 
pera les 3 dotzenes, sense comptar els + 
manifestants fer i ts i recol l i ts per a-+ 
mies. 

D'altra banda, es rumorejava que hi ha
via hagut un mort a la Plaça Catalunya, 
quan uns "grisos" foren atacats per ma
nifestants, veient-se obligats a dispa
rar la metralleta (c i f . diaris). Un a l 
tre .punt a destacar és l'arribada de *• 
molta gent de comarques en autocars i * 
en trens "amb pancartes, banderes i *•• 
cr i ts i tot repartint propaganda a cada 
estació" (c i f . també diaris). 
Els crits més sentits foren: "LLIBERTAT, 
AMNISTIA, ESTATUT D'AUTONOMIA", "VISCA-
l'ASSEMBLEA DE CATALUNYA" i "VISCA CO
MISSIONS OBRERES". D'altra part, el 99 
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% de les banderes exhibides foren cata
lanes. Finalment, cal dir que la gent • 
aplaudia i animava des dels balcons es
tant als manifestants, ajudant-los a a-
magar-se quan calia. 
D'entre les concentracions més "sona-++ 
des", ultra la de Diagonal Passeig de • 
Gràcia, cal destacar les de Virrei Amat 
amb 6/7 mil persones, Mercat de St Anto 
ni amb 3/4 mil, Sagrada Família amb 3/4 
mil, etc., etc., la majoria perb de més 
i més grups i grupets que eren dissolts 
i es tornaven a regarupar produint uns+ 
atascos de tràf ic fenomenals. També cal 
remarcar la que pujà tot Major de Grà-+ 
eia fins Lesseps, després de posar bar
ricades (autos atravessats). En la ma-+ 
teixa s'hi trobaven Joan Raventós (CON
VERGÈNCIA SOCIALISTA C ) , Jordi Pujol * 
(CONVERGèNCIA DEMOCRÀTICA C.), Francesc 
Aragay (UNIÓ DEMOCRàTICA C.j , Jordi Car 
bonell, Rafael Ribo, etc., etc. 
Com a anèctodes podem fer esment de les 
següents, facilitades per persones que 
gravaren les emissions de la policia. 
Pel que fa a l'actuació de les compa-++ 
nyies enviades de fora, que havien d'a
nar a les cantonades a veure en quin ++ 
carrer estaven i també que no sabien on 
havien de dirigir-se quan els deien p. 
ex. Urgell, Passeig de Gràcia, etc. Tam 
bé fou gravat repetidament la desespera 
ció i el cansanci dels policies en ha-+ 
ver de "treballar"sens parar. D'altra * 
banda, cal remarcar les ordres de "pe-+ 
gad" y "golpead" emeses pels oficials . 
Finalment, transcriurem la frase senti
da vers les dues del migdia "0 nos man
dan más refuerzos o nos retiramos...". 

o 0 o 
No cal dir que el balanç d'ambdues de-+ 
mostracions ha estat valorat positiva-* 
ment tant pels organismes unitaris com 
per cada una de les forces democràti-»* 
ques catalanes. Ha estat com uns cops * 
de força de l'Oposició Democràtica Cata 
lana. 



SINDICALS DELS PAÏSOS CATALANS 

l 
I U l l 

Atesa la creixent importancia de les re i 
vindicacions obreres d'ençà del nou any , 
en aquest número de l1"AVUI" inseriu les 
respostes que el grup UNIÓ SINDICAL OBRE
RA (U S 0 ) va donar a un breu Qüestiona
r i elaborat per nosaltres. En propers nú
meros aniran sortint d'altres organitza** 
cions de classe dels PPCC, així com forma 
cions polítiques del nostre país. 
Des d'aquestes planes agraïm els companys* 
d'U S 0 en haver contestat tan puntual-** 
ment la nostra Enquesta. Heus aquí les se
ves respostes: 

CARTA A L " A V U I " 

La Informació que segueix va referida ex
clusivament al que respecta a la UNIÓ SIN 
DICAL OBRERA de Catalunya. Al País Valen
cià, la U S 0 té una autonomia respecte* 
a Catalunya i a la resta de l'Estat espa
nyol, uns dirigents propis i una manera + 
d'organitzar-se específica. S'hauria, ++ 
doncs, per a tenir una informació comple
ta parlar amb ells directament i que fes
sin el t rebal l . Les dates donades fan im
possible que ho puguin enllestir tan rapi 
dament. Es pot pensar en una posterior \n 
formació en una pròxima publicació vostra. 
Quant a les I l les, es pot dir que heir man 
tingut contactes molt interessants durant 
aquests k darrers anys i que poden ser, + 
sens dubte, la base d'un desenvolupament* 
de la U S 0 a les I l les. Pero de moment, 
no es pot dir que hi hagi una veritable + 
organitzxió. 
Ens reduírem, per t a n t á n aquesta infor
mació a Catalunya. 

ANTECEDENTS 

196*.- Existeix l'A i 0 (Ali anca Sincfi-* 
cal Obrera), formada bàsicament *+ 

per SOLIDARITAT D'OBRERS DE CATALUNYA, la 
CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL i la U-
Nló GENERAL DE TREBALLADORS (d'aquesta úl 
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tima hi participen militants escindits de 
la l ín ia de Toulouse). Hi participen en + 
aquesta "Aliança", entre d'altres, Josep* 
Pallach i Rudolf Guerra /(avui al R S D 
C ) / . Aquests militants de la U G T es-+ 
cíndida van veient que és un muntatge bas 
tants superestructural (el S 0 C i la C 
N T no es presenten mai a les reunions + 
de la base...). Davant d'aquesta reali tat 
es va pensant per part d'aquests mi l i - *** 
tants en separar-se. Els materials, du-+ 
rant aquests mesos, es firmen com A S 0 . 
1965.- Durant aquest any es donen els pri_ 

mers contactes de TA S 0 amb la 
USO d'altres regions. A rel d'aquests* 
contactes, els militants de la U G T de
cideixen separar-se de TA S 0 , i sor-++ 
t int el ls aquesta es desmonta definitiva
ment per manca de base obrera... 
Els militants en aquests moments perta-** 
nyen a les federacions de Banca, Metall , 
Química, Alimentació, Ensenyament i Tele
fònica. Tots treballen en el naixement de 
les CC 00 com a moviment unitari de clas 
se, i hi conflueixen juntament amb altres 
corrents sindicals. En el mes de febrer * 
d'aquest any es dóna la primera caiguda + 
important a rel del famós Conveni Provin
cial del Metall de Barcelona. Aquest Con
veni, malgrat la caiguda, significa la *+ 
consolidació de les CC 00 a Barcelona. 
A l 'est iu es va estudiar a fons, per part 
d'aquests militants, la "CARTA FUNDACIÓ-* 
NAL DE LA U S 0 • i el programa que aques 

ta presentava, A partir d'aquest estudi , 
aquests militants es coordinen amb la U S 
0 de la resta ds l'Estat espanyol. Queda* 
constituïda la U S 0 de Catalunya, coor
dinada amb les altres regions i nacional 1 
tats de l'Estat. S'assisteix ja a reuni-* 
ons peninsulars de les federacions de Ban 
ca i del Metall. Les publicacions encara* 
se signen com U S 0 - U G T' de Catalunya. 
1966.- Es un any clau degut a les elec-+ 

cions sindicals de la CNS. La U S 
0 hi participa seguint la seva estratègia 
d'ut i l i tzació de les plataformes legals . 
Aquestes signifiquen un avenç important + 
per a tot el moviment organitzat de la ** 
classe obrera i per a les organitzacions* 
que es mouen al seu s i . 
1967.- Es treu el nom de U G T i els ma 

terials surten signats com U S 0 
de Catalunya. 
1968.- En aquests moments els problema in 

tern clau és el derivat de la do-+ 
ble militància. Aquesta es practica sobre 
tot amb el MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALlf 
NYA (M S C ), l ínia Joan Raventós /(avui, 
un dels líders de la CONVERGÈNCIA S0CIA-* 
LISTA DE C.)/. El debat més dur es porta* 
sobre la reali tat de CC 00 . En aquests * 
moments tots els militants d'U S 0 parti^ 
cipen a CC 00. Per5 els que practiquen la 
doble militància al M S C fan un planteja 
ment d'integració total a CC 00 , la quaï 
cosa suposaria en la pràctica la quasi to 
tal desaparició de la U S 0 . Els mi l i - ** 
tants del M S C • —1 
xen de la U S 0 
no tenien doble militància- es mantenen a 
U S 0 , tot i seguir collaborant encara + 
dins de CC 00 , 

1969.- Aquest any es decideix canviar ++ 
d'estratègia envers CC 00 , inter 

pretant que aquestes ja no responen al ++ 

a re! d'aquest debat mar-
i els altres -els que* 

: 



que eren al començament: un moviment real 
ment autònom dels treballadors. Això fa + 
que sortint es planteji amb CC 00 la uni 
tat d'acció -cosa que es manté fins ara-, 
pero no la collaboració des de dintre de 
les mateixes C0missions. 
1970,- Tot aquest any i f ins al comença-* 

