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CONSELL GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL GENERAL DELS DIES 11 I 12 DE MARÇ 1978 

El C.G. es reuní a Saifores, en sessió ordinària, els dies 11 i 
12 de Març del 1978 

Dia 11 (sessió tarda) 

La sessió de la tarda del dia 11, començà a les 17,30 amb l'apro
vació de l'ordre del dia que, després de modificat, va quedar for 
mat pels següents punts: 
1 - Informe polític del S.G. i debat. 
2 - Mocions del Congrés, sobre Escola de Formació i Òrgan de de

bat del Partit. 
3 - Informe i debat sobre Unitat Socialista 
4 - Resolució de les dimissions presentades per dos membres de la 

comissió de conflictes. 
5 - Valoració de les eleccions sindicals. 
6 - Debat i aprovació del Manifest de política municipal 
7 - Elecció de les comissions del Consell general 
8 - Elecció per cubrir les tres vacants del S.G. produïdes per di 

missió dels secretaris que han estat elegits per càrrecs exe
cutius a la UGT. 

9 - Debat sobre pactes locals i comarcals. 

Tot seguit el company Eduardo Martín inicià 1*informe polític del 
Secretariat General, que va començar amb una valoració de la si
tuació política a nivell de l'Estat i, marcada per la crisi del 
Govern amb sortida dels sectors més oberts, per l'incompliment 
dels Pactes de la Moncloa, i pel trencament del consens per res
pecte a la Llei Municipal i a la Ponència Constitucional, que va 
portar als Socialistes a sortir d'aquesta. Tot seguit enumerà les 
possibles sortides d'aquesta crisi: 
1) Recolzament d'UCD en els grups minoritaris (AP, Nacionalistes 

i Comunistes) 
2) Aliança amb AP (mens probable) 
3) Acord amb els nacionalistes 
4) Govern de coalició UCD i PSOE 
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P.S.C. 
Sobre la política a Catalunya, va valorar la importància que té 
l'ajornament (probablement fins la tardor) de les eleccions muni
cipals i va expressar la necessitat de concretar la política d'a
liances dels Socialistes per aquesta etapa, tenint en compte les 
següents necessitats: 
1) Consolidació de les estructures democràtiques 
2) Consolidació de l'Autonomia 
3) Necessitat d'una alternativa d'esquerra. Cal tenir present el 

Front dels Treballadors com a element estratègic. 

Caldrà que els Socialistes assumeixin les reivindicacions popu-^ 
lars més radicals, per medi de la política institucional i també 
al carrer. Caldrà també una política de transparència informativa 
sobre les posicions dels Socialistes. 

Quant a la Generalitat, cal elaborar un programa socialista de Go 
vern (Govern a l'ombra). Defensar en el sí del Consell els intere 
sos populars; desmuntar l'aparell corrupte i anar contra els ele
ments autoritaris de la Generalitat. Proposà d'endagar una campan 
ya de l'Entesa. 

Pel que fa a la política d'aliances cara a les eleccions munici
pals, indica quines eren les possibilitats que se'ns oferien, i 
sobre les que calia definir-se: 
1) Anar-hi sols (menys en els petits municipis en els que es for

marien agrupacions d'electors amb base Entesa) 
2) Aliança S. de C , PSUC i CDC 
3) Aliança a l'Esquerra (PSUC i d'altres grups d'esquerra) 

Acabada 1'exposició s'obrí un torn d'aclariments i un ampli debat 
que impossibilità d'acomplir l'ordre del dia prevista per Dissabte. 
Del debat se n'extreien una sèrie de propostes que, donat l'aven-
çat de l'hora, s'acorda que fossin precissades, votades i aprova
des al començar la sessió del dia 12 al matí. 

Dia 12 (sessió matí) 

El diumenge al matí el Consell començà per concretar i votar les 
propostes que habien estat recollides el dia abans. 

La comissió de política estatal i parlamentària quedà encarregada 
d'elaborar una proposta alternativa a l'actual situació del Go
vern. 

La comissió de política a la Generalitat quedà per la seva part 
encarregada d'elaborar un informe-proposta de la política a por-, 
tar cara a la Generalitat. 
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En la mateixa línia s'aprovà dedicar el proper Consell a aquests 
dos ünics punts: política a la Generalitat i política estatal i 
parlamentària. 

En el següent punt de l'ordre del dia s'abordà el tema de les ... 
eleccions municipals i la política d'aliances a nivell local i co 
marcal. José Ignacio Urenda, pel Secretariat, feu una proposta de 
tasques a cobrir i de política d'aliances que fou debatuda i en 
línies generals acceptada, passant a la comissió de política muni 
cipal. 

S'analitzaren les modificacions que s'han produït en la situació 
com a resultat de la recent crisi del Govern i del trencament per 
part de UCD de compromís assolit en la comissió que elaborà el 
projecte de llei municipal, deixant a l'arbitri del govern la con 
vocatòria o no de les eleccions. 

Es resalta la importància d'una política enérgica de movilitza-
cions populars i l'exigència de dimissió dels ajuntaments més mar 
cadament antidemocràtics, per forçar al Govern a dessistir de la 
seva política dilatòria. 

S'acordà redactar una declaració fixant la posició del partit. 
L'esborrall d'aquesta declaració passà a la comissió de política 
municipal per fer-ne extracte dirigit als mitjans de comunicació. 

També la comissió de coordinació amb la FSC (PSOE) treballarà so
bre aquesta declaració per avençar en un document conjunt de So
cialistes de Catalunya sobre el tema. 

Dia 12 (sessió de tarda) 

En primer lloc es va llegir una proposta de declaració sobre La 
Lluita dels pagesos, declaració que va ésser adoptada pel C.G. 
(veure anexe). 

