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CIRCULAR INTERNA D' INFORMACIÓ DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

29 de gener del 1977 Número 0005 
"'i 

CONSELL GENERAL 

4lK 
CEDCC 

Donatiu 

El darrer diumenge, 16 de gener, tingué lloc la cinquena sessió del 

Consell General del Partit. Es de remarcar la presència de bastants mili

tants del Partit que, tal com preveuen els Estatuts, assistien a la sessió 

en qualitat d'oients. 

L'ordre del dia, proposat Der la Mesa i aprovat pel Consell, fou: 

1)'Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior; 2) Informe sobre 

l'acció política del P.S.C. des de la sessió anterior del Consell; 3) De

bat sobre el moment Dolític i perspectives d'acció immediata i 4) Informe 

sobre el procés organitzatiu. 

De fet, gran oart de la reunió girà entorn del debat polític. 

El Secretariat feu 1'informe Dolític dividit en dues parts: informa

tiva i valorativa. En la primera oart, es donà comptes de la reunió dels 

dotze partits catalans cara a la negociació amb el govern Suárez; de les 

reunions autoconvocades de partits catalans, la primera celebrada abans 

del missatge de Tarradellas i la segona després del missatge; dels contac 

tes bilaterals del P.S.C. amb diversos partits catalans; de la reunió de 

la Permanent de l'Assemblea de Catalunya; de la reunió del Consell General 

de la FPS; de la proposta d'Entesa dels Catalans, sobre la qual el Secreta 

riat presentà a aprovació del Consell un "Manifest als Ciutadans de Catalun

ya". En la segona part, valorativa, el Secretariat formulà les seves posi

cions: favorable al manteniment del recolzament crític a la Comissió dels 

Nou; necessitat urgent de posar ja les bases de la negociació directa de 

Catalunya amb el govern; reafirmació de la vigència de l'Assemblea de Cata

lunya; soggeriment, cara a una política d'aliances per a les possibles elec 

cions, d'una línia d'impulsió d'una unitat socialista a Catalunya. 

El debat es centrà fonamentalment en tres temes: les declaracions del 

President Tarradellas, la política a adoptar davant les eleccions i la si

tuació de la FPS. 



Respecte del orimer tema, varen anarèixer dues postures: una, 1'expres

sada per un gruo de consellers, mitjançant una protesta de comunicat que acá 

bava dient: "el C.G. del P.S.C. vol fer nalès que la seva adhesió i agraï

ment al President de la Generalitat trascendeix les diferencies d'aoreciació 

amb altres ounts del seu missatge, esDecialment respecte de les funcions i 

tasques que, indubtablement, d'acord amb els olantejaments del nostre Partit, 

ha de continuar assumint l'Assemblea de Catalunya com a instància expressiva 

de la mobilització nooular més efectiva." L'altra costura, exoressada per 

diversos Consellers, oosava l'accent en la diferència dels criterios defèn 

sats pel P.S.C. respecte dels del President (Referèndum, negociació govern 

Suàrez, Assemblea de Catalunya, mobilització) i defensava la seva explicita 

ció pública per tal de distanciar-se d'unes posicions polítiques que ha de 

quedar clar que no són les del Partit, això sense deixar de ratificar l'ad 

hesió a la Presidència de la Generalitat i la reivindicació del retorn del 

President can a un element imprescindible en el procés cap a la democràcia. 

A través de la discussió, s'arribà a l'acord reflexat en el punt 1 del comu

nicat del Consell. 

Respecte del segon tema, les eleccions, la majoria coincidí en: 1) La 

necessitat de oarticipar-hi si es donen les suficients garanties detocràti 

ques. 2) La necessitat de prooosar, oer a les eleccions del Senat que es 

regiran oer sistema majoritari, una àmplia coalició de tots els partits ca

talans com a concreció en la fase electoral de la línia de l'Entesa dels 

Catalans. 3) Pel que fa a les eleccions a la Cambra de Diputats, imoulsar 

una candidatura d'unitat socialista que desbrossi davant els ciutadans l'es 

pai del socialisme. Seguidament, s'inicià la discussió sobre quines haurien 

d'ésser les composants d'aquesta aliança electoral, sense arribar-se a ma

jors concrecions, bé que autoritzant el Secretariat a iniciar una política 

de sondeig que oermetés plantejar el tema en orofunditat a la propera reunió 

del Consell. 