ment del 71 es dóna dins la U S 0, 
i al nivell de tot l 'Estat, un greu debat 
que podria tenir una reprecussió trascen
dental per al futur. El fons de la qúes-+ 
t ió era el següent: si la U S 0 continua 
va essent una organització de tipus sindi 
cal, de masses, o bé s'havia de convertir, 
juntament amb altres forces, en un part i t 
revolucionari de le classe obrera. Eren + 
uns moments importantíssims de mobilitza
cions i avenços de la classe obrera, amb 
l lui tes impressionants a tot l'Estat, El 
debat es va portar a dins de tota l'Orga
nització. La majoria va optar per conti-+ 
nuar en la l ín ia marcada des del comença* 
ment de la "CARTA.,,". Es va produir una+ 
important escissió a diferents regions, + 
sobretot a Madrid, Astúries... A Catalu-+ 
nya va repercutir, però no d'una manera + 
important. En el plantejament del debat + 
van tenir molta importància els fets del 
"Maig 68" francès i la vivència que d'a-+ 
quests fets havien tingut un bon nombre + 
de militants d'U SO des de Vemigració+ 
francesa, alemanya o belga. 
Fets importants durant aquest període van 
ser diverses campanyes que es van desenvo. 
lupar al si de la classe obrera sota la + 
nostra iniciat iva. Una fou la coneguda ** 
per "Reunions d'Informació a les Empre-++ 
ses" ( r . i . e . ) , per tal de desenvolupar la 
participació dels treballadors ja des ** 
dels llocs de trebal l . Una altra va ser + 
la referent al Congrés Sindical feixista, 
a Tarragona, amb la difusió de milers t* 
d'enquestes que havien de ser la base de 
la denúncia de l'estructura feixista i an_ 
tiobrera d'aquest "Congrés Sindical". Vo
l ia representar una mena de Congrés paral 
le l obrer a la pantomima feixista. 
Durant aquests anys, la U S 0 llença la 
iniciativa-campanya de les ASSEMBLEES A + 
LES EMPRESES, amb les dif icultats que a i 
xò represertava en aquells moments. Una + 
base per a la realització pràctica de les 
mateixes era, evidentment, la ut i l i tzació 
dels càrrecs legals aconseguits tant al + 
66 com a les darreres eleccions del 71. * 
Lés Assemblees, dins la perspectiva de la 
U S O , havien de ser un element essen-++ 
ei al per anar donant un autèntic protago-
nisme als treballadors. Les coses no po
dien quedar en mans de les organitzacions 

clandestines -necessàriament minoritàries, 
tot i veient l lur importància- i havia de 
ser el collectiu obrer de cada lloc de •• 
treball i cada branca de producció i ser
vei el qui anés prenent la discussií i ++ 
les decisions que fessin referència a la* 
seva situació. Les Assentilees -per a la U 
S O - sempre han estat una peça fonamen-+ 
tal per aconseguir un sindicat democràtic 
i anar caminant cap a un socialisme d'au
togestió, 

LLUITES OBRERES 

(anys 1965-1976) 

METALL: Conveni 65, Olivetti (vàries), Ma 
quinista, Miniwatt, Lamparas Z, • 

Josa de Rubí, Inter, Indo, Faema, Pianel-
l i Traversa, Talleres Nuevo Vulcano, SEAT, 
ASEA/CES, Unidad Hermética, Clima Roca ++ 
(aquestes tres a Sabadell), Condiesel de 
Cerdanyola, Montesa... 
TèXTIL: Totes les l lu i tes referents al •* 

problema de la REESTRUCTURACIÓ w 
dels diversos sectors (cotó, l lana...) so 
bretot a TERRASSA i SABADELL. Grumete (h*¡ 
taró), Nerva (Barcelona), La Seda-Terlen-
ka, Casanova (Sabadell), Ram Aigua (Barce 
lona), Igualada. 
BANCA: S'ha portat un protagonisme impor

tant en totes les l lui tes de la ** 
banca, sobretot en el sector de banca pri_ 
vada, a Barcelona i província. 
GRàFIQUES: Papelera Española, de El Prat, 

Printer, de St Vicenç, Salvat, 
Sopera. 
SANITAT: Sobretot a nivell de Sabadell. 
PORTUARIS: al moll de Barcelona. 
ALIMENTACIÓ: Camy, de Viladecans, Frigo , 

Schewppes, Coca-cola... 
CONSTRUCCIÓ: La Tèrmica del Besòs, moltes 

(OTflLUnVfl 1975 
OBRERA JS2!L 

ESPECIAL CONGRES 

CONGRES NACIONAL 
U.S.O. CATALUNYA 

L i ^ rTM SinaicaL 

empreses de Rubí, Terrassa i 
Sabadell. 
ELECTRICITAT: Central Nuclear de Vande

llòs (Tarragona). 
TRANSPORTS: Sobretot a nivell de Sabadell. 
En aquestes l luites pr'ncipalment se cen
tra l'aportació que a CATALUNYA ha anat • 
fent la U S 0 durant aquests 10 anys de 
presència dins la classe obrera. Evident
ment, aquí no queden reflectides "l lui-*+ 
tes" més petites, però no per això menys 
importants, que centenars de militants i 
milers d'obrers han anat portant dia rera 
dia a les seves empreses i que en molts • 
casos han representat sancions i acomiada 
ments, i que no han estat recollides no * 
ja en la premsa legal, ni tant sols en ++ 
les publicacions illegals i clandestines. 
Amb tot, aquestes també han contribuït a 
l'avenç de la classe treballadora d'una * 
manera decisiva. 

REPRESSIÓ 

A part del gran nombre de militants san-+ 
cionats a les empreses i acomiadats de ++ 
les mateixes en les diferents l lui tes, w 
tot i que aquesta és la principal repres
sió que hem patit els treballadors durant 
aquests anys de feixisme i de doble expio 
tació -del règim i del sistema-, hi ha ha 
gut també un cert nombre de militants que, 
a més, han conegut les detencions, les co 
Hissaries, la presó... En aquest aspecte, 
la U S 0 de Catalunya també pot aportar-» 
el seu gra de sorra.,. Enumerem-ne al-+++ 
guns: 

- A rel de-la discussió del Conveni ** 
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del Metall (1965) i de les diferents llui_ 
tes d'Olivetti, ÁNGEL PEIX ha conegut la* 
pres6 durant quasi bé un any i ha estat * 
detingut vàries vegades més. 

- La l lu i ta de Josa, de Rubí, va CO«H* 
portar la detenció breu d'ANGEL PERERA i 
de dos companys més. 

- Les vagues i assemblees de la cons-* 
trucció a Sabadell van portar a diverses* 
detencions i varis mesos de presó a AN-* 
OREU VIU. 

- A rel de k l lu i ta de SEAT el 71, va 
ser detingut ANTQLí FLORES durant varis * 
dies. 

- ALVAR GARCIA,trebal1ador de l'ASEA / 
CES de Sabadell, és un dels militants que 
més familiaritat ha arribat a tenir amb * 
les comissaries de Sabadell i Barcelona i 
amb la "Modelo". 

- Entre els detinguts acusats de "pro
paganda i l legal" , tenim a ALBERT ESPÚÑEZ, 
de Pegaso, juntament amb d'altres mi l i -** 
tants. 

- El 72, a Madrid, a rel d'una reunió* 
de coordinació peninsular van ser detin-* 
guts dos dirigents de la U S 0 de Catalu 
nya: MANEL ZAGUIRRE (de banca) i JOSEP M~ 
DE LA HOZ (Metall). Van sort ir amb l l iber 
tat provisional després d'un mes d'estada 
a "Carabanchel". Estan pendents de judici 
i la petició per a cada un d'ells és de * 
12 anys i un dia. (En aquesta situació hi 
ha 8 altres dirigents d'altres regions de 
l'Estat). 

PANORAMA ACTUAL 

Sintèticament, poden enumerar per federa
cions i localitats els punts de Catalunya 
en els quals la presència de la U S 0 és 
més important. 
Federacions: Metall, Tèxt i l , Banca, Qui mi 

ca, Construcció, Arts Gràfi
ques, Sanitat, Telefònica, Marina Mercant 
i Portuaris, Ensenyament, Alimentació. A 
més, s'ha de tenir en compte la presència 
sindical de militants de la U S 0 als ++ 
barris dintre de la nostra concepció se
gons la qual l luites d'empreses i l luites 
socials han d'anar acompanyades i coordi 
nades. 
Localitats: Barcelona, Cornellà, El Prat, 

St Vicenç, St Boi, Sta Coloma, 
Badalona, L'Hospitalet, Sitges, Alt Ber-* 
guedà (Fígols, La Pobla de L i l l e t ) , Ter-* 
rassa, Sabadell, Rubí, Polinyà, Tarragona, 
Reus, Vandellòs, Mataró... 

PROGRAMA 

Partint de la presència als difererts purte 
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AJUDEU LA VAGA 

DELS TREBALLADORS 

DEL METALL 

PdísVaUdà, -febrer 1176 
de Catalunya i de les Federacions, la U S 
0 pretén estendre al màxim la seva alter 
nativa sindical als treballadors de Cata
lunya. Una alternativa de SINDICAT UNITA
RI que asseguri el protagonisme de la ++ 
classe treballadora en la seva l lu i ta con 
tra el capital. Per a aquest protagonisme 
de la classe treballadora, a f i que sigui 
real, és condició indispensable que aquest 
sindicat unitari que encara hem d'aconse
guir sigui AUTÒNOM i INDEPENDENT. Autònom 
quant a que sigui capaç per e l l mateix de 
crear les seves pròpies opcions po l í t i - * * 
ques, basant-se en la capacitació dels +* 
seus militants i adherents. Independent + 
dels partits, del govern i de qualsevol + 
grup de pressió, nuant a economia-fi nan-* 
ciació i mitjans de qualsevol tipus. 
Una altra base fonamental per a un sindi
cat que pretengui ser instrument revolu-* 
cionari (significant això el pas a una s£ 
cietat socialista d'autogestió) és el pro 
tagonisme en les l lu i tes socials o inter-
professionals, que són les que es real i t 
zen fora del marc de l'empresa o de la ++ 
branca de producció, er. qualsevol front a 
on es demostra també l'explotació capita
l ista i que, sovint, es limiten com a *++ 
camp d'actuació dels partits polít ics. 
La nostra estratègia actual és una propos 
ta de RUPTURA SINDICAL, com a aspecte con, 
cret de la ruptura democràtica que propug 
nem. Pensem que una ruptura política acom 
panyada d'una transformació de la CNS en 
Sindical Única, sense passar prèviament * 
per un procés de construcció de la UNITAT 
sindical en la l l ibertat i des de la l l i 
bertat, seria una traïció a la classe o-
brera que ha l lu i ta t durant 40 anys con-* 
tra el feixisme. 

Pensem combatre qualsevol intent de grups 
sindicals o polítics que pugui portar al 
pluralisme i a la divisió dels treballa-* 

dors. I amb la mateixa decisió denuncia-* 
rem qualsevol intent de supeditació dels 
interessos de la classe obrera i del sin
dicat als projectes fixats pel grup que * 
sigui. Considerem que el pensar per i per 
als treballadors -però sense els treballa 
dors- pot ser eficaç, però no és revolu-* 
cionari, perquè no canvia les coses a ++ 
fons. Està clar que això ningú ha dit que 
ho fa, però molt sovint els fets parlen * 
per el ls mateixos. 