Seguidament va procedir-se a la formació de les Comissions de Tre 
ball del C.G. Varen quedar automàticament constituïdes aquelles 
en les que el nombre de candidats presentats estava comprés entre 
4 i 10; varen ésser aquestes: 

Comunicació Formació 
Bayerri 
Balletbd 
Huertas 
Jorba 
Tordera 
Urenda 

J.M. Abelló 
J. Colom 
F. Jurado 
Molsosa 
Monreal 
Obiols 
G. Puig 
X. Robert 
LL. M. Sunyer 

Mov. Pagès 
T. Cunillera 
LI. Martí 
P. Jai 
J. Borja 
Raurich 
Grialt 

Organització 
J. Vall 
X. Robert 
C. Salas 
Batlle 
J.M. Sala 
J. Casanovas 

Joventut 
LL. Badia 
LL.M.Sunyer 
Dumenjó 
Genestar 
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Es va procedir a elegir els membres d'aquelles comissions amb un 
nombre de candidats superiors a 10. 

Generalitat Política estatal y parlamentària 

Brunet Jover 
Batlle De Puig 
Salvador Marcet 
Prats Genestar 
Cuchillo R. Guerra 
Reventós Lluch 
N. Serra E. Martín 
Casares A. Abelló 
I. Molas Armet 
Armet Roldan 

Municipal 

Llobet 
Dumenjó 
Huertas 
Parpal 
Colom 
Urenda 
Verdaguer 
P. Maragall 
Morata 
De Puig 

Sindical 
E. Maragall 
Salvador 
Guitart 
Madueño 
D. Torrents 
C. Monner 
E. Ferré 
Vegara 
Casares 
Alamillo 

Cultural 
Menéndez 
Majoral 
Fàbrega 
Bas 
G. Puig 
Mata 
Humet 
J. Font 
Obiols 
Capmany 

Aquestes comissions tenen suplents en l'ordre següent: 

Municipal 
E. Martin 
Grnayet 
Filella 
Royes 
Carnicer 

Generalit 
Rosich 
Colom 

Política estatal i parlamentària 
Oliart 
Balletbd 

Sindical 
S. Moeller 
Palomino 
Arrut - Arisa 

Cultura 
Lluch 
Marrugat-Babra 

La Mesa del Consell convocarà la primera reunió de les C. de Tr. 

El punt següent de l'ordre del dia va ésser la substitució de mem 
bres del Secretariat General a petició d'un conseller el company 
Guitart va explicar el motiu de la seva dimissió així com la d'en 
Alamillo i en Madueño: el fet d'haver estat elegits com a membres 
del Secretariat de la UGT de Catalunya planteja una difícil compa 
tibili'tat de feina i, per altra banda -encara que no hi hagi in-
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compatibilitat estatutària- la dimissió és coherent amb els prin
cipis defensats en el Congrés de la UGT de C. 

Responent a la demanda d'explicació sobre la necessitat de substi
tuir els membres dimitis el company J. M. Sala va dir que el S.G. 
considerava que J 5 membres era un nombre idoni i que les àrees a 
reforçar eren organització i Lluita en l'empresa. 

Els candidats presentats van ésser: E. Ferré, T. Salamanca, J. Fe 
rreiro, A. BalletbÓ resultant elegits els tres primers. 

L'tSltim punt de l'ordre del dia va ésser el Congrés de la UGT de 
C. i les eleccions sindicals. El breu informe presentat pels com
panys Alamillo i Guitart va ésser considerat insuficient pel C.G. 
acordant-se que es redactés un informe escrit sobre el Congrés es 
sent com un posterior debat sobre els problemes sindicals. 

La data del proper C.G. va quedar fixada pel 16 d'abril. 
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SECRETARIAT GENERAL 
REUNIÓ DEL SECRETARIAT GENERAL DEL 7 DE MARÇ DE 1978 

La reunió comença amb un torn d'informacions puntuals a càrrec 
dels diferents membres del Secretariat General. Informen: Marta 
Mata sobre la reunió tinguda amb tècnics del PSOE de l'àmbit de 
l'ensenyament, així com les relacions difícils entre la FETE i 
l'USTEC; Josep M. Raurich, sobre les mobilitzacions que prepara 
la Unió de Pagesos a nivell de tot Catalunya; Joan Reventós, so
bre l'interès de l'anada d'una delegació del PSC a Perpinyà a l'o 
casió de la presència de Eançois Mitterrand al final de la seva 
campanya electoral; Adroher-Gironella sobre la reunió del Comitè 
Internacional del Moviment Socialista Europeu, en el transcurs 
del qual ha estat elegit Vice-President del Moviment en tant que 
representant del PSC 

L'ordre del dia comporta cinc punts: 
1. Comunicación externa.Jeaep Ignasi Urenda comenta tres proble-
mes que necessiten el punt de vista del Secretariat General: 
- La possibilitat o no d'incloure una certa publicitat en les pà

gines de l'HORA SOCIALISTA. 
- Els problemes que planteja l'organització d'una distribuïdora 

al servei de les publicacions del Partit 
- Les dificultats que presenta l'edició en dues llengües dels pe

riòdics del PSC 

2. El projecte de llei electoral. Raimon Obiols informa sobre els 
debats en el sí de la ponència relativa a la llei municipal i el 
Secretariat General discuteix els problemes relatius a l'elecció 
dels batlles, al calendari de les eleccions i a l'esmena sobre la 
durada del mandat dels futurs regidors. 

3. Crisi de la Comissió constitucional. Eduard Martín comenta l'e 
volució política a nivell d'Estat: 
- la pèrdua d'imatge i la manca d'alternatives en el marc de la 

UCD, l'acostament UCD i Aliança Popular i el malestar creixent 
del sector socialdemòcrata. 

- Les esmenes inacceptables presentades pels representants d'UCD 
a la Comissió constitucional, relatives a la llibertat d'ense
nyament del problema de les autonomies, actitut que determinà 
la sortida del representant del PSOE de la dita Comissió. 
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4. Política de la Generalitat. El Secretariat General discuteix 
la situació conflictiva existent en el si del Consell en relació 
al Projecte de Reglament del Consell i fixa l'actitut dels repre
sentants del Partit. El Secretariat decideix de presentar a la 
propera reunió del Consell General la necessitat de reconsiderar 
el conjunt de la política catalana del Partit: esgotament de la 
política d'unitat catalana i plantejament dels grans eixos d'una 
política socialista per Catalunya. 