Pel que fa a la FPS, el tercer tema, no fou oròoiament objecte d'un de

bat, sinó d'un informe i de 1'explicitacio per part d'alguns Consellers de la 

seva preocupació per la situació en què avui es troba. Cal remarcar en aquest 

sentit les tensions que en el seu interior tenen lloc i els perills de cris

tal·lització de posicions contradictòries amb els seus orincipios fundacionals. 
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Reunit el Consell General del PSC en sessió ordinària el 16-1-77, es tractaren 
diferents temes, i s'arribà entre altres, als següents acords: 

1 En defensa de la Generalitat i de l'Estatut 

El Consell General del PSC, seguint la línia del que es va acordar en el Congrés 
Constituent, reafirma la seva adhesió a la Generalitat i el reconeixement de la seva 
actual titularitat, així com també la ferma reivindicació del retorn del seu President 
en el marc del restabliment dels principis i institucions configurats en l'estatut de 
1932. 

Analitzat el text del Manifest i les declaracions del President Tarradellas, diri
gides a l'opinió publica el darrer 6 de gener, el Consell General constatà queien les ma
teixes es contenen posicions polítiques que el PSC sempre ha impulsat, especialment la 
necessària unitat de l'oposició democràtica de Catalunya entorn a la Presidència de la 
Generalitat, mitjançant un organisme unitari de caràcter consultiu o assessor i amb po
tencialitats executives que en el nostre projecte era la Cambra Nacional Provisional; 
també la ferma i rotunda reivindicació de l'amnistia total, la llibertat sense exclu
sions i el restabliment dels principis i institucions de l'estatut de 1932. 

Tanmateix ha constatat que les afirmacions del President Sr. Tarradellas en re-
lacio a la necessària negociació de l'oposició democràtica de Catalunya i de l'Estat 
amb el Govern SuSrez, així com la vigència de les mobilitzacions populars i el paper 
que en la normalització democràtica de Catalunya ha de jugar encara l'Assemblea de 
Catalunya, Son discordants amb les posicions mantingudes en aquests temes pel nostre 
paitit, conforme s'ha fet palès a l'opinió pública i al prooi President de la Genera
litat., 

2 La negociació des de Catalunya 

El PSC manté la seva actitud crítica en el recolzament a la ineeworaeié de la 
comissió dels 9 ampliada amb la COS, actitud crítica que concretem actualment amb l'exi 
gència urgent d'iniciar la negociació directe entre Catalunya i el govern Suárez, 
que posi en primer lloc la reivindicació de l'autonomia, i amb la constatació pública 
de que les posicions de la Comissió negociadora no posen de manifest amb el suficient 
rigor la crítica a l'actitud del reformisme en relació a : 

a/ La manca d'informació a l'opinió pública sobre temes tant importants com 
l'amnistia total, la llibertat sense exclusions i, sobretot, l'autonomia de les nacio
nalitats i regions, per a les que no s'han concretat dates ni Drocediments. 

b/ El finançament amb 10.000 milions de pessetes a les estructures del Movimien
to Nacional. 

c/ La supressió dels Jutjats i del T.O.P. que no sucosa la desaparició de tota 
l'àmplia legislació repressiva del franquisme. 

El Consell General considera que, sense el recolzament de les mobilitzacions 
populars, la negociació tendeix a facilitat al Govern el manteniment de la iniciativa. 

3 L' Entesa dels Catalans 

S'aprovà el Manifest del PSC per a l'Entesa dels Catalans, i la seva difusió 
a l'opinió publica, a les forces polítiques i sindicals, a les instàncies unitàries, 
i a les entitats populars a qui va dirigit. 

