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CONSELL GENERAL 

DECLARACIÓ DEL CONSELL GENERAL DEL P.S.C. SOBRE LES ELECCIONS MUNICIPALS 

Davant el trencament del consens en l'avenç cap a la consolidació de la 
democràcia, resultant de la irresponsable actitut partidista de la dreta 
espanyola i el seu Govern, que ha decidit prolongar entre vuit i dotze m< 
sos l'agonia dels ajuntaments franquistes, el Consell General del PSC re
solt el següent: 
].- Recordar que les Corts no van votar l'endarreriment de les eleccions 

sinó que van deixar (per 20 vots de diferència) a l'arbitri del Go
vern la fixació de la data de les eleccions que han de democratitzar 
els ajuntaments. 

2.- Pressionar conseqüentment al Govern, per tots els medis legals, inclc 
ses campanyes populars, per tal que accepti la urgència de les elec
cions amb la perspectiva de la consolidació de la democràcia. Els So
cialistes, passi el que passi finalment, no poden acceptar el suicidi 
col·lectiu que representaria un any més d'Ajuntaments franquistes. 

3.- Acceptar com a bona i eficaç avui la forma d'elecció d'Alcaldes per 
majoria absoluta en primera volta i l'elecció directa en segona volt< 
del primer candidat de la llista guanyadora, per bé que aquesta fórmt 
la no sigui potser perfecta de cara la futura llei Municipal i Comar
cal Catalana. 

4.- Continuant les tasques del manifest programa municipal dels Socialis
tes, juntament amb els companys de la FSC del PSOE, per tal d'enlles
tir-lo dintre del mes d'abril; així com intensificar i obrir a perso
nes independents els nostres treballs de programa a nivell comarcal i 
local, tot cridant a les altres forces polítiques a col·laborar en 
aquesta tasca en els municipis petits. 

Referent a les formes de pressió sobre el govern per tal de fer-lo recon
siderar una actitud que posa greument en perill la consolidació democràti 
ca i significa un trencament del consens existent fins ara en aquest sen
tit, el Consell General del PSC resol el següent: 
1.- Donar suport a la proposta de la F.A. de V. de Barcelona referent a 

la inclusió de la urgència de la renovació democràtica dels Ajunta
ments de Catalunya com a primer punt de la campanya a l'Entesa dels 
Catalans per la Constitució i l'Estatut, que han de culminar el 23 
d'abril. La consolidació de la democràcia i l'autonomia de Catalunya 
es basarà forçosament sobre aquests tres elements: Ajuntaments demo
cràtics, Constitució i Estatut. 
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2.- Intensificar l'acci5, ja en marxa en moltes poblacions de Catalunya,a 
partir de les Comissions Municipals de Partits, en el sentit de fer 
present en els Ajuntaments, i a través d'ells a la presidencia de go
vern, que les forces democràtiques de Catalunya i la gran majoria 
dels ciutadans no accepten l'injustificable endarreriment de la reno
vació municipal, i no es fan responsables del trencament del clima de 
diàleg, renovació i espera en la vida municipal. 

3.- Combatre aferrissadament els consistoris més anti-democràtics i que 
continuen portant a terme una gestió anti-ciutadana. 

4.- No acceptar la col·laboració, amb forma de presència dels partits a 
través de Comissions Informatives, de Control, o Gestores, amb els 
Ajuntaments de l'antic règim. Solament en aquells cassos de buit de 
poder local degut a dimissions i on es donin les condicions per una 
participació transitòria en el control de la gestió transitòria dels 
ajuntaments, posarem els peus a les Cases Consistorials. 

Els Socialistes no acceptem l'enderrariment de la renovació democràtica 
dels Ajuntaments de Catalunya. Es fals que aquesta renovació interfereixi 
la discusió de la futura Constitució democràtica. 

Els ajuntaments democràtics són totalment imprescindibles per consolidar 
la democràcia i l'autonomia de Catalunya. No hi ha volta de full: Els ob
jectius del govern i la dreta entorn a aquesta qüestió, no són admisibles 
i no ho són precisament perquè estem en un període constituent i de conso 
lidació de la democràcia neixent. Cal posar un termini greu a l'agonia 
dels Ajuntaments franquistes, i obtenir la urgent renovació democràtica 
dels municipis de Catalunya, així com provisionalment de les quatre dipu
tacions. 

