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f ¿IMANA Dil 15 AL 21 DÉ MARv-1976 N«2 

I RECORDÉ}! A TOTS ELS MILITANTS 

* EL COMP'iOMlS QUE TEÑEN DE 

PORTAR JENT A LA TROBAPA POLÍTICA 

DE JOVEiNTUT. 

COMUNiCAT INTERN DI LA DiRICCiÓ 
NACIONAL DE F.Ñ.C. 

En la reuni6 de la setmana del 15 al 21 la direcció del partit ha 
«cordnt, entre altres cose»: 

1) Iniciar un debat en profunditat sobre la nostra"DeclaraciS de 
principie i d'acció política" per tal de saber emaaarcar correcta— 
-.«nt el nostre plantejaiaent de socialismo autogeetionari radical, 
de base marxiata crítica, diferenclant-lo correetament de la ao-
cial-democrácia i del comunisme. Aquasi debat que en bona part 
haurá de teñir lloc a través de seffiinaris interna, será una bona 
enn+'í'-.f-ií a una amplia i major cohesiS ideológica entre tota 
ala militanta de F.N.C* 

2) Redactar 1 enviar, per a ser publicada, una resposta contundent a 
la falsa explicado política de F.N.C* apareguds a "Mundo Diaria" 
el diursertge dia ik de mar;. 

3) Que la Secretaria de pramsa faci una r¿ota~f itxa-reaum deis nostrea 
plantejaments per a enviar a tota la presasa de l'Estat espanyol. 

h) La direcció ha discutit i aprovat un docuaent de treball que pre
senta al Consell de Forcea Politiquea de Catalunya« S'acorda difon 
dre' 1 intemaroent a tot el partit»* 

' *• ,-~*-1lquem a continuaciS) 

documenf de treball qye presenta F.N.C 
al C deF.JP.de Catalunya 
->.».,»Bnt de treball que presenta F.N.C, al Consell da Forcea Politiquea 
c - Catax &**„;-«».- toare del 1976. 

j. coojpanyant i explicitant amb major detall el contingut del Docuaent 
nres< ntat del Secretariat del Consell, al que F.N.C. ha col'laborat, pre 
s. 'nteu aquesta proposta. 

La hipótesi d© treball que la informa es fonaaanta,en bona part, an una 
mis lara di«tinci6 entre les Instancias unitáries existents actualnent, 
és a ir el que podríem anomenar l«opoaici6 militant, i 1•opinio pública 
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catalana glouaiment cflMQRl&rada* No es tracta d'establir una distancia 
entre elles que ' iliJOAlWfMI de 1•oposicio militant no seria corréete 
d'establir, ans de guanyar progreseivaaent 1 '* interés de 1' oplnio pública 
global, per ais plantejaments i per a l'acció política. 

En certa manera el Consell, i en una o altra mesura les altres instan
cias unitáries, es troba tancat,o encerclat, per- í& problemática exis» 
tent dins de I'oposiciS militant, molt irapertant en la recerca tí'un 
necessari equilibri de forcea que defineixi lsesperit uaitari tot cla« 
rificant les respective» funcions. Penses» que aqueata problemática xssisae 
diata %m preocupant, pero que la aeva solucio pot quedar afavorída si. el 
Consell pren major consciéncia de la seva missio i de la seva funcié de 
futur• 

ts obvi de senyalar que el Consell ha estat forjat dins de i'áiabit de l'o 
posiciú militant i que amb totes les altres instancias unitáries coBsti-
tuaix 1•avantguarda dal poblé pero que és aquest poblé ©la destinatari 
de les propostes politiquea del Consell» Les forces politiquea que fór
mela el Consell heía actuat en un període molt liarg contra un régim f'eixis 
ta que explicara i justificava les actitud» mes radicáis» En certa mane
ra he» estat "comformades" per aquesta alarga situacio anormal i encara 
conservera les actituds i les expressioas correaponeata a una etapa que 
"ja ha passat", etapa poc propicia a la formulado da projeetes construc 
tius. No ees era possible de contemplar, ni a cure ni a mitjá tersuni, 
cap possibilitatde participar en el poder, i molt manye d'exercir-lo. 
Tan llunyá con aqüestes poasibilitats quedava la possibilitatde fer arri 
bar a l'opinió publica qualsevol proposta normal per v.ias de comunica
d o normáis. 1, en certa manera* quedava llunyana qualsevol issatge con
creta de la prSpia opiniú publica. En certa manera &na heat vi*t obligáis 
a practicar una política de"cercle tancat" dins del qual ens cowuriicávaw 

i enseras ens encoratjavera mutuament. No ha estat vana feina, molt al con-
trari. 