4 Una procosta electoral 

El Consell General, segons el que es va acordar a la darrera reunió ordinària, 
en relació amb la possible confrontació electoral, resolgué proposar a l'oposició de
mocràtica de Catalunya el marc de l'Entesa dels Catalans per a la possible presentació 
il'uaa candidatura unitària de totes les forces democràtiques de Catalunya a les eleccions 
al Senat, i impulsar la formulació d'una Candidatura d'Unitat Socialistà\per à* les elec
cions al Congrés de Diputats. També es comentaren les línies generals per a l'elabora-
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ció de les llistes de candidats per a aquestes ultimes eleccions. 

5 Ona alternativa socialista 

El Consell General del PSC resolgué, després de l'estudi de la situació económica 
i social, de la que són víctimes fonamentalment els traballadors, llançar una canroanya 
d'informació al proble i als treballadors sobre les seves principals conseqüències i 
sobre la necessitat d'una mobilització de tot el poble en reivindicació de les alter
natives socialistes, amb relació a l'atur, la carestia de la vida i les restant seqüe
les del caos econòmic i social al que ens aboca la política reformista i que configura 
un autèntic estat d'excepció laboral. 

6 Contra la repressió 

Per altra banda, el Consell General acordà solidaritzar-se amb les mobilitza
cions del poble d'Euzkadi, per a la reivindicació de l'amnistia i dels seus drets na
cionals i amb totes les actuals mobilitzacions dels treballadors de l'Estat, en defen
sa dels drets mes elementals, i fer una denuncia rotunda de l'actitud repressiva de 
les forces d'ordre públic que continuen ocasionant la mort de lluitadors democràtics. 

ELECCICKS 

No nodran oarticioar a les properes eleccions, ni com a candidats ni 

com a votants, tots aquells que no figurin o que figurin de forma errònia 

a les llistes de cens. Aquestes llistes, plagades d'errors i d'emissions, 

estan rosades a consulta oüblica o ho esataran de forma immediata a tots 

els municipis per a la seva rectificació. 

L'Ajuntament de Barcelona, concretament, ha oublicat una nota als 

diaris i comunica que aquestes llistes estaran a disposició del públic a 

totes les seus de les Juntes Municipals de Disctricte a partir del 20 de 

gener, de 9h. a 22h. amb formularis per a inclusions i rectificacions. 

Es important que tots els militants del Partit, en primer lloc, i tots 

els ciutadans a qui tinguem accés es preocuoin de verificar la seva presèn

cia a les llistes. D'altra manera, ens orodriem trobar, cas de participar 

a les eleccions, amb candidats que no són admesos oer no figurar a les llis 

tes i amb importants sectors de població (sobretot joves que eren menors 

d'edat quan es feu el cens del 70 i immigrats arribats a oartir d'aquesta 

data) que, pel mateix motiu, són orivats del seu dret a vot. 
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PER A L'ENTESA DELS CATAIANS 

Nosaltres, els militants del Partit Socialista de Catalunya, cris 

dirigim a tots els ciutadans del nostre oaís. A tots els gruos or

ganitzats, cívics i culturals, a totes les institucions, a tots els 

oartits polítics des de l'esquerra fins a la dreta, a totes les for

ces sindicals obreres i oageses, i a les instàncies unitàries catala

nes, Assemblea de Catalunya i Consell de Forces Polítiques de Catalun- ' 

ya. 

Per bé que tenim consciència de la importància dels interessos de 

classe pels que lluitem, totalment divergents respecte als d'altres 

oartits, creiem DOssible d'emprendre en comú una part del nostre ca

mí, en interès de Catalunya. 

En aquests moments de transició històrica, quan és fa clar que 

qualsevol Das, donat en ferm o en fals, oot tenir una trascendencia 

decisiva de cara a un llarg futur oar al nostre rais, us nrODOsem a 

tots els termes de la 

ENTESA DELS CATAIANS 

1. Els catalans considerem que ja no rodem limitar-nos a la mo

bilització ideològica, política o social, que seguiran e=sent neces

sàries, i que ha arribat el moment de ereoarar-nos, a més, per a 

una ecarja d'autogovern del nostre oaís. 