CONSELL GENERAL DEL P.S.C. (12-IV-78) 

SECRETARIAT GENERAL 

REUNIÓ DEL SECRETARIAT GENERAL DEL DISSABTE ler. D'ABRIL DE 1978 

La reunió no té ordre del dia precís. Es una sessió de reflexió sobre la 
política i la marxa del Partit. Tots els membres del Secretariat General 
són invitats a comentar amb tota llibertat les seves impressions i les sê  
ves suggerències. 
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RAIMON OBIOLS declara que el PSC està trist. Diversos esdeveniments en 
són probablement la causa: el retard de les eleccions municipals; una Ge
neralitat sense poders; la desfeta de l'esquerra a França. El fet és que 
els militants no acaben de compendre i no poden ni explicar ni resumir la 
política del Partit. Cal prendre una sèrie d'iniciatives a donar una do
ble imatge del Partit. Una imatge de partit de Govern i una imatge de pa£ 
tit de lluita, enllaçant -lo cada vegada més amb la Federació Catalana del 
PSOE. 

La imatge de Govern, imatge hegemònica a nivell de Catalunya, hauria d'és_ 
ser desenvolupada en tres direccions: 
I.- una dimensió política orientada vers les tasques a nivell de Generali 

tat i de l'Estat; 
2.- una dimensió tècnica, entorn del gabinet especialitzat que s'està mon 

tant prop del Secretariat General 
3.- una dimensió cultural, intervenint i participant en tota una sèrie 

d'iniciatives que s'estan desenvolupant en el pla sectorial. 

La imatge de lluita hauria d'ésser desenvolupada entorn de: 
1.- Suport a les tasques sindicals del Partit 
2.- Organització d'una sèrie de mobilitzacions de masses (denúncia d'in

compliment del Pacte de la Moncloa i dimissió d'ajuntaments "bunkers" 
3.- Potenciar una política ofensiva de les joventuts (per exemple, en la 

qüestió dels Joglars) 

La imatge de Govern i la imatge de lluita hauria de permetre mantenir el 
desenvolupament organitzatiu del Partit, procurant que l'esforç organitza 
tiu pugui ésser mantingut després de la unificació socialista. En aquesta 
perspectiva es planteja el problema de l'HORA SOCIALISTA i la transforma
ció i l'ampliació dels butlletins de comunicació interna, COMPANY. 

RAURICH accepta el plantejament del company Obiols i el completa amb l'ac 
ció específica a fer en el sector de la pagesia i del cooperativisme. 

GIRONELLA fa al·lusió al document de treball sobre "una nova política a 
la Generalitat provisional" considerant-lo positiu en tan que instrument 
tàctic però insuficient com alternativa política dels socialistes. Ens 
caldria un gran projecte de la Catalunya socialista de demà. Sense voler 
caure en plantejaments utòpics, considera que la crisi econòmica a nivell 
europeu comença a desbordar els problemes de la inflació i de l'atur per 
transformar-se en problemes socials: malestar a l'Alemanya de l'Est i al
tres païssos de l'Europa oriental; mobilitzacions obreres a tots els païs 
sos de l'Europa occidental. Cal que el PSC participi a totes les iniciati 
ves dels partits socialistes en favor d'una gran alternativa del socialis 
me europeu per sortir de la crisi i preparar el futur. 

EDUARD MARTIN considera que el document de treball del Secretariat Gene-
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ral és l'instrument d'una política, però no és una veritable política.El 
problema de fons és quina serà la política del Partit. En relació amb la 
imatge pública del PSC, està d'acord amb les proposicions de Raimon Obi
ols. Si a nivell de Catalunya o de l'Estat s'articula una esquerra social 
els socialistes hem d'ésser hegemònics en el sí d'aquesta esquerra. La 
condició és la nostra capacitat d'egemonitzar les forces socialistes en 
el sí d'aquesta esquerra. 

TONI VERDAGUER voldria que el Partit es pronunciés sobre el problema dels 
ajuntaments i de les Comissions Gestores. 

MARTA MATA considera que la tristesa constatada per Obiols no es limita 
al nostre Partit sinó que està molt generalitzada. Segueix creient que 
els tres capítols de l'activitat del Partit són la Constitució, l'Estatut 
i les eleccions municipals. S'ha de portar una atenció especial a l'orga
nització del Partit, que estima poc estructurat 

NARCÍS SERRA està molt d'acord amb la intervenció de Marta Mata. L'elabo-
ració d'un projecte d'Estatut és molt ingent. El text hauria d'ésser pre
sentat a les Corts la mateixa nit que fos aprobada la Constitució. La prô  
posició l'haurien de presentar els socialistes. L'organització del Partit 
és un dels problemes capitals. 

