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"Company" vol ser, bàsicament, el soport de tota aquella infor 

mació que tingui un interès immediat per al militant. En aquest sen 

tit, inclourà elements de discussió política, notes d'aclariment so 

bre temes diversos, notícies sobre la marxa del Partit (reunions 

d'organismes, etc), notícies sobre realitzacions i iniciatives suge 

rents i orientadores de la pràctica militant, etc. 

"Company", en tant que instrument de comunicació'interna, esta 

rà obert a la correspondència de tots els cercles i inclorà, d'altra 

banda, comunicacions dels organismes de direcció dels diferents ni

vells organitzatius, dirigides a tot el Partit. 

Aquest número 0 és del tot provisional, tant pel que fa a qües 

tions de disseny com pel que fa a la seva estructura interna. S'està 

treballant perquè el número 1 surti ja sota formes i concepció defi

nitives . 

La periodicitat de publicació del butlletí serà quinzenal, bé 

Que existirà la modalitat del "Company"-circular que, en cas de co

municacions urgents, s'editarà fora de plac i es distribuirà per 

correu. 



LA CONSTITUCIÓ DEL 
R S.C. 

La naixença d'un nou Partit 

El passat dia 1 de novembre es constituí el Partit Sòcia 

lista de Catalunya. El nou Partit -que aplega ja a milers de 

treballadors de Catalunya i es defineix com "una organitza

ció política de classe, de masses, nacional i democràtica de 

totes les persones que es -proposen lluitar per la- consecució 

d'una societat sense classes, socialista, democràtica i auto-

gestionària"- ha nascut en el curs d'una experiència polí-

tica i organitzativa singular. En uns moments com els actuals, 

quan les distintes forces socials cerquen amb pressa la confi

guració dels seus instruments de lluita i de representació 

política, és usual l'espectacle de grups i sigles que aparei

xen i desapareixen, s'alien o es divideixen, a l'embat de les 

ajnbicions o preocupacions del moment, creant una sensació con

fusa i desorientadora. En aquest context, el Partit Socialis

ta de Catalunya ha estat l'única de les organitzacions polí

tiques sorgides darrerament a Catalunya que ha anat gestant-

se d'una manera profundament democràtica, a traves d'un tre

ball d'autoorganització i de debat protagonitzat per milers 

de militants, que han realitzat col·lectivament un procés 

constituent obert i transparent, controlable en tot moment 

per l'opinió popular. 
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No han mancat, en certs moments d'aquest procés consti

tuent forçosament prolongat, veus per a assenyalar que ens 

equivacàvem, que anàvem "massa a poc a poc", que allò que ca

lia era situar-se com mes aviat millor darrera d'unes sigles 

prestigioses, quepecàvem d'"ètics" i de "profètics" en tant 

que eren altres els qui feien una política "seriosa", que 

ens comportàvem ingènuament enfront de les maniobres d'"hà^' 

bils" polítics que ocuparien equívocament l'espai polític al 

qual aspiràvem en la lluita social i política de les pro

peres etapes de la història del nostre poble. 

Avui, però,podem oferir els resultats d'un treball dut a 

terme amb tenacitat i sense aventures, i podem fer el balanç 

dels resultats obtinguts. Podrà, en aquest sentit, ponderar-

se de manera diferent la nostra incidència o el pes que tin

drà el Partit Socialista en el futur social i polític del nos

tre pais. Convençuts com estem que el nostre Partit és ja a-

vui un element fonamental en les lluites del oresent i que 

està cridat a jugar un paper de primera línia en el futur, 

comprenem que puguií formular-se encara, en absència d'ele

ments inequívocs de referència, valoracions i anàlisis dis

tintes . 

Però allò que creiem que avui ha d*estar ja fora de dis

cussió, perquè els fets pesen més que les paraules, és, en 

primer lloc, que la nostra naixença com a nou partit ha es

tat el fruit del més clar i net procés democràtic, i, en se

gon lloc, que el Partit Socialista és una primera força obre

ra i popular pel que fa al nombre dels seus militants. Sense 

triomfalismes, amb la força que dóna el contrast de la reali

tat, podem dir avui que a través d'un camí radicalment demo

cràtic hem assentat els fonaments d'un gran Partit Socialista 

de masses pels treballadors de Catalunya. 
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Un Partit Socialista de tipus nou. 