5. Propera reunió del Front de Lluita a l'Empresa. El Secretariat 
General aprobà l'ordre del dia de la reunió. 

REUNIÓ DEL SECRETARIAT GENERAL DEL 14 DE MARÇ DE 19 78 

1 - El Secretariat General comenta una sèrie d'informacions rela
tives al procés d'articulació d'unitat socialista entre el PSC i 
el PSOE. Per facilitar i accelerar el procés, decideix proposar,a 
al Federació catalana la celebració periòdica de reunions conjun
tes entre 1'Executiva de la Federació i el Secretariat General 
del Partit, la transformació progressiva de la Comissió de Coordi 
nació en un òrgan veritablement executiu i l'establiment de con
tactes amb 1*Executiva de la UGT per coordinar millor 1'acció sin 
dical dels militants d'ambdós Partits. 

2 - El Secretariat General decideix respondre favorablement a la 
invitació del Partit Socialista Italià (PSI) de la participació 
d'una delegació del PSC al seu proper Congrés que tindrà lloc del 
29 de març al 2 d'abril 

3 - El Secretariat General procedeix a una llarga discussió sobre 
les conclusions de la delegació del Partit que participà a Madrid 
a la reunió d'economistes socialistes, reunió que va plantejar-se 
una sèrie de temes relatius a la conjuntura econòmica actual; els 
problemes de l'atur; l'organització i fancionament del sector pú
blic; les alternatives dels mecanismes de mercat i política d'in
tervenció; empresa pública i política de nacionalitzacions, per 
concloure en un debat fonamental sobre les línies bàsiques d'un 
programa dels socialistes a nivell de l'Estat. 

La importància de les qüestions discutides en el transcurs d'aques 
ta reunió d'economistes socialistes plantegen al PSC una sèrie de 
reflexions que necessiten un més gran aprofondiment i, probable
ment, un debat en el sí del Consell General del Partit. En conse
qüència el Secretariat General decideix un nou debat, en el marc 
d'una ponència introductiva, debat que serà l'objecte d'una reu
nió extraordinària del Secretariat. 
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4 - El Secretariat General analitza el Reglament del Consell de la 
Generalitat aprobat en la darrera reunió d'aquest Consell i feli
cita als Consellers del Partit per la defensa intransigent en fa
vor d'una democratització real de les institucions catalanes. 

5 - El Secretariat General es felicita de la incorporació dels 
nous membres: Juanjo Ferreiro, Toni Salamanca i Emili Ferrer a 
les tasques de direcció del Partit. Decideix, d'acord amb els in
teressats, que els dos darrers s'ocuparan fonamentalment del Front 
de Lluita a l'Empresa així com de l'acció sindical, i que Juanjo 
Ferreiro s'incorporarà a les tasques d'organització i relació amb 
les Federacions, tasca compatible amb la seva acció actual en el 
sí de la Comissió municipal. 

6 - El Secretariat General discuteix un pla de treball en relació 
concretament a l'àrea de Barcelona i decideix la preparació d'un 
projecte relatiu a la creació, per part del Partit, d'una possi
ble assesáoria municipal. 

7 - El Secretariat General decideix que una delegació composta 
dels companys Sala i Adroher-Gironella visitaran la Secció del 
PSC de Perpinyà per qüestions d'organització interna. 

SECRETARIA DE RELACIONS A NIVELL D'ESTAT I POLÍTICA PARLA

MENTARIA DEL P.S.C. 

1. Relacions a nivell d'Estat 

1.1. Els objectius prioritaris des de la nostra perspectiva, en 
la situació actual, són el seguiment i la incidència en tot el mo 
viment d'unitat socialista a nivell d'Estat. 

Tant en relació als problemes d'articulació del socialisme de 
l'Estat com a conseqüència de la unitat socialista catalana, com 
en quant als moviments unitaris socialistes plantejats en cadascú 
na de les nacionalitats i regions de l'Estat. 

1.1.1. En el primer sentit, creiem que cal mantenir continuats 
contactes amb els òrgans federals del PSOE, particularment la se
va Executiva Federal. Per5 també amb el màxim de responsables de 
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les diferents Federacions regionals o nacionals del PSOE: En •• 
aquesta tasca, la relació a nivell parlamentari pot jugar, i de 
fet juga, un paper fonamental. 

Es tracta de desenvolupar un treball de contactes continuats als 
nivells asenyalats que serveixen de recolçament i suport a les 
tasque més concretes que ha de dur a terme la Comissió d'Unifica
ció PSC-FSC(POSE) en quant a la definició dels elements de l'arti 
culació del futur PSC amb el PSOE. 

Es obvi, en qualsevol cas, que aquestes tasques seran més fructí
feres en la mida en que es doni participació directa d'aquesta Se 
cretaria en la dita Comissió d'Unificació. 

1.1.2. Per altra banda, creiem que el PSC ha d'incidir (i pot fer 
-ho molt favorablement) en els processos d'unitat socialista ence 
tats a nivell regional o nacional, i que el desenvolupament execu 
tiu d'aquesta funció correspon a la Secretaria de Relacions a ni
vell d'Estat. 

Seguint aquesta línia, s'han vet contactes molt profitosos amb el 
PSPV i la FSV(PSOE), que es continuaran; propiciant-se ademés re
lacions directes del PSPV amb 1'Executiva Federal del PSOE. També 
junt amb la Secretaria de Lluita Pagesa, s'ha potenciat la reunió 
de responsables socialistes agraris de tot l'Estat (amb represen
tació de la Executiva Federal del PSOE i el Secretari General de I 
la FTT-UGT), creant-se a partir d'ací una Coordinadora Agrària So 
cialista. 

A un nivell més inicial, des de les seves perspectives d'unitat 
socialista, es mantenen contactes amb l'ESEI (Socialistes bas
cos), i es pensen reiniciar amb el PS d'.Aragó, després de les con 
clusions del seu recent Congrés. 

1.2. En segon terme han de situar-se les relacions estatals amb 
altres forces no socialistes, particularment de l'esquerra. Aques 
ta tasca, creiem que avui per avui no prioritaria, està molt con
dicionada per les relacions a nivell de Catalunya amb les forces 
catalanes homòlogues (PSUC-PCE, PTE-PTC, MCC, ORT....) portades 
per 1'altra Secretaria de Relacions a Catalunya, i així mateix 
per la necessària coordinació (que no condicionament) amb la polí 
tica duta a terme a aquest nivelí pel PSOE. 