El sindicalisme unitari que s'està confi
gurant ha de dur en el l mateix la seva ++ 
pròpia capacitat de poli t i tzació; a la U 
S 0 , pensem, ens correspon un paper im-* 
portant de cara a desenvolupar aquesta ca 
pacitat i fer de la mateixa una real i tat* 
que, un dia rera l 'a l t re , transformi Tac 
tual relació de forces, entre capitalisme 
i classe obrera, vers una societat socia
l ista autogestionària. 
Aquestes són, en síntesi, les passes que, 
per a la U S 0 , s'han de donar a curt ++ 
termini. Això és f ru i t de l'experiència * 
de l'acció i dels debats interns i ex-+*+ 
terns portats amb els treballadors: 

1 . - Continuar ut i l i tzant els càrrecs de 
la CNS per a mobilitzar i polit itzar els 
treballadors. 

2.- RUPTURA SINDICAL, tot rebutjant les 
reformes que el Govern vol proposar com a 
simple continuació de la CNS. 

3.- SINDICAT UNITARI EN LA LLIBERTAT, * 
amb els següents passos: 

a) Llibertat 
b) presentació i debat a fons de les 

diferents alternatives sindicals 
c) com a f ru i t d'aquest debat, consti 

tució del Sindicat Unitari. 
4.- SINDICAT amb aquestes característi

ques: 
- de classe 



- amb contingut polít ic (els planteja 
ments) 

- autònom i independent 
- democràtic 
- que vagi cap a la construcció d'una 

societat socialista d'Autogestió. 
Aquest sindicat per a nosaltres seria la 
CENTRAL SINDICAL DEMOCRÀTICA DELS TREBA
LLADORS que està reclamant en totes les + 
seves l luites durant aquests 40 anys el + 
Moviment Obrer. 

ELS DIRIGENTS 

Donada la nostra estructuració democràti
ca a nivell intern, tots els càrrecs te
nen un temps, tots són revocables pels òr 
gans corresponents. Les Federacions d' in
dústria i serveis nomenen l lurs responsa
bles; les localitats fan el mateix. A n i 
vell de tota l'Organització tenim el C0N-
GRéS NACIONAL DE CATALUNYA, que es fa ca
da dos anys, en el qual es reroven tots + 
els càrrecs a nivell de Confederació. Al
guns dels responsables (dirigents) en el 
moment ac4ual són els següents: Paco Gimè 
nez, Andreu Vi la, Albert Espúñez, Teresa* 
Buenaventura, Josep M. de la Hoz, Àngel -
Peix, Juanjo Garcia, Pepi Sánchez, Angela-
Morera, Ramon Puiggròs. Evidentment n'hi 
ha d'altres, però el moment actual de "re 
formes" no és encara prou segur com per a 
"obrir-nos" com si estiguessin amb les ** 
l l ibertats. 

PUBLICACIONS 

CATALUNYA OBRERA, és l'òrgan de la U S 0 
a Catalunya des de fa 8 anys. En l'actua
l i t a t té una periodicitat quinzenal. (En* 
castellà.) 
INFORMACIONES OBRERAS DEL METAL. Òrgan de 
la Federació del Metall de Catalunya. 
TRABAJADORES TEXTILES. Òrgan de la Fede
ració del Tèxti l . 

SINDICALISMO - U S O . Publicació a n i - * * 
vell peninsular. 
SANIDAD. De la Federació Peninsular de Sa 
ni tat . 
TELEFÓNICA. ídem de la Telefónica. 
A més a més, tenim les publicacions sobre 
FORMACIÓ SINDICAL de 1"ESCOLA DE FORMACIÓ 
i ACCIó SINDICAL (Efas) que es fan a n i 
vell de tot l 'Es ta t . " 

PREMSA DEMOCRÀTICA 

PENEDÈS SOCIALISTA 

A continuació presentarem la primera p u 
blicació democràtica i clandestina català 
na apareguda aquest any 1976. Estem par
lant de "PEEDèS SOCIALISTA", la qual duu 
per subtítol "Publicació de CONVERGèNCIA* 
SOCIALISTA DE CATALUNYA a l 'A l t Penedès". 
Aquest exemplar, sense fer menció de ser 
el número 1 , porta data de Gener 1976. 
Format fo l i i estampada a offset, amb bas 
tantes il lustracions, "PENED5S SOCIALISTA 
ofereix el següent sumari: 
"El poble del Penedès en la l l u i ta per la 
democràcia.- Quèés C S C ? . - Canvi sense* 
ruptura, trencament democràtic i socialis 
me.- Madofa: la l l e i a favor de Tempre-+ 
sa.- l'alcalde de Vilafranca saluda al +* 

: r e i . - 30 000 treballadors del Baix Llobre 
r gat en vaga.- Per l'amnistia; contra la + 

congelació de salaris.- La democràcia i + 
la l l i be r ta t . - Catalunya i l'autodetermi
nació.- Òrgans unitaris (secció): assem-* 

: ble'a democràtica del Penedès i C F P C . -
i La mort del company Lluís Mata Acedo". 

Si tenim en compte que es tracta d'una pu 
blicació comarcal i amb només sis planes, 
ens adonarem tot seguit de la quantitat* 
d'informació que conté, així com de la va 
rietat de temes tractats. 
D'aquest primer número, reproduïm l ' a r t i 
cle editorial "El poble del Penedès en la 
l lu i ta per la democràcia"; 

"Encara que en l 'actual i tat la premsa le 
gal informa amb més detall i amplitud que 
fa tan sols dos o tres mesos, no s ign i f i 
ca que hàgim aconseguit una l l ibertat de 
premsa com voloWem, Aquest condiciona-** 
ment ens obliga a estar, encara, a la ++ 
clandestinitat per poder informar d'al-** 
guns dels fets que succeeixen a Catalunya 
i a la resta de l'Estat espanyol i per do 
nar les nostres opinions sobre aquesta ++ 
reali tat que no queda constatada a la ++ 
premsa legal. 

Aquest és el motiu d'aquesta publicació : 
informar i comentar al poble del Penedès* 
la reali tat que ens envolta, mentre tots 
plegats anem fent camí cap a la consecu-* 
ció de la democràcia. En aquest sentit *+ 
voldríem dir ben clar que l'obtenció de + 
la democràcia que el poble necessita no • 

és una tasca de quatre o cinc, i menys l i 
na espera perquè ens vingui donada per un 
Govern centralitzat massa vinculat a l 'e 
tapa franquista, sinó que és una meta a * 
la que hem d'arribar tots els demòcrates, 
sense distinció de sexes, creences r e l i 
gioses, ni tendències polítiques mentre • 
aquestes siguin democràtiques. Ha de ser 
el poble el que faci possible la l l iber-* 
ta t , el pluralisme polític i l'autodeter
minació de Catalunya. 
La forma de treballar per assolir aquest* 
objectiu és diversa. Els obrers ho faran* 
a través de les seves reivindicacions la
borals a les fàbriques i al sindicat, i + 
l lui tant en aquests moments contra la con 
gelació de salaris; els veïns dels barris 
populars per mitjà d'exigir llums, clave
gueres, zones verdes, escoles i altres +* 
serveis assistencials dels que estan man
cats; els estudiants i ensenyants, volent 
aconseguir un ensenyament gratuït per a * 
tothom i adaptat a les exigències actuals; 
els pagesos unint-se per defensar-se dels 
qui els han situat en el lloc degradant * 
que tenen assignat dins aquesta societat* 
capital ista... tots junts, l luitant per + 
una vida digna tant econòmicament, com ++ 
cultural, social i política, per a tot el 
poble. D'aquesta forma arribarem a conque 
r i r la democràcia." 
Saludem l'aparició de PENEDfeS SOCIALISTA 
al qual desitgem llarga vida. 

PENEDÈS SOCIALISTA 
queescsx.? EX POBLE 

DEL PENEDÈS 
EN LA LLUITA 
PER LA DEMOCRACIA 



LA TERRA 

Amb data de gener 1976 ha estat publicat* 
el segon número de LA TERRA, el "butl letí 
d'informació i debat de la UNIÓ DE PAGE-* 
SOS", del qual ja ens n'havien fet ressò* 
amb motiu de Vaparició del N9 1 . 
La tbnica del contingut d'aquest segon nú 
mero és idèntica a la de 1'anterior. Notí 
cies, comentaris de problemes del camp... 
conformen el sumari. 

A continuació ens plau reproduir l 'edito
r ia l que duu per t í t o l "QUI T'HA FET REI?" 

"Degut als últims esdeveniments, se'ns * 
presenta la necessitat de valorar la nova 
situació. La direcció que, en al lb que és 
fonamental, prendrà el regnat de Juan Car 
los vindrà marcada pels homes que l'han + 
fet re i . 
La seva promesa de LLEIALTAT als princi-+ 
pis del "Movimiento", feta davant les +* 
"Cortes" feixistes, és una dada concreta* 
que fa semblar la continuïtat de la polí
tica dictatorial de Franco. 
No obstant això, el poble desitja i exi-+ 
geix un autèntic canvi democràtic que do
ni la capacitat de decisió al propi poble. 
Pel fet de mantenir les l le is fonamentals 
del franquisme i tots els seus òrgans i • 
institucions, és impossible el pas a la + 
democràcia. Considerem que aquest pas so
lament serà donat quan el protagonisme à* 
del poble vagi imposant formes de gestió* 
democràtiques a tots els nivells de la vi_ 
da social. Tan sols amb aquesta ruptura * 
pacífica del "Régimen" es podrà garantir* 
una democràcia, que Juan Carlos per e l l * 
mateix no ens donarà. 
Veiem com els mateixos problemes continu
en en el nostre camp. Les mesures econòmi_ 
ques aprovades sota la presidència de ++ 
Juan Carlos ens han apujat dràsticament + 
l 'e lectr ic i tat i el carburant; mentrestant 
els nostres preus segueixen estacionaris* 
i s'eleven per l'home de ciutat. Als page 
sos del Camp de Tarragona els és negada + 
la prima per l'avellana, i tot fa pensar* 
que hi haurà una eliminació generalitzada 
de les primes pels productes del camp. De 
gut a la política antipagesa del "Régi^** 
men", la joventut seguet* marxant del ++ 
camp, perquè en e l l no hi veu futur. Els 
fraus electorals dins les "Germandats" i 
la C 0 S A (Cámara Oficial Sindical Agra 
ria) estan a l'ordre del dia. Així ho han 
denunciat els pagesos de l 'A l t Empordà. * 
LA TERRA segueix essent clandestina per * 
poder opinar lliurement i la nostra "UNIÓ 

DE PAGESOS" ha de moure's amb tots els sa 
c r i f i c is i esforços que imposa la i l lega-
litat. 
Per tot així , considerem que la pagesia + 
catalana ha de collaborar amb la "UNIÓ DE 
PAGESOS", a f i de plantejar i exigir una 
solució democràtica dels problemes del *** 
camp. I també per ajudar, junt amb els al 
tres sectors populars, a imposar un nou * 
sistema polít ic que surti del poble, no * 
com aquest que ha estat heretat del fran-
qui sme." 