A això cal afegir que, si singular ha estat el seu pro

cés de construcció, també el Partit apareix com una organit

zació de caràcter renovador, com un Partit Socialista de nou 

tipus. El seu funcionament intern radicalment democràtic i an 

tijeràrquic, el caràcter col·lectiu i col·legiat dels seus èr 

gans de direcció, la garantia de renovació periòdica dels seus 

equips dirigents, la incorporació real d'uns continguts auto-

gestionaris tant en relació a les perspectives de caràcter es 

tratègic i tàctic com en els seus mètodes de treball i les se 

ves concepcions organitzatives, configuren un nou tipus d'ins_ 

trument de lluita política. El Partit Socialista no és un par 

tit "fulanista", no és el partit d'uns dirigents. Assumint el 

marxisme com a arma, refusa l'adscripció aerifica a un o altre 

cos teòric parcial del marxisme: no és, per tant, un partit 

doctrinari sinó un partit crític. No és, finalment, el partit 

d'una casta dirigent autoreproduida a perpetuïtat pels mecanis_ 

mes de la cooptació. 

D'ací les esperances que aquesta empresa organitzativa i 

política desvetlla entre els militants socialistes, i la ona

da de simpatia i d'adhessió, no exempta d'expectació, que el 

nou Partit Socialista ha suscitat entre els treballadors i els 

més amples sectors populars de Catalunya. 

Els objectius actuals del Partit Socialista. 

En començar la primera etapa del seu combat, El Partit 

Socialista es troba afrontat a greus responsabilitats. 

Aquestes deriven, en part, de la força inicial del Par

tit, i de la seva particular colocació dins l'espectre de l'o 

posició obrera i democràtica de Catalunya. Però la causa fona 
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mental radica en 1'expectativa i la simpatia que el seu procés 

de constitució i els seus plantejaments de partida han desvet

llat en amples sectors de 1'opinió popular. 

El Partit Socialista de Catalunya fera front a aquestes 

responsabilitats a través del manteniment d'una lluita profun

dament unitària i des d'unes posicions d'independència políti

ca radical. Fidel a la trajectòria continuada dels socialistes 

catalans, el Partit Socialista serà un Partit unitari. Situarà 

sempre en primer pla els interessos dels sectors obrers i popu 

lars en la lluita per la democràcia, la llibertat nacional i 

el socialisme. Avui, en pla d'igualtat amb totes les forces que 

lluiten per les llibertats polítiques i nacionals. Demà, amb 

totes les forces que s'apleguin en l'esforç comú de la lluita 

pel socialisme. Però el Partit Socialista no serà mai, en aquEst 

combat, una força subalterna, ni ocultarà les seves anàlisis i 

alternatives sota la capa d'una unanimitat enganyosa o d'una 

amalgama contraproduent entre les diferents composants del mo 

viment obrer i democràtic. Sobre la base de la igualtat i de 

la independència, el Partit Socialista s'esforçarà en tot mo

ment en fer arribar els seus plantejaments, les seves anàlisis 

i els seus projectes, directament als destinataris dels matei

xos: els treballadors de Catalunya, el poble català. 

Per tal de garantir aquesta perspectiva el Partit Socia

lista haurà d'avançar resoltament en tres plans fonamentals: 

en el pla de l'organització del Partit, en el de la inserció 

de la lluita col.lectiva dels seus militants en els moviments 

socials, en els moviments de masses; i en el de 1'elaboració 

d'una línia política general i d'unes alternatives socialistes 

a tots els nivells. 
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la jornada del 12 

Els treballadors de l'Estat espanyol hem anat combatent 

des de l'any 1939 les condicions de vida a què ens sotmet el 

capitalisme. Aquesta lluita que sovint ha estat solapada i en 

l'obscuritat es fa, cada dia que passa, més clara i oberta. 

Una lluita que unes vegades ha aconseguit petites conquestes 

i altres vegades no ha arribat als objectius que s'havia mar 

cat, però que sempre ha topat amb: 

- Un sindicat C.N.S. que no està al servei dels treballa

dors, sinó del capital. 

- Una legislació arbitrària i contrària als interessos 

dels treballadors. 

- Unes "forces d'ordre" que han reprimit violentament 

les nostres assemblees, les nostres manifestacions, etc. 

- L'acomia'.'-ment dels nostres companys més combatius. 