2. Política parlamentària 

En aquest àmbit els objectius fonamentals són d'una banda ordenar 
sistematitzar i programar els treballs del Grup Socialistes de Ca 
talunya, coordinant-los amb el Grup Socialista del Congrés (POSE) 
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i d'altra, lligar amb el Gabinet Tècnic en creació, com a element 
bàsic d'implementació de l'acció parlamentària. 

Tot aixd subjecte a la finalitat més global de realitzar una tas
ca eficient i, a la vegada, amb ressò davant de 1'opinió pública 
per part del Grup Parlamentari. 

Finalment es també imprescindible lligar les tasques parlamentari 
es al Congrés amb les del Senat (Entesa dels Catalans),. coordi
nant la política dels diputats i senadors socialistes. 

Per tal d'assolir tot això s'han posat ja en marxa els següents 
mitjans: 
- Local propia comú de Socialistes de Catalunya que inclourà els 
serveis de Grup Parlamentari, Gabinet Tècnic i Premsa, conjunts 
de ambdós Partits. 

- Reunions fixes setmanals del Grup Parlamentari, amb assistència 
dels senadors socialistes de l'Entesa i dels responsables de Ga 
binet Tècnic i Premsa. 

- Producció setmanal d'informació parlamentària escrita a dipu
tats i senadors, Gabinet Tècnic i Premsa. 

- Programació de l'acció parlamentària, tant en quant a esmenes a 
projectes de llei governamentals, com a l'iniciativa prOpia del 
Grup (proposicions de llei o no, interpl.lacions o preguntes). 

- Relació estable entre els diputats de Socialistes de Catalunya 
responsables de cada Comissió del Congrés de Diputats amb el co 
rresponent de Socialistes del Congrés. 

Malgrat que no més amb el funcionament normal del Gabinet Tècnic 
podrà desenvolupar-se una tasca parlamentària més eficaç, ja es 
comencen a notar els fruits del nou plantejament: major nivell 
d'informació comú dels parlamentaris i de coordinació amb Socia
listes del Congrés, treball en relació a la Constitució i al pro
jecte de llei d'eleccions locals, preparació i presentació d'in
terpel·lacions i preguntes (entre les primeres destaquen les ja 
presentades en relació a SEAT i al control del tràfec aeri) 

Catalunya, febrer 1978 

SECRETARIA DE RELACIONS INTERNACIONALS 

(Composició, objectius i pla de treball) 

1) La Comissió està composta provisionalment pels següents mili
tants: Enric ADROHER GIRONELLA, responsable de la Comissió;Jor 
di GARCIA PETIT (França-Alemanya); Anna WARD (Anglaterra); Ro-
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bert RIBERA (França, Iugoslàvia, Tercer Món); Joan GARCIA GRAU 
(Cuba); Albert DE LA HOZ (Nacionalitats oprimides). 

2) Pla de Treball (a mig termini) 

- Establir relacions amb partits afins. 
- Fer conèixer la problemàtica de Catalunya i la política de 

Socialistes de Catalunya. 
- Comprendre i seguir les polítiques dels grans partits socia

listes i, en cas d'existir, de les seves ales esquerres. 
- Elaborar dossiers destinats al Partit resumint els princi

pals problemes internacionals conflictius que puguin influir 
sobre la nostra evolució política i orgànica. 

- Participar a Congressos i reunions internacionals amb posi
cions pròpies. 

- Organitzar a Barcelona una sèrie de Conferències publiques i 
reunions especialitzades sobre els grans problemes internaci 
onals i les polítiques i tàctiques dels grans partits socia
listes. 

3) Objectius (a més llarg termini) 

- Elaborar i sotmetre a la discussió en el sí del Partit (par
cial o en el seu conjunt) una veritable plataforma de políti 
ca i d'estratègia internacional entorn dels problemes segü
ents: 
.. els socialistes i la Comunitat Econòmica Europea (Europa 

dels negocis o Europa dels Treballadors) 
.. una política i una acció dels socialistes a la Mediterrà

nia 
.. els socialistes i el Tercer Món 
.. l'actitud del socialisme europeu davant la crisi estructu 

ral del capitalisme (una alternativa a la misèria, a la 
descomposició social i al perill de guerra) 

4) Tàctica 

Afavorir una convergència, si és possible, amb la política in
ternacional del PSOE. 
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FRONTS 

FRONT DE LLUITA A L'EMPRESA - CONVOCATORIA 

Quarta Conferència Nacional 

El Secretariat General i el Secretariat del Comitè Nacional del 
Front han decidit conjuntament la convocatòria de la quarta Confe 
rència Nacional pel proper dia 9 d'Abril, iniciant la reunió a 
les 10 h. del mati. El lloc serà comunicat en els propers dies 
mitjançant comunicació a totes les Seccions del Partit. 

L'ordre del dia que proposem és el següent: 
1) Informe polític, amb un apartat especialment dedicat a la pro

blemàtica sindical que inclourà una valoració del resultat de 
les Eleccions Sindicals, del Congrés de la UGT de Catalunya i 
del proper Congrés a nivell d'Estat que se celebrarà a finals 
de Maig. 

2) Tasques prioritàries a desenvolupar en el sí dels sindicats. 
3) Unitat socialista: incidència sobre el Front i sobre la políti 

ca sindical del PSC. Iniciatives concretes que cal impulsar. 
4) Criteris de funcionament del Front. Composició i funcionament 

del Comitè Nacional i elecció d'aquest. 

L'assistència a aquesta Conferència serà, en principi, per delega 
ció dels cercles o localitats (un representant sobre cada tres 
militants) però és important l'assistència del màxim de companys 
vinculats a la pràctica sindical, fins i tot dels qui no estiguin 
enquadrats en el F. LL. Empresa. 

Els documents per a debat que puguin existir seran tramesos ur
gentment a totes les Seccions en. el termini més breu possible. 



P.S.C.. 