Recordem als nostres lectors que la "UNIÓ 
DE PAGESOS" aplega al seu si camperols i 
ramaders de diverses organitzacions polí
tiques catalanes. 

BUTLLETÍ DNFORMAOÓ I DEBAT DE LA UMÒ DE BX3ÉSOS 
G«Mf im / , i i 

15 pus. 

EDITORIAL 

QUI T'HA FET REI? 

UNITAT SOCIALISTA 

En la secció de 1'OPOSICIÓ DEMOCRàTICA ens 
fem ressb de la celebració de la 11^ Con
ferència del "REAGRUPAHENT SOCIALISTA I * 
DEMOCRàTIC DE CATALUNYA", a la qual hi fo 
rem invitats expressament. 
Ara parlarem del N2 7, de gener 1976, del 
seu portantveu UNITAT SOCIALISTA. I ho fa 
rem tot "reproduint l 'ar t ic le editorial EL 
CONSELL: UN ORGANISME CLARIFICADOR: 

"A finals de desembre, en el curs d'una* 
roda de premsa celebrada a Barcelona, fou 
presentat oficialment el recent creat Con 
sell de Forces Polítiques de Catalunya, * 
organi sme que es proposa, en síntesi, o-
rientar la política general, negociar amb 
la resta de l'Estat espanyol i l lu i tar ** 
per la constitució en un futur del Govern 
Provisional de la Generalitat de Catalu-* 
nya. Donada la importància d'aquest a-+** 

cord, reproduïm íntegrament en aquest nú-' 
mero, els primers documents fets públics* 
pel Consell, /(Veure AVUI de gener 76.)/ 
En aquest moment, d'evident progrés de la 
política catalana, cal recordar que la na 
ció catalana durant la llarga dictadura + 
de Franco, ha creat diversos organismes + 
que, malgrat els obstacles, han intentat* 
respondre els atacs que el poble de Cata
lunya ha rebut. Des del 1939 fins ara, *+ 
que acaba de crear-se aquest Consell de + 
Forces Polítiques de Catalunya, una sèrie 
de sacrif icis i testimonis a Tentorn dor 
ganismes provisionals, han contribuït de
cisivament a la supervivència del nostre* 
poble i més endavant a la progressiva re
cuperació de la sensibilitat polít ica. Ai 
x í , doncs, en aquest moment, és just re-+ 
cordar els milers i milers de catalans ++ 
que, en l'etapa duríssima d'aquests Ú1-++ 
tims quaranta anys, han demostrat el seu 
coratge i han fet possible que ara Catalu 
nya es mostri als ul ls del món, amb la ro 
tunditat de la seva personalitat i amb ++ 
l'aspiració a una ràpida normalització de 
la nostra vida collectiva, és a dir, a la 
l l iber ta t . 
Aquest Consell de Forces Polítiques de Ca 
talunya recull aquesta tradició política* 
del nostre poble, demostrada inclús en +* 
les pitjors circumstàncies i constitueix, 
a més, l'organisme que en aquests moments 
necessi tavem, uní t a r i , però preci sant amb 
claretat les diverses opcions polítiques* 
que configuren el panorama de Catalunya. 
Aquest segon aspecte és molt important. + 
Tots estem convençuts que estem a un pas 
de la l l iber tat , que només ens cal, com + 
diu Xirinacs "el salt a la democràcia" i 
així és el que estem fent. Es per això, 
que en aquesta v igí l ia que vivim, calia , 
era precís, que els socialistes ens mos-* 
tressim com a tais i el mateix fessin els 
altres opcions polítiques, sense confu-** 
sions. obertament i que fossin els par-++ 
t i t s polítics -sense exclusions- els ++ 
que orientessin el treball dels pròxims + 
mesos, combat d i f íc i l i que cal orientar* 
com diu el Presi'dent de la Generalitat : 
"...sense claudicacions ni febleses inú-+ 
t i l s , però serè i amarat de la nostra a-
passionada voluntat que Catalunya sigui + 
un poble conscient dels seus drets i de + 
les seves responsabilitats i que vol v iu
re en l l ibertat i en un progrés i benes-* 
tar constant per a tots, única manera tam 
bé de merèixer el respecte i l'estima que 
necessitem per a realitzar els nostres i -
deals". Heus ací. el sentit que pren el + 
Consell que acaba de formar-se, és un or-



ganisme de parti ts, un organisme unitari* 
i a més Is un organisme clarificador de * 
la política catalana. 
El Consell encara no aplega tota la diver 
si tat política de Catalunya, especialment 
a la dreta, falten sectors, que hem de ++ 
creure s'hi integraran defugint la tempta 
ció sucursalista. Mentrestant, aquest l i 
doni el seu suport a través dels part i ts, 
que és l'únic camí per aconseguir ràpida
ment les nostres aspiracions col lect i -*** 
ves . " 
La resta del sumari comprèn treballs so
bre l'Amnistia, la Unitat Sindical, la U-
niversitat, el continuisme, així com una* 
ressenya de la II? Conferència del R S D 
C i el document fundacional del Consell. 

UNITAT SOCIALISTA 
Portaveu del Reagrupament Socialista y Democràtic de Catalunya 
n° 7 gener 19'6 

EL CONSELL UN ORGAMSME CLBRHCMX» 
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Barcelona, tou preseitat oficialment e l recent creat Consell ce far 
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LLUITA 

Una altra autoritzada opinió sobre el Con 
sell i les seves relacions amb 1'Assem-** 
blea és l'emesa pel PARTIT SOCIALISTA D'A 
LLIBERAMENT NACIONAL DELS PATSOS CATALANS 
(P S A N ), a través d'un article apere-* 
gut en el P 56 -gener 76- del seu por-** 
tantveu LLUITA. 

Sota el t í t o l "L'Assemblea i el Consell", 
s'hi diu: 

"Onze forces polítiques catalanes de +* 
signe ben divers, amb interessos a l larg* 
termini diferents, s'han compromès a l lu i 
tar plegades per la conquesta de la demo
cràcia a Catalunya i a tot l'Estat. Una • 
democracia sense exclusions, amb unes ins 
titucions de govern catalanes i a fer-ho* 
seguint un camí comú: el trencament demo
cràtic aconseguit per la mobilització del 

poble. L'acord constituient i la declara
ció al poble de Catalunya del Consell * 
de Forces Polítiques són dos documents *+ 
f ru i t d'un intens debat polít ic i que con_ 
tenen de forma condensada però prou preci_ 
sa, els elements i condicions per a asso
l i r una situació de l l ibertats mínimes ++ 
que ens permetin donar vies de solució ++ 
als greus problemes que, en tots ordres , 
el nostre poble té plantejats. 
La constitució del Consell ha estat majo
ritàriament ben rebuda i ha causat un +* 
fort impacte pel que significa d'aparició 
pública d'unes forces polítiques que es
tan disposades a assumir el paper que els 
correspon d'impulsores, organitzadores i 
garantidores de la democràcia que reclama 
el nostre poble. 
L'aparició del Consell ha aixecat, però , 
recels entre certs sectors. Aquests re-+* 
cels vénen especialment d'algunes persona 
l i ta ts no enquadrades políticament i de* 
partits de disciplina espanyola. 
CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSEMBLEA DE CATALU 
NYA I DEL CONSELL 
Voldríem deixar clar d'entrada que el Par 
t i t veu el Consell i l'Assemblea com dues 
organitzacions de composició i funció d i 
ferents i necessàriament complementàries. 
Els partits polít ics són l'expressió dins 
i nteressos da classe determi nants i tenen 
com a funció organitzar la vida polít ica, 
assumint els interessos de les classes ++ 
que representen. Els partits canalitzen i 
dirigeixen l 'act iv i tat política del poble 
donant alternatives de poder a les l l u i - * 
tes que es produeixen en el ccntexte so
c ia l . En una situació de dictadura i re
pressió els partits tenen fortes d i f i cu l 
tats per a complir les seves missions i * 
se situa en primer pla un objectiu que u-
neix a tothom: la conquesta de la democrà 
eia. Aquest fet fa que existeixin perso-+ 

nes que creuen més adequada una l l u i t a +* 
per la democràcia fora dels part i ts, mol
tes vegades amb la intenció d'ajudar a +* 
l'entesa entre els diferents partits. I-
gualment, institucions i organitzacions + 
sense un f i polít ic específic, legals o * 
i l legáis, en una situació dictatorial as
sumeixen unes funcions polítiques a favor 
del restabliment de la democràcia. Les or 
ganitzacions de masses tenen una dinàmica 
propia i diferent a la dels part i ts, per 
tal com són òrgans unitaris per a la de-* 
fensa dels interessos d'un sector popular 
determinat. La presència i actuació de mi_ 
l i tants polítics en elles, no les ha de * 
convertir en una prolongació del partit * 
propi perquè perdrien la seva caracterís

tica unitària i de masses, convertint-les 
em organitzacions super-estructurals des 
lligades de la real i tat. 
Partits, organitzacions de masses, asso~* 
ciacions diverses, personalitats, tots ** 
són elements indispensables en la l lu i ta* 
per la democràci a, que no es pot aconse-* 
guir d'altra manera que per la mobíltza-* 
ció dels més amplis sectors de tot el po
ble, amb uns objectius polítics clarament 
i majoritàriament assumits. Aquesta és la 
idea que impulsà la creació de l'Asse»-** 
blea de Catalunya, i dea que proposà la Co 
missió Coordinadora de Forces Polítiques* 
de Catalunya i a la que el partit des del 
primer moment va donar suport. 
L'Assemblea de Catalunya ha agrupat de +* 
forma activa especialment els sectors po
pulars del nostre poble i en conseqüència 
és un agent i garantia de que el trenca-* 
ment democràtic a Catalunya tindrà un con 
tingut i una dinàmica populars. Impulsar* 
l'Assemblea de Catalunya, especialment a 
la base de totes ]es nostres poblacions i 
comarques és la millor garantia que tenim 
els socialistes catalans, que la conques
ta de la democràcia serà un pas decisiu * 
en la marxa cap a l'Estat socialista dels 
PaTsos Catalans. 