- La detenció i empresonament dels nostres millors homes, 

etc . 

Les lluites no han tingut, però, des del 1939, un caràc

ter general, sinó que les respostes han sigut parcials, llui

tes en empreses aillades, lluites dels distints rams de la 

producció, lluites d'àmbit local, etc.. Aquesta parcelació 

en les lluites ha fet que la gran majoria de vegades no s'ha

gin aconseguit els objectius marcats, caient la repressió al 

seu damunt. 
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Aquestes condicions han anat creant una consciència gene

ralitzada entre els treballadors en el sentit que aconseguir 

- un sistema democràtic, 

- la llibertat sindical, 

- i una legislació laboral nova 

facilitarà la lluita per les nostres reivindicacions immedia

tes. Es per això que la classe treballadora de l'Estat espa

nyol està en l'avençada de la lluita per la conquesta de la de

mocràcia i la llibertat. 

El dia 12 de novembre s'ha donat un important pas enda

vant en la lluita de la classe treballadora per la consecució 

dels objectius esmentats, ja que és la primera vegada després 

de l'any 1939,que els treballadors aconseguim consolidar una 

resposta generalitzada a les mides econòmiques del Govern, per 

la democràcia i per la llibertat sindical. Aquesta primera res

posta generalitzada l'hem de veure com un pas important en un 

accelerat procés de politització de les lluites. 

Les organitzacions sindicals de la COS (Coordinadora d'Or

ganitzacions Sindicals) n'han sortit enfortides captant el ni

vell de conciencia dels treballadors i demostrant la seva ca

pacitat de mobilització. Estem convençuts que una acció d'a

questa volada, llançada per una sola d'aquestes organitzacions, 

no hauria tingut aquesta amplitud de resposta. Es per això que 

els treballadors hem de potenciar de forma clara i decidida la 

unitat d'acció a nivell de fàbrica, ram, localitat, etc., i 

exigir que els distints sindicats es coordinin per a l'acció. 

En l'actualitat existeix un baix nivell de sindicació dels 

treballadors, per aquest motiu hem de forçar perquè les llui

tes llançades per les organitzacions sindicals siguin contras

tades i refrendades per tots els treballadors en assemblees 

de fàbrica, ram, localitat, etc.. Només d'aquesta forma podrem 
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aconseguir una participació activa de tots els treballadors i 

elevar el nivell de consciència. 

En ocasió de properes lluites generalitzades, al nivell que 

sigui (local, ram, nacional o estatal), és precís forçar les or

ganitzacions sindicals perquè estableixin mecanismes de negocia

ció clars i transparents davant els treballadors per tal d'evi

tar que les lluites caiguin en el buit o siguin manipulades en 

funció d'objectius que els treballadors, com a conjunt,' no han 

assumit. 

El fet que la resposta a nivell del sector serveis no ha

gi estat generalitzada, així com la inexistència d'una mobilit

zació de masses després de l'atur,ha fet possible la tergiversa

ció pels mitjans de comunicació oficials. D'altra banda, hem po

gut constatar també que algunes organitzacions sindicals i polí

tiques han mantingut una posició ambigua i, en algunes ocasions, 

han boicotejat la jornada de lluita. Aquest fet ha restat eficà

cia i ens ha mostrat el nivell de dogmatisme i sectarisme que 

existeix en alguns sectors del moviment obrer. Les zones on la 

resposta ha estat més clara i contundent són les de més alt ni

vell de sindicació i major tradició de lluita. 

Finalment, la jornada del dia 12 ha sufert una forta reprès 

sió per part del Govern i de la patronal en diverses zones i 

sectors. Cal pressionar perquè les organitzacions sindicals, en 

el seu conjunt, analitzin detingudament i impulsin la resposta 

de la classe. Per la democràcia, per la llibertat sindical, 

visca la lluita dels treballadors! 
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COMUNICAT DEL SECRETARIAT GENERAL AMB MOTIU DE LA JORNADA DE 

LLUITA DEL DIA 12 15/11/76 

El Secretariat' General del Partit Socialista de Catalunya 

ha valorat el desenvolupament de l'acció convocada per la Coor

dinadora d'Organitzacions Sindicals (C.O.S.) pel dia 12 de no

vembre contra les mides econòmiques i laborals acordades recen 

ment pel Govern. 