2. Considerem que hem d'ésser solidaris, els uns als altreí., en 

l'exigència de la llibertat de tots els oartits per a intervenir ple 

nament en la vida política. 

3. Considerem que hem d'ésser-ho en 1'exioència de 1'amnistia to

tal per als presos polítics i exilats i en l'amnistia laboral i sin

dical. 

4. Considerem que, siguin quins siguin els plantejaments oolítics, 

ideològics o de classe, de cadascú o de cada gruo és absolutament 

orioritària l'obtenció del marc institucional i del poder nolitic 

necessari Der a fer efectiva la voluntat nacional en el sentit que 

el Doble desorés, lliurement, pugui triar. 

5. Sense abandonar els interessos fonamentals de cada nna de les 

diverses forces socials, ens comprometem a lluitar tots junts en 

allò que faci referència a l'obtenció d'aquest marc i resDecte d'ell 

suprimir tota rivalitat fins a arribar-hi. 



6. Considerem que, en l'actual etaoa del desenvolupament nacional, 

cal identificar aquest marc amb la Generalitat de Catalunya, i ens com-

Drometem a reclamar ner a ella l'ínteyra devolució dels drets autañmcs 

expressats en l'Estatut de 1932, que li van ésser injustament arrebassats 

per les armes, 

7. En conseqüència, estimem necessari el retorn al oaís i al seu 

lloc del President de la Generalitat, Joseo Tarradellas. 

8. Els Dartits colítics, sigui quina sigui 1'ODCÍÓ devant la par

ticipació a les eleccions, ens comprometem tots a posar en el nostre 

orograma les exigències totals i absolutes d'aquesta llibertat de Dar-

ticipació de tots, de l'amnistia total,de la devolució de l'autonomia 

nacional en la forma històrica de la Generalitat, prebiscitada pel 

poble i sostinguda sempre Der la voluntat popular mentre aquesta pogué 

manifestar-se i del retorn del President. L'Entesa dels Catalans ha 

de convertir la orimera consulta electoral, en la que tots orenguem 

part, en un nou olebiscit. 

9. En nom d'aquesta Entesa dels Catalans, denunciem i denunciarem 

qualsevol maniobra encaminada a dividir-nos en opcions diverses sobre 

aquqsts ounts així cora a qualsevol intent de suolantació mitjançant con 

sells o altres organismes raroposats per oersones o noders de fora de 

Catalunya. 

10. En nom d'aquesta Entesa dels Catalans, ens comorcmetem a negar-

nos a participar en aquestes sUDlantacions si algun dia hom intentés 

portar-Íes a cap, i a Droclamar en tota ocasió oossible, en tota nego

ciació o a tota simple exoosició de les posicions de cada un de nosal

tres, l'exigència irrenunciable de 1'anul·lació del decret de 5 d'abril 

de 1938 i la conseqüent devolució del DOder autonòmic a la Generalitat. 

Només Catalunya té dret a decidir sobre el seu Drooi destí. 

CRIDA: 

Els Catalans no tenim dret a renunciar al poder polític. 

Hem de fer clara la voluntat de recuperar la Generalitat i el retorn 

del President, de llibertat, d'amnistia i l'adhesió de tots a l'Entesa 

dels Catalans. 

Que sigui clar: aquell que no es comprometi per l'alliberament de 

Catalunya serà un còmplice del manteniment de l'ooressió. 

L'Entesa dels Catalans ha d'ésser l'eina de la llibertat!. 

Catalunya, 17 de gener de 1977. 
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COMUNICAT DEL MJVIMENT DE JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA ALS COMPANYS DEL 

P.S.C. 

El M.J.S.C. ha cregut convenient de fer aquest comunicat a través de 

COMPANYS a fi que els militants del P.S.C. disoosin d'informació directa 

sobre el M.J.S.C, per a aconseguir la millor col·laboració possible entre 

les dues organitzacions. 