En els moments actuals en què les classes 
populars estan clarament definides per la 
democràcia, en què amplis sectors de la * 
burgesia catalana veuen inevitablement el 
canvi polít ic i que l'Estat dictatorial é 
s'està desfent degut a les seves contra-* 
diccions internes, és necessari avançar «• 
decididament cap a la construcció d'una * 
alternativa política que ha de comptar ne 
cessàriament amb la participació de la *+ 
burgesia, que, d'altra banda, en el.cas * 
de Catalunya, manté posicions força més * 
democràtiques que a la resta de l'Estat . 
Es hora per tant que els partits juguin * 
el seu paper de clarificació política, o-
ferint a través dels seus programes con-* 
crets les diferents alternatives pol í t i - * 
ques. 

La claretat i la fermesa en la defensa de 
les nostres posicions no ha d'ésser obsta 
ele per a buscar les enteses necessàries* 
per a conquerir la democràcia. Amb alguns 
partits aquesta entesa és tant sols provi_ 
sional mentre durin les circumstancies ex 
cepcionals de la dictadura; amb d'altres* 
previsiblement, podrem anar força més *+ 
lluny. 

Les forces de centre i de dreta no estan* 
interessades a participar en un òrgan com 
l'Assemblea de Catalunya, a causa de la * 
seva dinàmica popular. El Consell de For-
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ces Polítiques de Catalunya ha p o s s i b i l i 

ta t la part ic ipació d'aquests sectors en 

una po l í t i ca de trencament contra l a d ic 

tadura. 

RELACIONS ASSEMBLEA-CONSELL 

El Par t i t postula la necessitat d'una es

t re ta collaboració entre els dos organis

mes: l'Assemblea de Catalunya, com a V -

gan especialment (no exclusivament) de mo 

b i l i t zac i ó popular; el Consell de Forces* 

Polítiques com a òrgan especialment ( i • * 

tampoc exclusivament) p o l í t i c i capaç ** 

d'assumir les aspiracions populars que en 

bona part l i vindran canalitzades per • * 

l'Assemblea. En aquest s e n t i t propugnem * 

la part ic ipació del Consell com a t a l en 

l'Assemblea de Catalunya i l a pràctica en 

t r e els dos organismes d'un ampli debat • 

per a la Constitució del Govern Provis io

nal de la Generalitat de Catalunya. Igua1_ 

ment, la representació de Catalunya da-* 

vant les instàncies uni tàr ies de la resta 

dels Països Catalans i de l 'Estat espa-** 

nyol hauria d'ésser exercida per una co-+ 

missió mixta Assemblea-Consell. 

EL PROBLEMA DE LA "DISCIPLINA CATALANA" 

Finalment ens voldríem r e f e r i r al proble

ma dels par t i t s de d isc ip l ina es ta ta l , ab 

sents del Consell, Aquest és un problema* 

del icat i que cal t rac tar adientment. 

Per a la consecució d'un poder autonòmic, 

hem d'ajuntar els esforços de tots els •* 

que amb objectius a l l a r g te rmin i , coinci_ 

dents o no, postul in la mateixa f i t a imrne 

diata. Una Catalunya autònoma ha d'estar* 

d i r ig ida per pa r t i t s amb poder de decisió 

prop i , és a d i r , de "d isc ip l ina catalana", 

però això no s'aconsegueix per decret, si_-

nó per la força dels f e t s , per la pressi ó 

popular. E1 Pa r t i t ha cregut necessari *+ 

que el programa del ConselJ fos elaborat* 

per organitzacions catalanes, per t a l com 

és als catalans que ens correspon f i x a r * 

les nostres propies formulacions p o l í t i - * 

ques. Un cop això f e t , el Par t i t té pre-+ 

sent l 'ex is tència real d'organitzacions * 

que estan presents en la l l u i t a , que coin 

cïdeixen amb els postulats del Consell, • 

però que no són de d isc ip l ina catalana. + 

Respecte a aquestes organitzacions és f a 

vorable a la seva incorporació si accep-* 

ten la t o t a l i t a t del que»s'ha acordat i * 

sempre i quan manifestin formalment que 

la seva organització catalana té una capa 

c i t a t de decisió autbnoma. Esperem que ++ 

les actuals organitzacions de d isc ip l ina* 

estatal que operen a Catalunya i reconei

xen el f e t nacional, almenys a n ive l l del 

Pr incipat, s iguin conseqüents i s 'organit 

z in amb aquesta base. En concret, doncs , 
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el Par t i t donaria suport a la pe t i c ió for 

mulada per l'organisme de direcció català 

dels p a r t i t s d'àmbit es ta ta l sota les se

güents condicions: acceptació del progra

ma del Consell i manifestació publica i + 

formal de la seva capacitat d'actuació i 

decisió autònoma respecte dels organismes 

de decisió a n i ve l l es ta ta l . La collabora 

ei ó més estreta entre l'Assemblea de Cata 

lunya i e l Consell de Forces Polít iques + 

de Catalunya es veuria f a c i l i t a d a amb l ' a 

dopció de la posició que propugnem respec 

te a aquests p a r t i t s . En e l cas que no ++ 

s'acceptés la incorporació d'aquests al + 

Consell , propugnaríem que e l Consell en

t rés en re lac ió amb aquests p a r t i t s per * 

t a l de crear les formes de col laboració + 

necessàr ies." 

/ 

LLIBERTAT, 
AMNISTIA I 
ESTATUT 
D'AUTONOMIA 

"BOLETÍN A . P . I . " 

En l l e g i r el W 67, de 5 de febrer , del* 

Boletín API (Agencia Popular Informativa), 

hi hem trobat a la primera plana una breu 

nota t i t u l a d a : "API EN CATALÁN": 

"Con e l presente Boletín.API comunica '** 

que a p a r t i r del N2 66 (16-176) publica + 

conjuntamente con su t rad ic iona l edic ión* 

en castel lano, l a edición en catalán que 

desde su creación (mayo de 1972) ha sido* 

una de sus principales preocupaciones y + 

un objet ivo básico de todo e l Colectivo . 

Como Agencia Informativa Catalana, su na

tu ra l expresión en la propia lengua se ha 

v is to d i f i cu l tada hasta e l momento por *+ 

obstáculos técnicos propios de la clandes 

t in ldad y por la f a l t a de medios económi-
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eos, inherentes a l a independencia pol í t j_ 

ca en que siempre nos hemos movido. 

Nos congratulamos, pues de que, superadas 

en parte dichas d i f i cu l tades , podamos apa 

recer en nuestra lengua. No abandonamos , 

sy i embargo, la edición castel lana para * 

nuestros destinatarios del Estado español 

no catalanes y del extranjero, para cuya* 

d i fus ión ha primado la u t i l i dad y se ha + 

sacr i f icado nuestro derecho a l a propia + 

l engua . " 

Efectivament, hem pogut comprovar la ver]_ 

t a t d'aquesta af i rmació, puix aquí mateix 

reproduïm la portada del N3 66, edició ca 

ta lana, de la qual cosa ens congratulem , 

>tot des i t jant a ls companys d'API èx i t en 

la tasca empresa. 



DOCUMENTACIÓ CATALANA 

DELS LIBERALS CATALANS 
IEJLC.I Trias Fargas 

En aquesta ocasió ens fem ressò de dos papers molt especials. I diem aixa atès que, +* 
per exemple, el primer prové dels liberals catalans ("Esquerra Democràtica de Catalu-*+ 
nya"). En efecte, és ben simptomàtic que un partit democràtic tan moderat com ara l'E D 
C hagi de fer els seus papers clandestinament. Recordem que TE D C pertany a la Inter 
nacional Liberal i també que, segons sembla, rep força ajuda de tota mena del Partit LJ_ 
beral Alemany (F D P ). Els seus dirigents més visibles són Ramon Trias Fargas i Jaume+ 
Casanovas. 
En segon l loc, reproduïm -amb un cert retard- la declaració feta per l'Honorable Presi
dent de la Generalitat a l ' e x i l i , Sr Josep Terradelles, a principis de desembre. Tot i 
que amb posterioritat ha estat creat el Consell, creiem de gran interès la lectura d'a 
quest text, original de qui presideix la Institució reivindicada per totes les forces * 
democràtiques catalanes: la Generalitat, 

PROGRAMA D'E.D.C. 

"A TOTS ELS CATALANS: 
En el transcurs dels darrers temps s'ha * 
reunit en diferents poblacions catalanes* 
el Consell Directiu ¿'ESQUERRA DEMOCRàTI-
CA DE CATALUNYA per ta l d'examinar la s i 
tuació política genera1, tant en el que + 
fa referència al poble català com a les • 
perspectives que presenta, en el moment » 
actual, l 'act iv i tat de les forces democrà 
tiques que dominen l'Estat espanyol. 
De l'estudi aprofundit del conjunt de la* 
situació han sobresortit diferents punts* 
que caldrà tenir en compte, en el moment* 
pctser més proper del (¡ue sembla, de l'es 
tabliment d'un sisteia democràtic de go
vern a Espanya i a Catalunya. 
ESQUERRA OEMOCRàTICA DE CATALUNYA, a l 'e 
fecte de determinar ben clarament la posi 
ció de la nostra organització en els mo
ments histèrics actuals, ha adoptat els * 
quinze punts programàtics que explanem a 
continuació i que posem a la consideració 
del poble de Catalunya tot esperant que * 

aquesta declaració'de principis pugui ser 
un punt de partida que suggereixi a totfcs 
les forces veritablement democràtiques de 
la réstra terra a trobar els mitjans més+ 
eficaços i més oportuns per a la formula
ció d'una nova solidaritat catalana'que * 
retorni al nostre país la l l iber tat , la * 
democràcia i la justícia social. 
ESQUERRA DEMOCRàT.ICA DE CATALUNYA portarà 
a terme les gestions pertinents per tal + 
que la presència catalana sigui refermada 
arreu i pugui crear-se així un clima d'en 
tesa i d'unitat nacional indispensable *+ 
per a assegurar dignament el destí de Ca
talunya. 