LLUÍS ARMET aproba l'esquema desenvolupat per Obiols. El problema del Par 
tit es la conseqüència del passatge d'una actitut de reivindicació a una 
actitut gestionaria. En el pla municipal, les comissions gestores provoca 
rien dinàmiques difícils. Considera que en la qüestió del Pacte de la Mon 
cloa els socialistes han jugat com calia. Pels socialistes a nivell d'Es
tat, Catalunya és un camp experimental. El PSC pot ésser l'eix vertebra-
dor de possibles formes de govern. Per això necessitem accentuar la polí
tica d'esquerra 

JOSEP M. SALA desenvolupa una s""ería de problemes concrets relatius a 
l'organització del Partit. Les qüestions organitzatives no són tècniques 
sinó polítiques. 

EMILI FERRER resumeix els aspectes sindicals entorn dels quals podrien or_ 
ganitzar-se les mobilitzacions: incompliments del Pacte de la Moncloa;pro 
blemes de l'atur; la seguretat social; salaris i llibertat sindical. 

Després del torn general, Eduard Martín i Raimon Obiols amplien i comple
ten les seves intervencions 
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S. FORMACIÓ - PSC, SECCIONS OBERTES D'INFORMACIÓ 

El Secretariat de Formació del PSC organitza, cada dilluns i cada diven
dres, a les 19,20 h., al local de Rbla. de Catalunya 92, pral., sessions 
obertes d'informació, ón membres del secretariat o militants amb responsa 
bilitats responen a totes les qüestions dels militants del partit sobre 
temes d'actualitat. Les sessions són estrictament informatives, no de de
bat. 

Programa abril 1978 

dilluns, 17 d'abril - El Secretariat General informa (Lluís Armet) 
Divendres, 21 d'abril - Balanç de les eleccions a França (Enric Adroher 

Gironella) 
Dilluns, 24 d'abril - El Secretariat General informa (Jaume Casanova) 
Divendres, 28 d'abril - El debat sobre la Constitució (J.A. González Ca

sanova) 

Nota: Les sessions són obertes a tots els militants del P.S.C. Es recoma 
na l'assistència dels responsables de formació o d'informació interna 
dels cercles de la F. III. 

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 

El PSC invitat al Congrés del Partit Socialista Italià (P.S.I.) 

El Partit Socialista Italià va reunir el seu 4t. Congrés a Torino del 29 
de Març al 2 d'Abril darrers. El nostre Partit hi fou invitat. El company 
Adroher-Gironella portà la representació del PSC. La delegació del PSOE 
estava integrada pels companys Alfons Guerra i Carlos Cigarran. Un com
pany del PSP, resident a Roma completava la delegació socialista espanyo
la. 

El tema central del Congrés era el Projecte d'alternativa socialista pre
sentat i actualitzat per Bettino Craxi Secretari del PSI. En el debat po
lític s'enfrontaren les quatre corrents que composen actualment el partit 
La política preconitzada pel Secretari Craxi aconseguí una forta majoria, 

Un membre de la comissió negociadora Espanya-Mercat comú visita els lo

cals del PSC 

Charles Caporale, alt funcionari de les Comunitats Europees, responsable 
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de les relacions entre el Mercat Comú i els païssos mediterranis i membre 
de la Delegació que negocia la integració d'Espanya i Portugal a la C.E.E 
ha passat uns dies a Barcelona (finals de Març i començament d'Abril). Du 
rant la seva estada a Barcelona s'ha reunit amb membres de la Comissió In 
ternacional del PSC i ha tingut importants entrevistes amb els ministres 
de la Generalitat Joan Reventós i Narcís Serra. El senyor Caporale torna
rà a finals d'abril a Barcelona per pronunciar una conferència a la Uni
versitat i completar els seus contactes i les seves visites. 

DIVERSOS 
CREACIÓ DEL COL·LECTIU D'ACCIÓ DEL SECTOR ENERGÈTIC DEL PSC 

El passat dia 23 de gener es cel.lebrà l'Assemblea Constituient del COL.-
LECTIU DEL SECTOR ENERGÈTIC del PSC. 