GRUP PARLAMENTARI 
CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ DE MARTA MATA CONTRA LES 

OPOSICIONS AL MAGISTERI QUE PRETÉN CONVOCAR EL GOVERN UCD 

Ya sé que al proponer las oposiciones que pretendemos paralizr,el 
primer Gobierno de UCD no va a seguir los pasos de sus anteceso
res, los primeros gobiernos franquistas, los que convocaron el 26 
de mayo de 1940 un concurso-oposición restringido ofreciendo 400Q 
plazas en propiedad a los Oficiales provisionales, ya fueran maes 
tros titulados, ya fueran solamente bachilleres o con certificado 
de estudios equivalentes; los que fueron llamados desde entonces 
"Oficiales Maestros", término que constituye una de las perlas más 
raras de la legislación escolar comparada; término y condiciones 
de acceso que se hicieron extensivos en 1942 a los ex combatien
tes de la División Azul. 

También creo que las oposiciones que pretende convocar el Go
bierno de UCD quieren liberar sus mecanismos de selección de cier 
tas relaciones "cromosomáticas" como las que quizá permitieron 
que, en unas oposiciones convocadas loa años 40 por el entonces 
Director General don Romualdo de Toledo, alcanzara el número uno 
don Ricardo de Toledo. 

Pero con la convocatoria de oposiciones prevista, vergonzante-
mente, por el Ministerio, que no alcanzará una sexta parte del 
profesorado sin trabajo ya existente y escasamente la mitad del 
profesorado no numerario, no se hace otra cosa que iniciar un pro 
ceso parecido al de 1928, que no fue solución y si vergüenza, y "" 
que tuvo que solucionar otro régimen. 

Y con esta convocatoria, no sólo se prescinde de la única expe
riencia renovadora en selección del profesorado, la de los cursi
llos a partir de 1931, sino que se prescinde también del potencial 
humano, pedagógico y profesional del profesorado actual; sobrada
mente demostrado, de sus Órganos de representación sindical, capa 
ees de elaborar y de colaborar en la búsqueda de una fórmula jus
ta de selección, como es patente que puede hacerse en el caso de 
FETE-UGT. 
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Y mientras, el Ministerio desvia su atención de aquellos que sólo 
SI puede hacer: la construcción y dotación de centros, la mejora 
en cantidad y calidad de las oportunidades de formación en gene
ral y en particular para los maestros y profesorado de todos los 
niveles, la organización de un sistema educativo con participación 
efectiva y directa de todos los afectados. 

Bien sé que es difícil conseguir eso de unos Ministerios donde sÓ 
lo hay ministros de UCD, funcionarios por oposición más o menos 
profesional, menos o más política -la oposición no gana general
mente las oposiciones-, y funcionarios nombrados por motivos poli 
ticos clara y explícitamente. Funcionarios en concreto que tienen 
a veces el poder de impedir el cumplimiento de acuerdos políticos 
como el que votaron las dos Cámaras dentro del paquete de la Mon-
cloa, sobre incorporación en la enseñanza de las distintas len
guas y contenidos culturales en sus respectivos territorios y la 
formación del profesorado en este aspecto. 

Funcionarios capaces de pactar un proyecto de oposiciones restrin 
gidas como el que nos amenaza, dejando de lado la representativi-
dad y el trabajo sindical bien conocido como en el caso de las 
conversaciones iniciadas y congeladas entre el Ministerio y FETE-
UGT, y capaces de saltarse sin la menor ética política los proce
sos de discusión del problema en la Comisión y en el Pleno de es--
te Congreso. 

Pero, como alumna que fué en las escuelas del tiempo de la Repú
blica, donde el Gobierno central, la Generalitat y unos ayunta
mientos democráticos rivalizaron en la colaboración para el mante 
nimiento de la mejor calidad de enseñanza pública de Europa, y co 
mo Diputado de una de las circunscripciones donde el abandono ofi 
cial de la enseñanza alcanza las cotas más considerables, vivien
do en Barcelona, la ciudad europea de más de un millón de habitan 
tes con menor porcentaje de escuela oficial, un 28 por ciento so
lamente, y en aulas abarrotadas, en más de la mitad de los casos 
por encima del tope legal ya inconveniente de 40 niños por aula, 
tengo que manifestar el apoyo total de Socialistas de Catalunya a 
la moción de Socialistas del Congreso, sobre congelación de opoŝ L 
ciones en pro de la mejora de la calidad de la enseñanza 



M.J.SC. 
CONGRES DEL M.J.S.C. 

Els propers dies 8 i 9 d'abril, el M.J.S.C. cel.lebrarà el seu 
Congrés Constituent. El M.J.S.C, que ve funcionant desde ja fa 
més d'un any, després de diferents entrebancs, cel.lebra ara, a 
la fi, el seu Congrés Constituent. 

Creiem que aquest Congrés és un fet important, tant a l'hora de 
definir una alternativa socialista a la problemàtica de la joven
tut catalana, com en la de consolidar l'organització juvenil so
cialista que sigui capaç de fer tirar endavant aquesta alternati
va. 

Factor important també en aquest Congrés serà el debat sobre el 
procés d'unitat amb les J.S.C., organització juvenil de la F.iS.C. 
(PSOE) que intentarà marcar les bases de quin ha de ser el camí • 
per assolir una única Joventut Socialista de Catalunya. 

Voldríem ressaltar aquí la importància de l'existència d'una orga 
nització socialista juvenil que pugui difondre el socialisme entre 
la joventut, tot elaborant i fent tirar endavant alternatives a 
la seva problemàtica concreta. 

El seu Congrés, els debats i molt especialment la sessió de clau
sura de diumenge a la tarda, seran oberts a tots els militants 
del P.S.C. i creiem fortament interessant l'assistència al Con
grés dels joves militants del Partit. -

Us hi esperem a tots. 

BREU EXPLICACIÓ DEL MJSC I DE LES RELACIONS ENTRE AQUEST I EL PSC 

Des del seu inici, el Moviment de Joves Socialistes de Catalunya 
ha mantingut relacions -tan fraternals com informals- amb el Par
tit Socialista de Catalunya, a través de les quals han anat se
guint la pràctica i elaboració política mútua. 
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Recentment, el MJSC va demanar per escrit al Consell General del 
Partit ésser considerat formalment com l'organització juvenil as
sociada al PSC i la creació d'una comissió mixta del MJSC i el 
Consell General del Partit que estudiés i proposés a ambdues orga 
nitzacions els mecanismes de relació estable oportuns. Alhora, el 
nou Secretariat sorgit del II Congrés va acordar encarregar de 
les relacions amb el MJSC a en Raimon Obiols. 