Després de constatar l'alt nivell de participació dels 

treballadors de Catalunya en la jornada de lluita, l'alt grau 

de responsabilitat i de consciència democràtica demostrat i la 

tergiversació reiterada dels fets per part del Govern, es va 

acordar: 

1. Posar de relleu que la jornada del dia 12 constitueix 

una fita fonamental i un important pas endavant en la lluita 

unificada dels treballadors per la defensa dels seus interes

sos bàsics, per la seva afirmació com a classe i per la conse

cució de la llibertat sindical i de la democràcia. 

2. Denunciar la repressió de les forces policials contra 

els treballadors, tant abans de la jornada de lluita com en 

el seu curs. 

3. Condemnar enèrgicament l'actuació en aquestes dates 

dels nomenats "grups incontrolats", l'acció dels quals s'ha 

mostrat en major cruesa en les repetides i impunes agressions 

al company Jose'Luís Peña, militant d'Unió Sindical Obrera. 
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entrevista 
President Tarradellas - ES.C. 

Els dies 21 i 22 de novembre, una delegació del Partit 

s'ha entrevistat amb el President de la Generalitat. La delega

ció del P.S.C. estava integrada pels companys Eduardo Martín i 

Raimon Obiols, del Secretariat, Francesc Vila-Abadal, del Con

sell General, i Romà Planas, de la Secció de París del P.S.C. 

Les reunions es desenvoluparen en un clima de gran cordialitat, 

i permetem constatar una gran coincidència entre els respec

tius punts de vista. 

Durant les converses s'estudiaren els diferents aspectes 

de la situació política actual a Catalunya i a l'Estat espanyol 

Com a resultat d'aquestes converses, s'arribà a coincidir en la 

urgència de celebrar una reunió dels tres eixos de la política 

democrática a Catalunya (la Presidència de la Generalitat, 

l'Assemblea de Catalunya i el Consell de Forces Polítiques de 

Catalunya) per tal de valorar conjuntament l'adopció d'una po

sició comuna en relació a l'aprovació del projecte Suárez per 

les Corts i a la imminent convocatòria del referèndum. 

Així mateix, es valorà la necessitat de mantenir i impul

sar les reivindicacions- democràtiques d'amnistia total, de de

rogació de la llei antiterrorista, de reconeixement de tots els 

partits polítics i de restabliment de la Generalitat; i, en fun 

ció d'aquest objectiu, la urgent necessitat d'iniciar la discus 

sió comuna de totes les forces de l'oposició democràtica català 

na i del President de la Generalitat per a la construcció de 

la instància unitària única que necessita el nostre poble. 
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CONSELL GENERAL 

El dissabte 6 de novembre es va celebrar la primera reu

nió del Consell General del Partit. 

Es procedí, en primer lloc, a l'elecció del Secretariat 

General i de la Mesa del Consell. Foren elegits com a mem

bres del Secretariat els companys Juan Alamillo, Lluís Armet, 

Jaume Casanovas, Xavier Castellà, Alexandre Cirici, Salvador 

Coromina, Jordi Font, Xavier Guitart, Jacint Humet, Eduardo 

Martín, Carles Monner, Raimon Obiols, Joan Reventós, Jesús 

Salvador i Josep I. Urenda. Com a membres de la Mesa, Enric 

Adroer Gironella, Joan Colominas, Jordi Marsal, Josep Lluís 

Martín i Isidre Molas. 

A continuació, s'elegí la Comissió de Conflictes del 

Partit, que quedà formada pels companys Francesc Casares, 

Carles Ponsa, Francesc Raventós, Anton Sala-Cornadó i Lluís 

Serrahima. 

Els temes del debat polític foren tres: 1. Línia del 

Partit en relació a la política unitària catalana; 2. Comi

tès d'enllaç amb la Federació Socialista Catalana del PSOE, 

i amb el PSP català; 3. Política del Partit en la Federació 

de Partits Socialistes. 



En r e l a c i ó a l primer pun t , s ' a co rdà per unanimi ta t e l de
senvolupament d 'una l í n i a t enden t a p o t e n c i a r l a p re sènc ia de l 
P.S.C. a l 'Assemblea de Cata lunya, a s o l · l i c i t a r l ' i n g r é s en 
e l C.F.P.G. i a vo lca r l e s màximes e n e r g i e s en e l p r o j e c t e de 
Cambra Nacional P r o v i s i o n a l , com a veu u n i t ^ a r i a de l s t r e s e i 
xos a c t u a l s de l a p o l í t i c a democràt ica c a t a l a n a : la P re s idènc i a 
de l a G e n e r a l i t a t , l 'Assemblea de Catalunya i e l Consel l de For 
ces P o l í t i q u e s de Cata lunya. 