Aquest col·lectiu, constituït d'acord amb els estatuts del Partit pretén 
coordinar a tots els militants que treballen en empreses d'Aigua, Gas, 
Electricitat i Combustible, independentment del cercle en que militin i 
al que seguiran adscrits. 

A més dels objectius de caràcter general definits en el Congrés del Par
tit i dels que en el futur determinin els òrgans de direcció política, 
aquest Col·lectiu d'Acció assumeix com objectiu fonamental el de coordi
nar l'acció dels militants en base a uns PROGRAMES D'ACCIO elaborats a 
partir d'una definició d'objectius a curt, mig i llarg termini. 

Aquesta definició d'objectius es farà en debats periòdics sobre la situa
ció socio-política del sector i amb la participació de tots els militants 
que ho desitgin. 

En funció dels objectius que es defineixin, els PROGRAMES D'ACCIO, entre 
altres, s'estructuraran sobre els següents punts: 
Desenvolupament de la política sindical del Partit. 
1.- Promocionant la implantació dels sindicats de classe dins de les em

preses i fonamentalment de la UGT. 
2.- Impulsant un ampli Front dels Treballdors 

3.- Transformant en una autèntica lluita de classes les reivindicacions 
als problemes que es detecten en el sí de les empreses. 

4.- Coordinant les accions sindicals dels militants quan aquesta no sigui 
realitzada a la UGT 
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5.- Coordinant l'acció dels militants dins de la UGT. 
6.- Intercanviant experiències sobre l'acció sindical a les distintes em

preses del sector. 

Desenvolupament de la presència del Partit a les empreses 
I.- Extenent el Partit entre els afiliats a les centrals sindicals de 

classe. 
2.- Propagant la imatge del Partit dins de les empreses del sector. 
3.- Elaborant i difonent dins de les empreses les alternatives polítiques 

del partit al sector. 
4.- Facilitant la participació de simpatitzants en la definició d'alterna 

tives. 
5.- Organitzant tribunes Socialistes sobre temes relacionats amb el sec

tor energètic. 
6.- Elaborant, per mitja de debats públics, un nou model de l'empresa de 

servei públic. 
7.- Promocionant la participació dels treballadors del sector en els ac

tes organitzats pel Partit a qualsevol dels àmbits en que es realit
zin. 

El COL·LECTIU D'ACCIO DEL SECTOR ENERGÈTIC desenvoluparà a la vegada els 
estudis teories necessaris per el suport tècnic de les seves activitats. 
Per això mantindrà els vincles necessaris amb aquells grups d'estudi esp¿ 
cialitzats constituïts dins del Partit i que puguin aprotar elements và
lids pels PROGRAMES D'ACCIO que s'emprenguin. 

De totes les seves activitats donarà compte en primer lloc a la conferèn
cia Nacional del Front de Lluita a l'Empresa i, sempre que sigui requerit 
als òrgans de direcció política del Partit als àmbits en els que incidei
xin els PROGRAMES D'ACCIO en curs. 

A l'Assemblea Constituient esmentada participaran militants de diverses 
Seccions i Federacions del Partit. A través d'aquesta nota fem una crida 
als militants que no han pres contacte amb el Col·lectiu i que treballant 
a les empreses del sector o estant vinculats d'alguna manera als proble
mes del mateix, estiguessin interessats en formar part del mateix 

Per això poden dirigir-se a: 
JULI VILLACORTA Tf. 219.21.18 o 301.16.66 
FRANCESC COY Tf. 243.88.11 o 309.50.50 
JOSEP M. PICO Tf. 300.00.36 o 318.00.00 

CALENDARI D'ACTES REALITZATS PER EL PSC 

7 d'Abril - Gelida - Isidre Molas - Toni Verdaguer 
8 d'Abril - Barcelona - Barriada El Carmel - Pere Jover 
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8 d'abril - Vilafranca - M. Mata 
9 d'abril - St. Joan de Torruella - E. Martín 
9 d'abril - Seifores - LI. Armet 
9 d'abril - Soses (Lleida) - Pep Jai - Josep M. Raurich 

En aquesta nota sols s'indueixen els actes que han sigut programats per 
realitzar, oberts a tots els públics, prescindint dels organitzats a ni
vell de Federació o a nivell intern del Partit, i ha sigut necessària la 
intervenció d'algun membre del S.G. o bé especialitzat en el tema sol.li 
citat. 
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