La primera tasca de la comissió mixta PSC-MJSC de que fèiem es
ment al paràgraf anterior ha estat la convocatòria d'aquesta Con
ferència Nacional de militants joves del PSC. 

Fins aquí, l'estat actual de les relacions organitzatives entre 
les direccions del PSC i el MJSC, car s'ha de dir que a nivell de 
seccions i federacions del Partit i d'assemblees territorials del 
Moviment de Joves, existeixen relacions fraternals; formalitzades 
o no sota la formula de comitès d'enllaç. 

Vegem a continuació, a través del document del MJSC, com entén el 
Moviment de Joves les relacions polítiques i organitzatives entre 
el partit i l'organització juvenil: 

5 - El M.J.S. I LA SEVA ALTERNATIVA 

5.1. El M.J.S. és una eina al servei dels joves catalans que ve
iem en el socialisme la superació de l'opressió i la marginació 
que experimentem en el capitalisme. Es, doncs, un mitjà per inse
rir i transformar la realitat a travers de la lluita per les rei
vindicacions del jove del nostre país, lluita estretament lligada 
a la de tots els oprimits i marginats de la societat. El M.J.S. 
vol fer de la rebel·lió individual que experimentem els joves,una 
acció col·lectiva, creadora i eficaç. Alhora el M.J.S. es proposa 
ser constantment una eina de formació ideològica i pràctica, enfo 
cada a proporcionar als joves els mitjans necessaris per entendre 
i interpretar la realitat. Fem nostre el marxisme perquè amb ell 
tenim un mètode científic per analitzar, interpretar i poder 
transformar, després, la realitat. Pensem que els homes som els 
únics protagonistes de la història i que la lluita de classes és 
el seu motor. La lluita dels homes per satisfer les seves necessi 
tats i per assolir nivells més alts de cultura i benestar és el 
que mou a aquests cap al progrés. 
5.2. Objectius. El M.J.S. pren com a objectiu fonamental orientar 
totes les lluites cap a la transformació socialista de la socie
tat, posant de manifest les contradiccions del sistema capitalis
ta. Porta, alhora, una lluita ideològica entre la joventut del 
nostre país, estenent i defensant la ideologia i la pràctica so
cialista autogestionària. 

17 



P.S.C. j 
A curt termini, els objectius del M.J.S. volen aconseguir les lli 
bertats nacionals i democràtiques imprescindibles perquè els jo
ves poguem començar a solucionar els problemes que ens afecten. A 
llarg termini, els nostres objectius volen arribar a una societat 
socialista autogestionària, sense classes en la que els homes po-
guem realitzar-nos en tots els sentits i els joves en poguem ser 
membres de ple dret. 

Guardant coherència amb els nostres principis ideològics, el Movi 
ment no assumirà mai el paper de grup avantguardista sinó que els 
seus militants han de ser grups conscients en el si de la joven
tut i de les seves organitzacions, grups estimuladors i mobilitza 
dors. En aquest sentit impulsa les formes d'autogestió en el sí 
del Moviment Juvenil. 

5.3. Organització interna. El M.J.S. estimula al màxim la partici 
pació de tots els seus militants en les tasques de l'organització 
interna. El control d'aquests sobre els mateixos càrrecs són ga
rantia en contra de la concentració de poder en centres determi
nats i la jerarquització dels càrrecs. Es per això que el Movi
ment es dota d'uns mecanismes de revocabilitat i rotativitat dels 
càrrecs i d'un esperit descentralitzador de les tasques tècniques 
de l'aparell. 

A la vegada el M.J.S., impulsa l'autonomia dels seus fronts de 
lluita, perquè aquests puguin portar i aplicar una política con
creta, dins del marc del que acorda el conjunt de l'organització. 

En relació als cercles, o llocs de discussió pel treball pràctic 
o teòric, han de ser uns organismes totalment preparats per inse
rir en el seu lloc de treball; això vol dir haver d'estar prou ca 
pacitats per poder analitzar la realitat en la que es mouen, dis
posar dels mitjans i recursos convenients i, sobretot, tenir capa 
citat per prendre les decissions que només a ells els afecten.D'a 
questa manera ens oposem a qualsevol mena de consignisme o de "ma 
nats" que des de "dalt" vinguin, estimulant el protagonisme i po
der de la base dels militants. 

5.4. Relacions amb el P.S.C. El Moviment ofereix una alternativa 
socialista a només un sector de la societat: la joventut. D'aquí 
que, d»acord amb els nostres principis veiem la necessitat de co
ordinar la nostra lluita amb la de les classes populars. Els nos
tres principis ideològics coincideixen plenament amb els del Par
tit Socialista de Catalunya, en el que lluiten pel socialisme tre 
balladors, dones i altres sectors oprimits de la societat. Per ai 
xò el Moviment de Joves Socialistes hi manté relacions a travers 
de comissions d'enllaç (des de les respectives bases i a nivell 
d'òrgans de direcció), a fi d'assegurar la millor col·laboració i 
coordinació en les lluites. 
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Tot això no va en detriment de la necessària autonomia política 
(imprescindible per elaborar una política autònoma per la joven
tut) i independència organitzativa (organització pròpia, mitjans 
i recursos propis, autofinançament, etc.), en relació al Partit 
Socialista. 

El M.J.S. s'ocuparà de tots els problemes polítics i tàctics res 
pecte als quals, permanentment tindrà que prendre posició. Això 
implica: la seva pròpia direcció tàctica, els seus propis instru
ments i medis de premsa i propaganda, la seva política de forma
ció, la autonomia de les seves decissions i de l'organització de 
les seves activitats i un funcionament propi amb Congressos sobi
rans. 