S 'acordà , a i x í mate ix , r e f o r ç a r l ' a c t i v i t a t d e l s comitès 
d ' e n l l a ç amb l a FSC i e l PSPC, en l a p e r s p e c t i v a de la u n i t a t 
s o c i a l i s t a , i i n g r e s s a r en la F . P . S . sobre l a base de l s acords 
adop ta t s a l e s Jornades Cons t i t uen t s de l a mate ixa . 

D ' a l t r a banda, s ' e n c a r r e g a r e n , a l S e c r e t a r i a t , l a confec
c i ó d 'un document d ' o r g a n i t z a c i ó i , a l S e c r e t a r i a t i a l a Me
sa de l Conse l l , un p r o j e c t e - d e d e c l a r a c i ó p o l í t i c a - a d e b a t r e i 
aprovar en la propera r eun ió de l Consel l Genera l . 

Finalment , es v a l o r a r e n l e s p e r s p e c t i v e s de la jornada de 
m o b i l i t z a c i ó de l 12 de novembre i s ' a co rdà impulsar la p a r t i c i 
pació en l a mateixa de t o t e s l e s o r g a n i t z a c i o n s de l P a r t i t . 

Diversos companys del Parti t foren detinguts en el curs de 
la jornada del dia 12. Entre a l t r es , els companys Llorente i Mare, 
de Girona, i un membre del Secretariat General, Jaume Casanovas, 
de Vilanova i la Geltrú, quan encapçalava una delegació que nego
ciava la posta en l l iber ta t d'uns ccmpanys detinguts. 
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front de LLUITA PAGESA 

S'ha celebrat la primera reunió de la Conferència Nacio

nal del Front de Lluita Pagesa. A continuació, unes notes so

bre dos temes relacionats amb aquest Front. 

Trobada dels Fronts de Lluita Pagesa de la F.P.S. 

Els dies 16 i 17 d'octubre va celebrar-se a València una 

trobada dels Fronts de Lluita Pagesa dels Partits integrats en 

la F.P.S. . La trobada s'inscriu en el marc dels acords presos 

en les Jornades Constituents de la Federació, per tal d'homoge 

neitzar la pràctica política dels socialistes. 

Les discusssions abordaren els temes "Sindicats camperols", 

"Ordenació del territori", "Programa econòmic i programa agra

ri". Es convingué en la utilitat d'aprofondir i extendre les 

anàlisis i debats i es fixaren una sèrie de ponències a ela

borar per cada Partit -el Front de Lluita Pagesa del P.S.C. 

s'encarregà del tema "Sindicats camperols"- que seran discuti

des en una pròxima trobada a celebrar a començaments de desem

bre a l'Aragó. 

Congrés de la Unió de Pagesos 

El proper 28 de novembre es celebrarà a l'Espluga de Fran 

colí el Ier. Congres de la Unió de Pagesos. Des de la seva 

.creació ,l'agost de 1974, la Unió ha celebrat dos trobades gene 

rals de delegats, la darrera el gener d'enguany. Sembla, ara, arri 
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bada l'hora de la participació general de tots els seun membres 

en la definició de les línies programàtiques i organitzatives 

que superin, tot englobant-les, les reivindicacions fins ara 

elaborades a través de les plataformes sectorials. 

Es, avui, reconegut per tots el paper vertebrador que la 

nostra pagesia dóna a la Unió de Pagesos i de la qual són pro

ves tant la participació en l'elaboració de les plataformes 

reivindicatives com el mateix espectacular creixement de la ca 

pacitat d'actuació i del nombre de militants enquadrats a la 

Unió. En el seu si, els militants del P.S.C. lluiten i llui

taran per la consolidació i extensió d'un sindicat pagès ca

paç de la mobilització i defensa dels interessos de classe, 

treballant per impulsar una agricultura d'organització col-

lectiva i d'autogestió. 