PUNTS PROGRAMàTICS 
1 . - L'home neix per a ésser l l iure i per 

a viure collectivament en l l ibertat . 
L'Estat, per tant, ha de servir l'home i 
la comunitat, tot partint del principi t'
què totes les l l ibertats són solidàries,* 
inviolables i inalienables. 
Pér tal de realitzar aquestes premises, * 

l'E D C considera que la democràcia polí
tica basada en l'existència dè partits po 
l í t i cs l l iures i responsables, i en l 'e 
xercici del sufragi universal, directe i 
secret, és el millor sistema polític per 
a garantir els drets humans, la l l ibertat 
i la dignitat dels homes i dels pobles. 
2.- L'E D C propugna una estructura de +• 

l'Estat espanyol de forma federal o + 
autonòmica. En efecte, considerem que és 
•aquesta la configuració més adient per a 
la onvivència i la solidaritat política , 
social i econòmica entre els pobles hispà 
nies, de conformitat amb la Declaració de 
les Nacions Unides, del 14 de desembre de 
1961, en la qual és solemnement reconegut 
a tots els pobles el dret d'autodetermina 
ció. 

Quaselvol règim democràtic que s'instauri 
a Espanya, haurà de reconèixer previ amant 
la validesa de 1'Estatut de Catalunya del 
1932 com a punt de partida per a la futu
ra convivència política entre Catalunya i 
l'Estat espanyol, i en conseqüència haurà 
de ser plenament restablert, d'acord amb 
les realitats del moment, el dret de Cata 
lunya a exercir, dins el'marc de les lleis 
democràtiques de l'Estat, la seva autono
mia com a poble i com a'collectivitat po
l í t i ca , cultural i humana. 
3.- L'E D C afirma l'existència d'una co

munitat formada pels Països Catalans, 
entre els quals s'ha de promoure i incre
mentar une més estreta vinculació. 
4. - L'E D C recorda que tots els poders + 

emanen de la voluntat i de la sobira
nia dels pobles i que la separació dels * 
poders legislatiu, executiu i judicial és 
una base inqüestionable de tota deiocrà-* 
eia. El funcionament correcte i l 'equ i l i -
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bri entre aquests diferents poders és la 
garantia més eficaç contra tota mena d'o
pressió, de tirania i d'anarquia. 
5 . - L'E D C , per sentiment i per convic

ció, concep la seva ideologia dins *• 
d'una estructura econòmica de l l iure i n i 
ciativa i de democràcia parlamentària, re 
presentativa i pl i r ipart idista. Per ta l * 
d'aconseguir aquests objectius, propugna* 
una total incorporació dels ciutadans a • 
les tasques socials, econòmiques i polí t i 
ques del nostre pa's. 
6.- L'E D C considera r¡ue no hi pot ha

ver una veritable l l ibertat política 
sense establir alhora un sistema de benes 
tar social i econòmic. En conseqüència, + 
l'E D C propugna les corresponents refor
mes estructurals, socials i econòmiques * 
destinades a protegir la maternitat, els 
infants, la vellesa, els malalts, els in 
vàlids, els incapacitats i les persones + 
ques es trobin en altres situacions d ' in
ferioritat física o moral. 
L'E 0 C l lui tarà per assolir la igualtat* 
d'oportunitats per a tots els ciutadans + 
en tots els camps de la vida política, • 

econòmica i social, i , molt especialment, 
en allò que fa referència a l'educació * 
que serà obligatòria i gratuita a tots ** 
els nivells. L'Estat haurà de garantir *+ 
l'accés a l'ensenyament superior a totes* 
les persones amb capacitat, sense excep-* 
ció. La qualitat de l'ensenyament haurà * 
de sen una preocupació essencial de l'Es
tat . 

L'E D C proclama, així mateix, la necessi 
tat d'establir el més ràpidament possible, 
la completa igualtat entre homes i dones. 
7.- L'E D C creu en l'eficàcia de Vecono 

mia de l l iure iniciativa i en procla
ma la seva necessitat. Això no obstant, + 
considera que tota l'economia del país ++ 
-tant pública com privada- haurà d'estar* 
sotmesa a l'efecte corrector de la derno-* 
cràcïa política per ta l que les act iv i -** 
tats econòmiques estiguin sempre al ser-* 
vei dels ciutadans i no puguin transfor-* 
mar-se en situacions monopolístiques, oli_ 
garquiques o oligopolítiques. 
La propietat, tant individual com collec-
t ica, haurà d'ésser garantida sempre que* 
reali tzi una funció social indispensable* 
al desenvolupament econòmic del país. A i 
xò no obstant, serà necessari assegurar • 
una veritable ètica tant en el sector de 
l'economia com en el dels serveis i els + 
negocis. 

Una autèntica reforma fiscal conduirà a + 
una redistribució equitable de la riquesa 
produïda en tots els sectors econòmics +• 
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del país. 
8.- L* E D C afirma la seva decisió d'es

tabl i r una democràcia econòmica que + 
ha de fonamentar-se en els següents prin
cipis: 
- El treball és un dret garantit per l'Es 
tat i una obligació per a tots els ciuta
dans. 
- Els treballadors tenen dret a conèixer* 
i a participar en l'orientació, el contrd 
els resultats i el desenvolupament de l'em 
presa en la qual treballen, independent-* 
ment del volum o forma d'aquesta. Un verí 
table sistema de cogestió permetrà una de 
mocratització efectiva de les activitats* 
econòmiques i socials de les empreses. 
- L'empresa privada collaborarà i conviu
rà amb les empreses públiques sempre que* 
les necessitats i els interesos generals* 
del país ho exigeixin. Una planificació** 
democràtica determinarà les línies bàsi-+ 
ques d'actuació de la gran empresa priva
da i del sector públic. Hom podrà, així * 
mateix, procedir a la socialització o a + 
la nacionalització de determinades activi 
tats indispensables al desenvolupament e-
conòmic del país, sempre que la in ic ia t i 
va privada no pugui realitzar-les en mi
l lors condicions, o quan el bé de la comu_ 
ni tat ho faci necessari. 
- S'establiran uns ingressos mínims per-* 
què tothom pugui viure amb dignitat. 
- L'acció de les empreses multinacionals* 
serà regulada per la l l e i i l lurs act iv i 
tats hauran de tenir com objectiu princi
pal el desenvolupament econòmic, social i 
tecnològic dels diferents sectors interès 

sats. 
- El moviment cooperativista i mutualista 
serà activament encoratjat a tots els sec 
tors. 
- El dret a unir-se per a crear sindicats 
i per af i l iar -s 'h i lliurement serà garan
t i t per la l l e i . 
9.- L'E D C propugna: 
- Una política antimonopolista, de confor 
mi tat amb els principis de l l ibertat eco
nòmica i que no estableixi aranzels dua-+ 
ners proteccionistes. 
- Una política de crèdit que permeti s i 
tuar les nostres indústries a nivell com
petit iu europeu. 

- La creació d'un sector públic, imagina
t i u i potent, el qual, parallelament a un 
sector privat fort i productiu, permeti + 
d'assolir una veritable justícia social + 
basada en la solidaritat de tots els fac 
tors humans de la producció. 

- Fomentar la investigació en tots els +* 
seus aspectes, mitjançant el'finançament* 
estatal i privat. 

10.- L'E D C dedicar! una atenció espe-** 
ei al al camp i propugna l'estructura 

ció del sector agrícola, d'acord amb les 
exigències del nostre temps i de les ne-+ 
cessitats pròpies de la pagesia, a f i d'a 
conseguir ingressos i serveis socials en 
paritat amb els dels altres sectors econò 
mies del país. 

Es proposarà l'aplicació a la finca rústi_ 
ca no explotada directament o personal-** 
ment, de fórmules modernes de collabora-* 
ció entre el propietari i el pagès, per + 
ta l d'assolir rendabilitats justes i sufi^ 
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cients. L'accés a la propietat per part » 
del pagès sera preferent i fac i l i ta t amb 
els crèdits necessaris. 
Per a la modernització i rendiment, el *» 
camp comptarà amb els ajuts econòmics ne
cessaris provinents de l'Estat. 
1 1 . - L'E D C afirma que ésser l l iure vol 

dir ésser responsable. Per tant, con 
sidera que cada ciutadà de Catalunya s'ha 
de sentir moralment responsable del destí 
dels altres i de l'evolució democràtica + 
de la societat. 
Partint d'aquest principi, considera com 
a catalans tots aquells que vivint i t re
ballant a Catalunya amb esperit de perma
nència, s'identifiquen amb els valors de 
la nostra comunitat. 
12.- L'E D C afirma la seva voluntat d'es 

'tablir un pla per a la conservació • 
de la naturalesa, del paisatge i de les + 
riqueses de la nostra terra, així com per 
disposar d'espais l l iures per a la comuni 
ta t . 

La superpoblació en certes zones del país 
obligarà a establir ràpidament una plani
ficació te r r i t o r i a l , industrial i demogrà 
f ica de caràcter plenament democràtic que 
tingui en compte tant les necessitats ge
nerals com la voluntat i els interessos • 
dels pobles, ciutats i comarques de la ** 
nostra terra. 
13.- L'E D C afirma la conveniència de se 

parar l'Església de l'Estat i de ga
rantir la l l iber tat total de cultes. 
14.- L'E D C defensarà l'aplicació d'una* 

política internacional inspirada i * 
fonamentada en els principis de l l ibertat 
individual i collectiva, de democràcia +* 
parlamentària, de pau i progrés, de desar 
mament simultani i controlat i de solida
r i t a t entre tots els pobles. 
15.- L'E D'C afirma, pel que fa referen-* 

cía a Europa, la necessitat inelucta 
ble de la integració total dels països +* 
hispànics a la Comunitat Europea i l l u i t a 
rà activament per l'establiment d'una Uni_ 
tat Política de caràcter federal, dels po_ 
bles democràtics del continent. 
De conformitat amb la tradició catalana i 
seguint l'exemple de tota la nostra histò 
r i a , TE D C considera que la Federació • 
Europea ha de basar-se en una estructura* 
que tingui en compte les realitats regio
nals de les col lect iv i tats, Països i Es-+ 
tat» europeus. En conseqüència, les re-* 
gions europees que reuneixin les condi-++ 
cions socïo-economiques, culturals i polí 
tiques corresponents, hauran d'ésser reco 
negudes com a entitats autònomes i com a 
ta is , hauran de tenir una representació * 

directa en els organismes supranacionals* 
i particularment en els òrgans parlamenta 
r i s de la futura Federació. 
D'aquesta manera l'aportació popular a la 

Unitat política Europea garantirà encara* 
més la refermança del caràcter democràtic 
de l'actual Europa en formació." 