L'existència del M.J.S.C. no té que suposar una divisió de sec
tors entre aquest i el PSC: un es dedica als joves mentres que el 
Partit ho fa als adults. S'ha de criticar aquesta falsa dicotomia 
que condueix, de fet, a la construcció de petits partits de joves 
No hi ha sectors de la joventut al que no ha de dirigir-se direc
tament el Partit com a tal ni s'ha de relegar al M.J.S.C. a una 
política "específicament juvenil", cosa que exclou una perspecti
va global de la societat. 

El M.J.S.C. com a organització juvenil assumirà com a mètodes i 
objectius de treball el de la formació i el de l'animació. Per ai 
xò, utilitzarà formes organitzatives adquades a la realitat ju- i 
venil i que possibilitin l'expressió de tota la capacitat creado
ra de la joventut. 

(Ponència de Manifest Programa presentada al 
Congrés Constituient del M.J. - Punt 5) 

Al Projecte d'Estatuts també presentats al Congrés, s'hi llegeix: 

6.- RELACIONS AMB EL P.S.C. 

El moviment de Joves Socialistes de Catalunya com a organització 
que dona una alternativa a un sector de la societat i no es propo 
sa la conquesta del poder polític, veu la necessitat de coordinar 
la seva lluita amb la resta dels treballadors i sectors oprimits. 
Per això estem associats al Partit Socialista de Catalunya amb el 
qual ens identifiquem plenament en quan al model de socialisme a 
construir i respecte a l'estratègia per a arribar-hi. 

Les relacions entre ambdues organitzacions han d'estar enmarcades 
per la nostra autonomia política i independència organitzativa: 
- autonomia política pel que fa referència a la capacitat d'elabo 

rar la política juvenil dins dels principis ideològics socialis 
tes. 

19 



P.S.C. 
- independència organitzativa, és a dir, organització i aparells 
propis, autofinanciació i organismes dirigents escollits pels 
militants de l'organització. 

Els Comitès d'Enllaç seran els organismes mitjançant els quals es 
coordinaran les dues organitzacions. S'establiran Comitès tant a 
nivell de Consells generals com de federacions o seccions. 

Els militants del MJSC podran militar, al mateix temps, en el P. 
S.C. Els joves militants del PSC no tindran, obligatòriament, que 
militar en el MJSC. 

Aquests criteris han quedat també recollits a la Ponència d'Uni
tat Socialista que tant les JSC (PSOE) com el MJSC presentaran 
als seus imminents congressos. L'esmentada ponència defineix a la 
futura organització com: Una organització identificada amb el Par 
tit dels Socialistes de Catalunya i alhora autònoma envers aquest 
tant en l'estructura organitzativa com el que fa a la línia polí
tica a desenvolupar. Que assumeixi l'opció estratègica global del 
P. dels S. de C , tot reconeixent el Partit com a seva la políti
ca juvenil elaborada per la J.S.C. 

Essent una organització que establirà vincles estables amb el Par 
tit, i en la qual els membres de l'organització juvenil no podran 
pertànyer a un partit que no sigui el dels Socialistes de Catalu
nya. 

Una organització articulada a nivell estatal a la "Federación de 
Juventudes Socialistas de España", amb una mateixa estratègia i 
una mateixa tàctica a seguir, a nivell estatal. 

CONVOCATORIA A TOTS ELS MILITANTS DEL PARTIT DE MENYS DE 25 ANYS 

Conferència de militants joves del P.S.C. 

Els problemes que toquen els joves -bé d'una forma directa o indi 
recta- són, avui, molts i força complexes. 

En el terreny de l'educació, existeix un dèficit enorme en quant 
a llocs d'ensenyament mitjà, que encara és molt més greu a la Uni 
versitàt. Les dimensions de les deficiències qualitatives -mèto
des d'ensenyament, etc.- no són menys importants. Finalment, l'en 
senyament professional pateix actualment la manca de previsió 
dels ministres d'"Educación y Ciencia" del franquisme i molts jo
ves que són rebutjats formalment per a cursar BUP es troben.pràc-
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ticament impossibilitats per a estudiar F.P. davant la brutal man 
ca de llocs d'ensenyament. En acabar els estudis, són molts els 
joves que no troben feina i, per raó dels mecanismes existents a 
l'Estat espanyol, no tenen dret a l'assegurança d'atur. En el da
rrer temps, han estat prop de 300.000 joves cada any els qui, en 
el conjunt de l'Estat, han patit aquesta realitat. En el cas dels 
que sí troben un lloc de treball, la realitat és poc més favora
ble. Efectivament, són els treballadors joves els qui pateixen en 
primer lloc les arbitrarietats dels empresaris sota diverses for
mes: salaris per sota del mínim legal, feines no corresponents a 
la categoria ni al salari, inexistència de Seguretat Social, etc. 
D'altra banda, trobem la injustícia de la mateixa legislació labo
ral que no reconeix la plenitut de drets fins els 18 anys, mal
grat declarar la plenitut d'obligacions des dels 16. 

Els fenòmens d'emigració dels joves del camp a la ciutat -que pro 
voca el veritable despoblament del camp-, la manca quasi bé abso
luta d'oportunitats d'esbarjo no alienant, són alguns elements 
més d'aquesta problemàtica juvenil. 

En la situació actual de crisi del capitalisme -en tots els or
dres-, aquests elements es tornen encara més problemàtics. I això 
perquè a una realitat que és, ja en si mateixa, contradictòria, 
s'hi afegeix, d'una banda, la crisi d'ideologia del capitalisme i 
en segon lloc, la inexistència d'alternatives a càrrec de les for 
ces d'esquerra. Els moviments d'estudiants a Itàlia, l'aparició 
del fenomen "punk" i d'altres moviments marginals, etc. són ex
pressions puntuals però alhora significatives d'aquesta realitat. 

Davant aquest seguit de problemes, veiem que el P.S.C. no té una 
resposta, una alternativa a oferir. Però l'impuls de 1'alternati
va socialista exigeix l'existència d'aquesta resposta que avui 
ens manca. I no ho exigeix solament perquè el socialisme és un 
projecte de canvi radical de la societat a tots els nivells, sinÒ 
també perquè l'arrenglerament dels joves en una opció de real 
transformació de la societat és una condició indispensable per 
a que aquesta transformació es vagi produint. 