La definició de les característiques d'un sindicat pa

gès, la concreció de la secular reivindicació "la terra per 

al qui la treballa", l'estructura organitzativa interna de 

la Unió, estan entre els principals temes a abordar en el 

Congrés. La seva conplexitat aconsella aprofondir el debat 

entre tots els militants, inclús allargant el període con-

gressual que no es tancarà amb 1'adopció de resolucions fer 

mes fins uns mesos més tard. 

L'acte de l'Espluga constituirà, així, un important ac

te de masses, al temps que serà l'inici del laboriós Congrés 

de la Unió de Pagesos de Catalunya. 
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SECTOR D'ENSENYANTS 

El passat dissabte 13 de novembre, va tenir lloc la pri

mera reunió de la Conferència Nacional del Sector d'Ensenyants 

del P.S.C.. Hi van assistir 70 delegats procedents de diferents 

punts -de Catalunya i pertanyents als diferents camps (estatal, 

privada, Universitat, Escoles Normals). A la reunió va assistir 

hi també un delegat del Front de Lluita a l'Empresa, al qual 

pertanyen els ensenyants. L'ordre del dia constava de dos punts: 

1. Línia sindical a adoptar a l'ensenyament; 2. Elecció del Co 

mite Nacional del Sector d'Ensenyants. 

Respecte al primer punt, es va fer una breu presentació 

de la problemàtica sindical i una valoració de les diferents 

centrals sindicals. D'aquesta valoració, resultava, segons el 

ponent, que els ensenyants del P.S.C. tenien dues opcions: no 

sindicar-se i treballar conseqüentment per la unitat sindical 

o sindicar-se a U.S.O., a la seva Federació d'Ensenyants. Es 

van recordar també les característiques del Sindicat que pro

pugna el P.S.C: anticapitalista, de classe, unitari però plu 

ral, democràtic, amb participació de les diferents tendèn

cies als òrgans de direcció, independent de la patronal, del 

govern i dels partits. En concret, el Sindicat dels Ensenyants 

hauria d'estructurar-se internament, en una primera fase, en 

Federacions que agrupessin els ensenyanys dels diferents camps 

o sectors que avui existeixen i que tenen una problemàtica la

boral immediata difernciada (estatal d'EGB i d'Instituts, pri

vada, Formació Professional, Universitat). El programa de lluî  
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ta del Sindicat dels Ensenyants hauria de compendre dos apartats: 

una plataforma reivindicativa i un projecte d'alternativa educa

tiva. 

Per arribar a la constitució del Sindicat Unitari es poden 

preveure tres fases: una campanya de propaganda utilitzant tots 

els mitjans legals i no legals possibles i necessaris, una se

gona de potenciació a tots els llocs i sectors on incidim que 

facin decantar el moviment ensenyant per l'opció unitària, i 

una tercera de preparació i celebració del Congrés Constituent. 

Cada sector i localitat representat en aquesta primera 

reunió de la Conferència va informar de les característiques 

del moviment dels ensenyanys respectius, del seu nivell d'or

ganització, de la incidència de les diferents organitzacuons 

polítiques i sindicals, etc.. En resum, es va constatar que: 

- Cap partit polític implantat entre els ensenyants no 

té prou força per a imposar una opció sindical pròpia. 

- Existeix una corrent unitarista forta entre els ense

nyants . 

- Cap dels sindicats obrers existents no té implantació 

entre els ensenyants, tot i l'adhessió d'alguns a la UGTV 

Les intervencions que van seguir el torn informatiu van 

permetre de sintetitzar els punts que s'inclourien en una re* 

solució final, que va ser aprovada per unanimitat, i que en re

sum són: 

- En el moviment ensenyant es donen les condicions ob

jectives necessàries per a la construcció del Sindicat Unita

ri dels Ensenyants. 

- El Partit Socialista de Catalunya ha de treballar, 

doncs, perquè aquest sigui una realitat. De manera immediata 

s'oposarà a la cristal·lització de les propostes que ja s'es-
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tan fent de sindicar separadament els ensenyants de les escoles 

privades i els del sector estatal. 

- Es treballarà a totes les plataformes i institucions crea 

des pel moviment ensenyant al llarg dels darrers anys o que han 

servit d'alguna manera per a la seva potenciació, creant a totes 

elles una dinàmica que condueixi al Congrés Constituent del Sin 

dicat Unitari. 

- La Conferència d'Ensenyants del P.S.C. editarà un opus

cle on s'explicitaran les propostes que conté la resolució apro 

vada, indicant els mitjans necessaris per a extendre i potenciar 

la nostra opció. 