PARIA 

"CIUTADANS DE CATALUNYA: 

Fa uns mesos us deia com era de t r i s t que 
un poble esperés la mort d'un home per a-
lliberar-se i que aquest fet ineluctable* 
no tenia importància perquè érem nosa!-** 
tres i solament nosaltres els qui havíem* 
de determinar el nostre destí. 
Crec que avui no és en va de recordar-ho. 
Es necessari que en la nova etapa que co
mença de la història del nostre país t i n 
guem present tothora aue la nostra l l iber 
ta t , el nostre benestar, depèn del que +* 
nosaltres farem i del que nosaltres estem 

disposats a defensar. 
La primera exigència, doncs, per a triom
far és, al meu entendre, ésser fidels a + 
nosaltres mateixos i no oblidar en cap mo 
ment els deures que ens imposen els nos-* 
tres drets i la nostra resolta voluntat * 
de governar-nos per a conduir Catalunya i 
resoldre els nostres greus problemes polí 
t ics , econòmics i espirituals, tal com *• 
nosaltres ho entenem. 
Els que avui existeixen i els que es ve-* 
nen a venir, els poorem resoldre o trobar 
hi solucions, encara que siguin provisio
nals, si som interlocutors vàlids i repre 
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sentem els sentiments i els anhels unàni-
•es d»! nostre pafs. 

Això, no en dubteu, solament ho pot encar 
nar la Generalitat de Catalunya. No accep 
tar aquesta premissa seria un fracàs per 
a tots i representaria ésser condemnats • 
una vegada més a continuar anant a remolc 
d'ambicions o d'illusions esbojarrades en 
què, com ha succeït altres vegades, sola
ment trobaríem decepcions que han estat + 
cruentes i que hem pagat durament. 
Davant la ben d i f í c i l situació que avui + 
tenim em sembla que tot rigor serà poc , 
perquè sense confusions ni complexos, ens 
agradi o no, hàgim de reconèixer que el + 
general Franco ha instaurat la Monarquia* 
que volia, i la seva victòria, almenys a-
ra com ara, es prolonga fins després de • 
la seva mort. El seu successor ha jurat • 
complir les l le is fonamentals del Regne i 
guardar l le ial tat als principis que infor 
men el "Movimiento Nacional", imposadas * 
Tuna cosa i l 'a l t ra per una dictadura •• 
que ha durat prop de quaranta anys i que* 
ni nosaltres ni el món no podrem oblidar* 
mai per la seva brutalitat. 
Monarquia, doncs, inadmissible, car el pa. 
is lliurement no ha dit que l'acceptava . 
Pera encara hi ha quelcom de més greu, *» 
que és d i f íc i l de comprendre i que produ
eix estupor en constatar el silenci del * 
qui vol representar-la, ja que ni un sol 
instant ha manifestat el seu desig de co
nèixer els anhels i les preocupacions del 
país. Aquesta insòlita actitud, vol dir + 
que és i vol ésser el continuador de la + 
dictadura franquista? Ens trobem davant • 
un acte de provocació als sentiments de + 
l l ibertat del país? Es un oblit voluntari 
dels seus deures enverrs aquells que vo
lem un règim polít ic que ens porti la pau 
sense mediatitzacions i una comprensió +•* 
que faci oblidar tot allíi que ens pugui * 
separar? Es que s'ha fet la i l lus ió de po 
der governar el país tenint-lo sotmès i • 
sense reconeixer-li el dret que té d'esco 
l l i r el règim polít ic que l i convé? 
Sigui una cosa o 1'altra, amb tristesa +* 
hem de constatar que és un molt greu pre
sagi i ple de temences per al futur. A1+ 
meu entendre no és aquesta, ni molt menys, 
la millor manera de merèixer la confiança 
d'un poble. 
Reflexionant-hi sense passió ni partidis
mes, és evident que podem afirmar que el 
règim legal pel qual Esnanya avui ha de * 
regir-se no existeix, car tota Constitu--* 
ció o tota Llei fonamental imposada per • 
la violència d'uns, siguin els que siguin, 
contra la voluntat del país no és mai ac-
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ceptable. 

Per a nosaltres, ciutadans de Catalunya , 
quina ha d'ésser la nostra actitud a més* 
de la que acabo d'expressar? Crec que ha 
d'ésser la que venim manifestant des de • 
començaments de segle, és a dir, clara i 
sense equívocs: volem la República. 
Ara bé, ta l com vaig manifestar en el Mis 
satge que us vaig adreçar pel desembre de 
1961, si els altres pobles d'Espanya es + 
decideixen a acceptar lliurement la Monar 
quia, crec que nosaltres no ens hi podem* 
oposar. Hem de respectar la seva voluntat, 
com desitgem que respectin la nostra de • 
continuar democràticament propugnant el + 
restabliment de la República. 
Crec que si aquesta situació es produís + 
hauria d'ésser acceptada per tothom, per
què tampoc no fóra la primera vegada que 
una comunitat de pobles convisquessin amb 
•cordial harmonia pel damunt del règim o 
de situacions polítiques establertes o *+ 
distintes. 

La millor manera de servir el nostre país 
i a nosaltres mateixos és conviure i res
pectar-nos. Després de tants i tants anys 
de l luites fratricides, de persecucions + 
de tota mena, d'intoleràncies i d'inter-* 
pretacions fallacioses, ja és hora que +* 
tots plegats fem 1'esforç que calgui per 
ta l de viure amb pau i l l iber tat . 
Per arribar-hi, tot possibilitant un c l i 
ma de convivència que faci possible un rà 
pi d diàleg obert i generós, és urgent la 
proclamació d'una àmplia amnistia. Però * 
que aquesta sigui feta sense restriccions 
ni discriminacions, sense rencors ni odis, 
sense que ningú la vulgui ut i l i tzar com + 
un instrument per a justif icar la seva po 
l í t ica partidista, una amnistia que ens + 
ajudi a tots a retrobar-nos, fet que faci_ 
l i tar ía d'una manera positiva la solució* 
dels nostres problemes polít ics, econò-++ 
mies i espirituals. Comprenc molt bé les 
enormes dificultats per a portar endavant 
una tasca i unes decisions com les que as 
senyalo, però governar vol dir tenir la + 
intelligència i el patriotisme de resol-* 
dre els problemes per d i f íc i ls que siguin, 
i els qui ara en tenen la responsabilitat 
ens han de demostrar que en són capaços i 
palesar fins on arriba la seva voluntat * 
per tal de merèixer la confiança del pa
ís. 

Es al mateix temps necessari anar ràpida
ment al restabliment de la Generalitat de 
Catalunya i les seves institucions, f i -+* 
l les de la unànime voluntat del nostre po 
ble, acceptades també al seu dia per Espa 
nya. 

[ *rHta|fc*i 

Convocar unes eleccions per elegir per su 
fragi universal els diputats de les futu
res Constituients que determinaran el rè
gim polít ic que el pafs decidirà i les se 
ves l le is fonamentals. 
Heus ací al meu entendre el que cal fer* 
tot seguit per no caure en situacions que 
no responguin als fervorosos desigs de ++ 
l l iber tat , de pau i de benestar del pafs. 
Es a la vegada totalment imprescindible • 
de no deixar-se emportar en cap cas per + 
aquells que no volen entendre que d'avui* 
endavant tot ha canviat o ha de can-*+ 
viar profundament i , per tant, que han ++ 
perdut o perdran els privilegis nascuts * 
dels serveis prestats a la dictadura fran 
quista i que tant de dany han fet al pafs. 
Tampoc no podem seguir aquells altres que 
amb les seves inquietuds i el desig que • 
tenen de capgirar-ho tot volen oblidar ++ 
els anys que el país ha passat en l lui tes 
i situacions angoixoses per a sortir-se + 
de les quals hom ha posat el millor de la 
seva intelligència i ha fet en tot moment 
tota mena de sacrif icis que han possibili 
tat la Catalunya esplendorosa d'avui. 
Com he manifestat diferents vegades a tra 
vés d'aquests missatges, la situació en* 
què ens trobem és greu i ta l vegada cada* 



dia que passi ho serà més, però estic fer 
mament convençut que si nosaltres volem • 
i , com ben sovint ha passat en la nostra* 
llarga historia, ara també en sortirem *+ 
victoriosos. El que cal és que el més a-+ 
viat possible donem vida a la Generalitat 
de Catalunya, car al seu redós o al de *+ 
l'organisme que aquesta creï d'acord amb 
totes les forces polítiques, sorgirà una 
força serena, lúcida, comprensible de les 
seves responsabilitats com a únic interlo 
cutor per a parlar i pactar amb qui sigui 
en nom del nostre país. Em sembla que *+ 
puc veure amb optimisme que no és llunya
na aquesta possibi l i tat, perquè sortosa-* 
ment ]a existeix una unitat que coinci-++ 

deix en el restabliment de la Generalitat 

de Catalunya i els nostres drets; però ++ 
cal que aquesta unitat sigui cada dia més 
àmplia, més forta, i que s'hi trobin aple 
gats tots aquells ciutadans que estiguin* 
disposats a sortir-se d'aquesta situació* 
confusa i perillosa que nosaltres no hem 
creat i que ens cal superar per a retro-* 
bar la l l ibertat i la pau perdudes i tam
bé per a portar el nostre fervorós escalf 
a tots els pobles d'Espanya. 
Que l'any que ben aviat començarem sigui, 
doncs, per a tots l ' i n i c i d'una etapa que 
faci possible una esclatant victòria dels 
anhels més nobles i de les esperances més 

generoses del nostre país. 
El combat que hem de sostenir per aconse
guir-ho que sigui sense claudicacions n i* 
febleses inút i ls , però serè i amarat de + 
la nostra apassionada voluntat que Catalu 
nya sigui un poble conscient dels seus *+ 
drets i de les seves responsabilitats i + 
que vol viure en l l ibertat i en un ** 
progrés i un benestar constants per a *++ 
tots, única manera també de merèixer el + 
respecte i Test i ma que necessitem per a 
realitzar els nostres ideals. 