Fins ara, el tema dels joves ha estat quasi bé totalment marginat 
de la política del Partit i, per això, solament han existit res
postes parcials i molt puntuals a alguns dels problemes que abans 
hem esmentat. D'altra banda, l'organització juvenil associada al 
P.S.C. -el Moviment de Joves Socialistes de Catalunya- té una rea 
litat millor que la del Partit en aquest terreny dels joves, però 
que és feble encara i cal que sigui impulsada per tal que el que 
avui és poc més que un embrió d'organització juvenil socialista 
esdevingui una veritable organització de masses, present en el 
món dels joves. Aquesta mateixa organització també té deficiènci
es greus en el terreny de la definició del que vol ésser -és a 
dir, del projecte d'organització- i, a més, es troba acarada a un 
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procés d'unificació amb les Juventuts Socialistes de Catalunya-
PSOE, amb el projecte 3e la qual existeixen algunes contradicci
ons. Tocant a la realitat del M.J.S.C., només cal afegir que els 
propers 8 i 9 d'Abril tindrà lloc el seu Congrés Constituent. 

A partir d'aquestes reflexions, és que considerem que cal iniciar 
un gran esforç per tal de tirar endavant les alternatives que la 
realitat exigeix i creiem que cal fer-ho urgentment. 

En el nostre Partit hi militen molts joves que tenen o han tingut 
una dedicació important a la problemàtica juvenil. Es tracta sobre 
tot de que aquest bagatge, aquest capital polític, sigui aprofitat 
per a desenvolupar 1'alternativa socialista del joves. Per això, 
hem considerat que una Conferència de joves, on analitzem aquests 
problemes i cerquem les formes concretes d'impulsar el M.J.S.C, 
és la manera més adient per a donar una empenta no definitiva, pe 
rò si molt important a la presència de l'opció socialista en el ~ 
camp jove. Aquesta Conferència tindrà lloc el proper dia ler. d'A 
bril en el local del PSC de Sants a 2/4 de 5 de la tarda. L'adre
ça es: Jocs Florals, 78-80. 

Us hi esperem. Salut!!!! 

Secretariat General del P.S.C. 
Secretariat del M.J.S.C. 
Secretariat de la Secció Universitària 
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DIVERSOS 

EL COMPANY ADROHER-GIRONELLA ELEGIT VICE-PRESIDENT DEL MOVIMENT ' 

SOCIALISTA EUROPEU 

El Comitè Internacional del MOVIMENT SOCIALISTA EUROPEU s'ha reu
nit a Paris el 4 de març de 19 78 per elegir -d'acord amb les deci 
sions del darrer Congrés tingut a Roma- el Secretariat Permanent 
<jel Moviment amb mandat pels dos anys propers. 

Han estat elegits: 
President: Mario ZAGARI (Itàlia-Antic Ministre P.S.I.) Pre 

sident de Sinistra Europea. 
Vice-Presidents: Lucien RADOUX (Bèlgica-diputat PSB) 

Gerard JAQUET'tFrança-Antic Ministre P.S.F.)Pre 
sident de l'Organització francesa de la Gauche 
Europeenne. 
John ROPER (Grand Breganya-Diputat laborista) 
President del Labour Commitee for Europe. 
Enric ADROHER-GIRONELLA (Catalunya-Secretari de 
relacions Internacionals del P.S.C:) Antic Se- " 
cretari General del Moviment Gauche Europeen. 

Secretari General.-Max MOREL (França) 
Sec.Gral. Adjunt: Norman J. HART (Grand Bretanya) 
Membres del Secretariat: Raymond RIFFLET 

Enzo DALLA CHIESA, Sindicalista italià 
Umberto SERAFINI, Dirigent del moviment 
"Communes d'Europe" 

En el transcurs de la reunió el Comitè Internacional va aprovar 
dues resolucions: 
- Una, demanant que les demandes d'adhessió de Grècia, Espanya i 
Portugal a la Comunitat Europea siguin aprovades immediatament. 
El Moviment Socialista Europeu comprèn que la integració d'a
quests països planteja problemes quina dificultat seria absurd 
minimitzar, però el Moviment s'esforçarà per contribuir a la se 
va solució a travers de les sessions d'estudi, confrontacions i 
col·loquis, que el Moviment organitzarà en els diferents països 
interessats. 
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P.S.C. 
L'altra, declarant que el Moviment Socialista Europeu, 1'objec
tiu fonamental del qual es la construcció d'una Europa política 
ment unida i orientada vers el socialisme, espera en confiança 
el resultat de les eleccions franceses. Està convençut que una 
victòria del Partit Socialista Francès ajudarà a superar a ni
vell de la Comunitat Europea la crisi actual i accelerarà l'ad
veniment d'una Europa dels treballadors, objectiu al que el Mo
viment Socialista esmerça tots els seus esforços. 

CALENDARI DELS ACTES REALITZATS PEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

DURANT EL MES DE MARÇ 

1 -

2 -

En aquest informe no s'indueixen els actes programats direc
tament per les federacions en les que els militants de comar
ques realitzen directament 

La Semana Santa ha comportat problemes d'impremta i manca de 
material a incloure, per tant sols s'ha fet un "Company din
tre del mes de Març 

26 Febrer - Bellvei Penedès - Marta Mata 
3 Març - Guisona - Marta Mata 
4 H - S. Carles Ràpita - Pep Jai - Subirats 

Amposta - Pep Jai - Subirats 
6 H - Selva del Camp - • Pep Jai-
11 H - Palau Plegamans - Xavier Guitart 
11 ii - Flix - J. Reventós - J. Casanovas 
13 •i - L'Arbos - R. Obiols 
13 ii - Col·legi Franològic- M. Dolors Renau 
13 M - Manresa - Pep Jai 
17 H - Palau d'Esports Barna Acte Unitari Entesa. Altres 

Partits. A. Abelló 
17 ti - Poble Nou - Barna - J. Reventós - N. Serra 
17 H - Manresa - Marta Mata 
18 •i - Vilanova i la Geltrú E. Martín 
18 ii - Moià - Pep Jai 
19 ii - Mollerusa - Pep Jai - J. M. Raurich 

L-L. Setmana Santa 
31 n - Premià - J. Reventós 
31 tt - Callella de la Cos i ta R. Obiols 
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