La Conferència va elegir un Comitè de tretze persones per 

a l'aplicació de la política aprovada a l'àmbit del Barcelonès. 

Aquest Comitè s'ampliarà amb les persones que designin els ense 

nyants de les 'diferents Federacions del Partit, constituint 

un Comitè Nacional provisional fins a la celebració de la pro

pera reunió de la Conferència, que ha estat convocada per a 

aquest mes de desembre. Així, a la propera reunió de la Confe

rència Nacional del Sector d'Ensenyants ,s'elegirà el Comitè Na

cional definitiu. 

joan camps 
Just tancar aquesta edició, ens arriba una dolorosa notícia: 

la mort del nostre company Joan Camps, de Granollers, membre del 

Consell General del Partit. La seva vàlua com a persona i com a 

militant i l'estimació de què era objecte no admeten improvitza-

cions i "Company" se n'ocuparà degudament en el proper número. 

No podem deixar de testimoniar, però, en aquests moments, el re

cord encès i emocionat de tots els companys. 

i — i — — — — • — ^ — — — • • — 
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TEDERACIÓ m 

Està prevista per abans del 10 de desembre la celebració 

de les assemblees constituents de les vuit Seccions de la Fede

ració III, que engloba el Barcelonès-Sud i Barcelona-Ciutat. 

L'ordre del dia de les mateixes serà el següent: 

1. Reglament provisional de la Secció. 

2. Línia d'acció política local (entenent per àmbit local 

la Secció). 

3. Elecció del Scretariat de Secció. 

En el curs d'aquestes assemblees tindrà lloc, també, el 

cens d'aquells militants que, per les raons que sigui, no fi

gurin en el cens congressual de les Assemblees Territorials 

prèvies a les Sessions de Clausura del Congrés. 

En una segona fase, s'anirà a la celebració de l'Assem

blea de Federació, on s'elegirà el Consell de Federació, donanjt 

-se per constituida la Federació III. El Consell de Federació, 

en la seva primera reunió, elegirà d'entre els consellers el 

Secretariat de Federació. 

• 

CRIDA DEL S.G. 

El Secretariat General està bastint els equips de col·la

boració tècnica que permetin de tirar endavant les tasques de 

les quinze secretaries que integra. 

En aquest sentit, cinc secretaries volen fer arribar a 

tot el Partit una relació de tasques no cobertes o semi-cober-
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tes, per tal de poguer conectar tots aquells militants que, reu

nint les condicions necessàries, els sigui possible de col.labo

rar-hi : 

Secretaria Organització Serveis: Mecanògrafs, Secretaris, 

Cobradors, Administratius, Comptables, Repartidors, indicant pos_ 

sibilitats d'hores. 

Secretaria de Comunicació Externa i Interna: Organitzadors 

d'actes (mítings, congressos, etc.), Arxiver de documentació, 

Grafistes/Compaginadors, Fotògrafs , Redactors/Traductors/Correc

tors , Publicistes, Experts en Arts Gràfiques, Mecanògrafs, Ex

perts en audio-visuals (cinema, discs, sò, etc.). 

Secretaria de Relacions Internacionals: Arxiver documentació, 

Recopilador retalls premsa, Registrador de correspondència, Enca

rregat de subscripcions, classificacions i col·laboracions de pu

blicacions extrangeres, Mecanògrafs francès/anglès, Experts en re

lacions públiques (contractació locals, viatjes, invitacions, re

cepcions aeroport, etc.). 

Secretaria de Formació: Responsable de contactes telefònics, 

Traductors (francès, anglès, etc.), Militants amb disponibilitat 

de temps per a treballs diversos. 

Secretaria de Finances: Responsables per endegar les campa

nyes de captació d'ingressos extraordinaris, Col·laboradors per 

ajudar a la culminació de la campanya d'ajuts al Partit. 