Història i creació 

La proposta de creació d'una organització política cels joves socia

listes neix de les conclusions d'un equiD de treball que, sota el nom de 

Col·lectiu de Joves, funcionava en el si de la C.S.C. L'estiu passat, aques 

ta proposta es traslladà en forma de crida per a la constitució d'aquesta 

organització a la Coordinadora de C.S.C. que l'aprovà i, posteriorment, el 

Secretariat Coordinador del Congrés del P.S.C. li donà també el vist i plau. 

Finalment, el mes de setembre d'enguanys, joves provinents dels col·lectius 

en procés de creació del P.S.C. i, sobretot, joves indeoendents, constituïen 

el Secretariat Impulsor Provisional de Catalunya del M.J.S.C. S'obria d'aques 

ta manera un procés de discussió i treball oràctic que clouran abans de l'es 

tiu amb l'Assemblea Constituent del M.J.S.C. Fins aleshores, està prevista 

la realització de tres Assemblees Plenàries (la orimera ja s'ha realitzat), 

per a anar configurant i coordinant la marxa del orocés. 

Per què el M.J.S.C. 

El M.J.S.C. es proposa ocupar l'espai del socialisme en el camo de la 

joventut de Catalunya. Vol ésser una eina vàlida per als joves que veiem 

en el socialisme la superació de la marginació i ooressió que exoerimentem 

en el capitalisme. Ha d'ésser per tant una eina de lluita per a la satis

facció de les nostres reivindicacions, i de formació, encarada aquesta a ad

quirir els mitjans necessaris per a la comprensió, anàlisi i transformació 

de la realitat. 

Per tal que sigui una eina ben a la mesura dels joves socialistes, el 

M.J.S.C. no es constituirà fins desorés d'uns mesos de treball teòric i oràc 

tic, en el què hi han de participar el màxim d'interessats en el Drojecte. 

Condició indispensable Derquè el orocés sigui vàlid i el seu resultat corree 

te, és assegurar la no ingerència d'elements que puguin condicionar la dis

cussió. 
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Relacions amb el P.S.C. 

Aquest és un dels elements que es discuteixen fins l'Assemblea Consti

tuent, que s'haurà de pronunciar sobre com es concreten. La discussió es 

fa en base a les següents idees: 

1. La coincidència dels interessos i objectius de la joventut amb les 

classes populars. 

2. La necessitat que una organització que es planteja una alternativa 

sectorial es coordini amb una altra que se la plantegi a nivell general o 

total, en base a una coincidència ideològica. 

3. La necessitat d'una independència organitzativa (estructura interna 

pròpia, autofinançament, mitjans propis, etc..) per a elaborar una política 

autònoma de la joventut. 

Amb aquests punts de referència, en la I Assemblea Plenària del dia 14 

de novembre es decidí el següent: 

a) En aquesta etapa provisional, mentre es discuteix la solució defini

tiva, acceptar la doble militància semore que no s'ocupin càrrecs en el 

P.S.C., ni de representació de la base. 

b) Creació de "Comissions d'Enllaç" oer a l'intercanvi d'inrormacions 

i possible coordinació de les lluites, tant a nivell general ccm a cada 

zona en concret.. 

Volem acabar aqueste comunicació agraint els recolzaments i col·labo

racions que ens arriben oer oart de militants del P.S.C. i de manera espe

cial del seu Comité d'Acció Política de la Joventut pels seus inestimables 

serveis al M.J.S.C. 

Secretariat de Relacions Polítiques del 

M.J.S.C. 

Nota: Si disposeu d'alguna informació o si us interessa posar-vos en con

tacte amb el Moviment de Joves Socialistes de Catalunya podeu trucar 

a Teresa Montserrat, al 225.57.40 de Barcelona. 
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EL SÍMBOL DEL PARTIT 

La situació actual del Partit i la inminencia d'una contesa electoral, 

posa en primer pla la necessitat de dotar el Partit d'un símbol que permeti 

identificar-lo visualment en totes les seves expressions gràfiques. Aquest 

símbol ha de donar una imatge del Partit que l'identifiqui amb els seus ob

jectius polítics i que permeti una expansió en els sectors socials que re

presentem, així com la necessària incidència sobre la nostra base de les 

diferents propostes raonades, presenti al Consell General les dues o tres 

alternatives més reeixides perquè aquest decideixi en última instància. 