Josep Terradellas 
Presi dent 

de la Generalitat de Catalunya 

1 de desembre de 1975." 

PAÍS VALENCIA 

[ [ GONSEll AMB [ IS OBRERS 
Els companys de la redacció valenciana ens han enviat un volumi-* 
nós feix d'informació. Dissortadament, per manca d'espai, ens hem 
vist obligats a comprimir aquesta secció. D'entre els documents + 
que hem hagut d'ajornar, destaca la primera declaració de l'ac-+ 
tual "Convergència Socialista del País Valencià", datat d'octubre 
del 75, el qual oferirem en un proper número de T"AVUI". 
Al País Valencià, a l ' igual que al Principat, s'han produït for-* 
tes vagues obreres aquests mesos. Es per això que inserim un docu 
ment del "CONSELL DEMOCRaTIC DEL PV." de recolzament d'aquestes * 
l lui tes obreres. Un altre fet a destacar ha estat la manifestació 
popular del dia 16 de febrer per l'Amnistia, convocada conjunta-* 
ment pel "CONSELL" i la "JUNTA", amb la participació de 20/25 mil 
persones, dissoltes a garrotades per la policia. Aquesta collabo-
ràció entre ambdues instàncies unitàries valencianes ha estat pos 
sible d'ençà de la creació (12 de febrer) d'un "Comitè d'Enllaç"? 
Finalement, ens fem ressò de la campanya per l'Estatut que té +* 
lloc per tot el País Valencià. 

"La confl ict iv i tat laboral al País Valencià, sense precedents en 
la història del Moviment Obrer al nostre País, que ha anat desen
volupant-se durant tot el mes de gener en quasi tots els sectors* 
(construcció, metall, sanitat, ensenyament, t èx t i l , e tc. ) , a Bu
nyol, Vall d'Uxò, Port de Sagunt, Ontenyent, València..., ha rnobi 
l i tzat a més de 150 000 treballadors, els quals han anat a la va
ga com a únic mitjà de defensa dels seus interessos. Aquesta l l u i 

ta originada per motius econòmics ha suposat una imposició, a la 
pràctica, de les l l ibertats polítiques per part de la classe o-
brera. 
Les mesures de congelació salarial preses pel Govern i la seva + 
incidència en la negociació collectiva que afectava a gairebé •* 
tots els sectors, l'augment del cost de la vida, han estat els • 
principals motius per a la mobilització de la classe obrera. 
La l lu i ta s'ha desenvolupat fonamentalment amb Assemblees, aturs; 
manifestacions, tancades a esglésies, enfrontaments amb la CMS... 
seguint una pràctica conflictiva d'autèntica assumpció de les + 



l l ibertats que són necessàries a la classe obrera de cara a la * 
millor defensa dels seus interessos. 
Pero novament aquestes passes endavant per la conquesta de les • 
l l ibertats han tingut una única resposta: la repressió, exercida 
tant des de la mateixa Organización Sindical verticalista (ne-** 
gant-se a la celebració d'Assemblees demanades pels treballadors, 
passant l l is tes negres de la gent més destacada en les l luites a 
la Policia...) com per la mateixa actuació de la Policia tot im
pedint les reunions i part d'algunes empreses tot acomiadant cen_ 
tenars de treballadors. 

Es per això que, avui més que mai cal tenir en compte que la con 
secució de les l l ibertats polítiques és imprescindible perquè la 
classe obrera pugui gaudir d'una defensa adient cara a Tagres-* 
si ó que pateix a tots els nivells. 

També s'ha tornat a comprovar com 1'Organización Sindical ver t i 
calista és incapaç d'assumir els conflictes de la classe obrera* 
i defensar els seus interessos, adoptant, f ins i to t , una posi tu 
ra de negativa a qualsevol intent de la classe obrera d'emprar * 
els seus propis mitjans (fe l lu i ta . 

El CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAÍS VALENCIa explicita la seva decidi_ 
da recolzamenta a les accions dutes a terme per la classe obrera 
valenciana i reafirma la seva posició de l lu i tar per: 
1 . - La readmissió de tots els acomiadats 
2.- La descongelado salarial 
3.- La ruptura-sindical i la consegüent l l ibertat de la classe * 

obrera en donar-se la seva prbpia organització. 
Aquests objectius han de convergir amb la conquesta de les l l i 
bertats polítiques, mitjançant la necessària RUPTURA DEMOCRàTICA. 

CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAÍS VALENCIa 
9 de febrer 1976." 

JDPV GDPV 
"La JUNTA DEMOCRàTICA DEL PAÍS VALENCIa i el CONSELL DEMOCRàTIC 
DEL PAÍS VALENCIa, conscients de la urgent necessitat d'avançar* 
en l'estructuració d'una alternativa democràtica unitària que in 
terprete els interessos reals del poble valencià, han acordat la 
constitució d'un Comitè d'Enllaç amb caràcter permanent. Aquesta 
Comiss\ó d'Enllaç té com a funció rpimordial sentar les bases po 
lítiques comunes en la perspectiva de la unitat de les forces ++ 
que lluiten pel trencament democràtic al País Valencià. En l ' im
mediat, la Comissió d'Enllaç garantirà la coordinació del C0N-*+ 
SELL DEHOCRàTIC i la JUNTA DEHOCRàTICA en la programació i execu 
ció de les accions populars que conduiran al canvi democràtic. + 
La Comissió d'Enllaç, constituïda a escala de tot el País Valen
cià, es desenvoluparà per tot arreu, tant a nivell ter r i tor ia l + 
com sectorial. 

El CONSELL DEHOCRàTIC i la JUNTA DEMOCRàTICA manifesten la seua* 
coincidencia en la valoració del moment polít ic present, caracte 
r i tzat per la sor t ia a la llum de les profundes aspiracions deï 
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poble valencià per la l l ibertat i la democràcia. Aspiracions que, 
fortament reprimides durant anys per la Dictadura, ja no poden + 
ser amagades ni sofocades per l'actual govern qui, en els fets,* 
s'està manifestant com un digne continuador del franquisme. 
La JUNTA i el CONSELL volen fer presents la seua més àmplia soli 
daritat amb tots els treballadors valencians que, durant aques-* 
tes últimes setmanes, han l lu i ta t i l lui ten pel seu dret a un ma 
jor benestar econòmic i millors condicions de t rebal l . Condemnen 
al mateix temps a aquells grups de la patronal i de la burocrà-* 
eia verticalista que, amb els mètodes antipopulars i antidemocrà 
tics típics de la Dictadura, han denunciat a la policia i expul
sat del seu treball a centenars d'homes i dones del poble. El +* 
CONSELL i la JUNTA afirmen la seua voluntat de l lu i tar per: 
1 . - La readmissió de tots els acomiadats; 2.- La descongelació + 
salar ial ; i 3.- La ruptura sindical i la consegüent l l ibertat de 
la classe obrera per a donar-se la seua pròpia organització. 
Igualment, la JUNTA i el CONSELL proclamen la seua total solida
r i ta t amb els militars huí a punt de ser jutjats sota la presun
ta acusació de pertànyer a la Unió Militar Democràtica i de ser* 
homes preocupats per la l l ibertat del seu poble. Les Forces Arma 
des i d'Ordre Públic no han de ser instruments al servei de la + 
defensa dels privilegis, d'una minoria. Per això, el CONSELL i la 
JUNTA fan una crida a tots els militars per ta l que, més enllà + 
de la inèrcia i la rutina, prenguer en mà el seu futur impedint* 
les maniobres continuistes de la Dictadura i afavorint la recupe 
ració dels drets democràtics. 

Finalment, el CONSELL i la JUNTA manifesten el seu acord en i n i 
ciar una gran campanya de popularització i discussió de la neces 

sitat d'un Avantprojecte d'Estatut Provisional d'Autonomia en el 
que el poble valencià trobe les garanties necessàries per a la + 
seua expressió autènticament l l iu re i democràtica. La JUNTA i el 
CONSELL denuncien, la maniobra de desvirtuado i mi x t i f i caci ó del 
dret a l'autonomia del poble valencià impulsada des del poder en 
tots els seus nivells, sota la fórmula d'un "regionalismo" buit 
de contingut i que no té en compte la voluntat popular.-

CONSELL DEMOCRàTIC DEL PAfS VALENCIa / JUNTA DEMOCRàTICA DEL PV. 
Ciutat de València, a 12 de febrer del 1976." 



CAMPANYA n rai 
El PSAN continua essent Torganitzac'o que més esforços dedica a 
que l'Estatut d'Autonomia siga en molt breu plac una autèntica + 
reivindicació de masses, tant en el seu aspecte de mot d'ordre + 

com en el de difusió i aclariment d'allò que significa per al po
ble l'Estatut d'Autonomia. En aquest sentit , la redacció va1en-+ 
ciana de 1'"AVUI" es fa ressfl de les importants pintades que, ++ 

signades peí PSAN, s'han realitzat a la Ribera (17 de gener), a 
la ciutat d'Alacant (18 de gener) i a la Conca de la Safor (8 de 
febrer). En aquestes pintades, junt a "ESTATUT D'AUTONOMIA AL PA 
ÍS VALEICIà" es reivindicava així mateix "SINDICAT OBRER" i "NO 
A LA CONGELACIÓ SALARIAL". 
Dins de la campanya prc-Estatut cal senyalar també que per tot * 
el.Pafs Valencià comencen a circular uns pamflets "indestructi-+ 
bles", atès que es tracta de bi t l le ts autèntics de 100 Ptes. amb 
la inscripció a l'òval en blanc de "ESTATUT D'AUTONOMIA AL PAÍS* 
VALENCIà". 
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avui 
s.i.c. 
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