Es tracta que tots aquells militants que hi estiguin inte

ressats fagin arribar, als locals centrals del Partit a nom del 

"Responsable de Comunicació Interna", una nota especificant nom, 

telèfon i aptituds . 
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A BARCELONE LA FEDERATION SOCIALISTE DES P.-O. 
ETAIT REPRESENTEE AU 1e r CONGRES DU PARTÍ SOCIALISTE CATALÁN 
La Fédération départemen-

tale du P S communique : 

Une délégation de notre Fédéra
tion. ¡nvilée. a suivi avec la plus 
grande attention et une chaude 
sympathie le congrés constitutif du 
Partí Socialiste Catalán (P.S.C.). Ce 
congres sest tenu á Barcelone les 
30. 31 octobre et I " novembre. A 
la dilTérence de celui du P.SO.E. 
(parti socialiste ouvrier espagnol) 
qui devait avoir lieu quelques 
jours plus tard a Madrid, et qui a 
été interdit. le congrés du P.S C , 
apres beaucoup d'incertitudes. a 
éte autonsé. ou plus precisément 
toleré. 

500 delegues (beaucoup de 
jeunes. beaucoup de femmes) 
venus des provinces de Barcelone. 
Cérone. Lérida et Tarragone. re-
présentaient prés de 4.000 mili
tants. 11 s'agissait la de I aboutisse-
ment d'un processus unilaire 
jalonné par 18 assemblees prepara-
toires et engagé depuis de nom-
breux mois par 9 groupements 
d'inspiralion socialiste. Un mani
festé avait deja été lancé au cours 
d'un tres important meeting lenu 
le 21 juin au Palais Blaugrana de 
Barcelone ou avaient partcipé plus 
de 15 000 personnes enthousiates 
(un film saisissant nous en a été 
presenté en privé). 

Apres trois journées de débats 
autour de motions touchant aux 
problemes syndical. municipal et 
urbain. paysan. et définissant la 11-
gne politique du nouveau partí, un 
Consell general (comité directeur) 
de 151 membres a ete élu. qui a 
designé un secretariat collégiai 
provisoire. en fonction jusqu'au 

prochain Congres extraordmaire a 
tenir dans un an. 

L'objectif prioritaire du nouveau 
parti. comme l'a souligné Joan Ra
ventós, un des principaux leaders. 
est la lutte pour la liberté, le reta-
blisemenl de La démocratie. ce qui 
signifie pour la Catalogne le réta-
biissement des institutions prévues 
par le statut de 1932. Cene lutte 
comporte, pour l'avenir immediat, 
une politique « d'alliance démocra-
tique propre á réaliser une voix 
umtaire de la Catalogne ». 

Par ses statuts. le P.SC. vise a 
l.implantation d'une démocratie 
politique. économique et sociale 
tendant au socialisme autogestion-
naire avec une coordinaron et une 
planificaron démocratique á tous 
les niveaux. ouverte au pluralisme, 
assumant le marxisme comme une 
méthode d'analyse et de transfor-
mation de la réalité. Un partí sans 
personnalisme ni bureaucraüe. lut-
tant pour une société solidaire oú 
chacun puisse se réaliser líbre
me ru 

Et aussi un parti enraciné dans la 
réalité catalane. affectueusement 
rattaché au reste des pays catalans, 
fraternellement ouvert a la collabo-
ration entre tous les socialistes de 
l'Etat espagnol et a vocation inter-
nationaliste. 

La Fédération départementale 
du P S se felicite de cette étape im
portante vers l'unification des 
mouvements socialistes catalans 
Elle a pris acte des bons rapports 
existant enlre le P.S.C el la Fédé
ration catalane du P SO E Elle 
souhaite que le comité de liaison 
qui les unit deja saltadle a résou-

dre le probléme vital de l'articula-
tion harmonieuse entre les forces 
socialistes de l'Etat espagnol 

Comunicació 

adressada a la 

premsa francesa 

per l a Federació 

Socia l i s ta deis 

Pirineus-Orien-

t a l s ( P a r t i t So 

c i a l i s t a Francès), 

amb motiu de l e s 

Sessions de Clau

sura dels Congrés 

Constituent del 

P.S.C. 

Immedia tament d e s p r é s d ' a q u e s t b u t l l e t í , e n t r e n en 

màquina e l s o r i g i n a l s de l e s p o n è n c i e s a p r o v a d e s a l e s 

S e s s i o n s de C l a u s u r a d e l Congrés C o n s t i t u e n t . Van acom

p a n y a d e s d ' u n t e x t i n t r o d u c t o r i i d ' u n a n e x e amb l e s ac 

t e s de d i s s o l u c i ó de l e s d i v e r s e s o r g a n i t z a c i o n s c o n f l u 

e n t s . 
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