Amb aquest motiu, es convoca un concurs de propostes de símbol del 

P.S.C. sobre les següents bases: 

1) Els criteris gràfics que cal tenir presents són: 

- Adequació a l'actual logotip (P.S.C.) i als colors i tipus de lle

tra utilitzats fins ara. 

- Adaptació als diferents soports que s'hauran d'utilitzar (cartells, 

cartes, anuncis, publicacions, etc.). 

- Facilitat de reproducció per mitjans elementals (ciclostilí. 

- Si s'utilitza el color, preveure la possiblitat de reproducció en 

negre sobre blanc. 

- Preveure les possibilitats de reducció i ampliació. 

2) Podran participar tots els militants i organitzacions del Partit. 

3) La proposta gràfica haurà d'anar acompanyada d'una memòria que justi

fiqui els criteris polítics i gràfics que donen base a la proposta. 

4) Els projectes s'adreçaran a la seu del Partit, a nom del Secretari de 

Comunicació Externa. 

5) La recepció de propostes quedarà tancada el dia 13 de febrer. 

A TOTS ELS PROFESSIONALS DEL DRET 

Un grup de companys professionals del Dret estan impulsant la crea

ció del "Comitè d'acció política dels professionals del Dret". Cal que 

tots els professionals del Dret interessats en impulsar i enfortir aquest 

comitè escriguin als locals centrals del Partit, indicant nom i telèfon. 

-9 



ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Donat que l'Assemblea de Catalunya té encara un paper clau en la lluita 

del nostre poble per la democràcia i que, més enllà d'aquest objectiu, té 

per als socialistes altres potencialitats de futur, és important de coordi

nar la nostra acció en el seu si i portar-hi iniciatives globals i coherents 

a tots nivells. Es en aquesta perspectiva que es fa una crida a tots els 

representats del P.S.C. a les Assemblees locals perquè facin arribar als ló

elas centrals del Partit el seu nom, adreça i telèfon, dirigits a la Secre

taria de Relacions Nacionals. 

SANITAT: 

Es convoca tots els militants del Partit que treballin en el camo de 

la sanitat o que hi tenen una relació directa,a l'Assemblea del Sector Sa

nitari del P.S.C, que tindrà lloc el dissabte 29 de gener, a les 16 hores, 

a l'HDspital Clínic de Barcelona. 

Ordre del dia: 1) Informe polític 

2) Propostes organitzatives 

3) Elecció de delegats 

Lloc de trobada: Cafeteria Ascott, carrer Casanovas, entre Rosselló 

i Provença (davant del Cínic). 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

Necessitem voluntaris (dedicació parcial) oér a organitzar 1'arxiu de 

premsa, així com especialistes en els diferents camps de les arts gràfiques 

(maquetistes, enquadernadors, insoladors, caixistes, etc.) 

Es prega, d'altra banda, a tots els militants que siguin corresponsals 

de premsa o bé que treballin en alguna publicació local ens facin arribar 

el seu ncm, adreça i telèfon. 

Estan a la venda còpies de la pel·lícula del Míting de la Llibertat 

(súper 8, sonor), al preu de sis mil pessetes. Comandes, als locals centrals. 

'-10-






	company_a1977m01d29n5_001.pdf
	company_a1977m01d29n5_002.pdf
	company_a1977m01d29n5_003.pdf
	company_a1977m01d29n5_004.pdf
	company_a1977m01d29n5_005.pdf
	company_a1977m01d29n5_006.pdf
	company_a1977m01d29n5_007.pdf
	company_a1977m01d29n5_008.pdf
	company_a1977m01d29n5_009.pdf
	company_a1977m01d29n5_010.pdf
	company_a1977m01d29n5_011.pdf
	company_a1977m01d29n5_012.pdf