Ara -i pal moment salvada una. regressiS que ens pot tornar a dur a la raa 
teixa situacio anterior- , ara, diem*les possibilitats de comunicacié 
han augmentat i al ¡nateix temps santim mes próxima i sie-s concreta la 
iuatge de 1'opin.io pública: el nostre de atina tari real* 

I aixl, al nostre entendre, resulten acongsllablss ja les propostas con
cretas d'acci6 política» 

L'aparicio del Conaell de Forcea politiquea de C&i&lunya., so sitúa, per 
dir-ho així, al comencaasent d!una nova étapatde la nova «tapa* 

ül Consell de Forcee Politiquea de Catalunya actúa unitáriament dins da 
la nova etapa, Consíderea que ss un sncert i, des del nostre punt de vis
ta» l'esfor^ de eohesiS al que estes» lliurats, conté en si nAtdx la de
finido d'una zona majoritária d'opinio pública i que cal lasatsair fin* 
la fi del període provisional COSÍ a garantía da la irreversibiXitat del 
procés da damoera titeado amb contingut progressista,. 

En efecte, pense» que els crlteris polltics han de ser unitaria i dea-
cansen exigitivament dassuat del restablimant de la democracia i no han 
de projectar-se mes enliá ni quadaar-.se m€s en«;áe 

Consciant de la seva representativitat, el Consell no pot dsixar ai sar. 
ge i ha de pendre posiciñ molt clara, sobre totes i cadascuna de les 
iniciatives que des de qualsevol instánaia es proposín a l'objacte da 
lluita per 1'alternativa democrática. 

En una relacio enumerativa á no exhaustiva els criteris política unitá. 
ris dal Consell s'haurien d'explicitar sobre: *~ 

- Jl» formulaciú sistemática -i aplicada- de 1'exigencia del res 
tablimestt sense condiciona, de les ilibertats fonamentals con-" 
tingudes en Pacord del Consell , COIB a condició previa a la re 
composiciú social i política a nivell da 1'Estat aspanyol* 

- un projecte de Govarn da la Generalitat de Catalunya a discutir 
amb"l» Asserofaiea de Catalunya, amb les f orces sindicáis i políti-, 
ques i socials catalanes" sagons expresas la Declarada del Con. 
salí* Aquest projecte hauria d'afectar: 

a) les previsians sobre la composiciú del Üovera 
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b) les previsions sobre els objectius del Govern per al perí-
ode provisional, es a dir, un «aínim de programa de Govern* 

c) la valoraci6 deis interlocutor» a aquests efectes segons 
criteris de caracteritzatió de cadascún d'eils; fortes !--&£. 
Kanents o circanstajtciais, Considere® molí isiportant el 
dialeg arab les Torces sindicáis crganitaades i'represen-
tativeg, amb el conjunt d'elles si pot ser* D'aquest dialeg 
no podria quedar absent una estrategia global de reivindi— 
cacioiis realxstes i unes formes d'accio idonies al trenca. 
saent desaoeratie* 
Així isateia: amb les forcea politiquea catalanes que ao señ
al Consell, segons criteris de-i compromis que estiguin dis 
posadas a assusir, 
Íes unes i les altres les considerar isas caractsritsadea 
per la seva permanencia dias l'estructura social catalana» 

- el papar essenciai del President de la üeneraiitat que ii torres^ 
pon dins el preces de constituáio del Govern de la General!tat» 
1.a proximitat de ia primera entrevista aconsella el deb&t sobre 
els projectes anteriors» 

- la intransigencia sobre el contingut de la ruptura democrática, 
unida a ia fleXibilitat de 1 !esírate|la| sis passoa a donar uni-
táriament segons el seu valor rupturista, per sxemple les elee-
C Í C E S Bíunicipala del prSxim novembre• -

- ia presencia del Coneell per twitía. d'acíes pública unitaria a 
Barcelona i a comarques» 

ASSEMIBISEA DE BARC! 
El dissabte dia 13 es celebra a Barcelona una Assemblea general de 

sailitants de P«N.€« de Barcelona* Bis punts de l'or-dre dsl dia de la 
reuñiS fóren; 

a) InformaeiS de la tasca raalitsaáa per la Comissio técnica de 
Barcelona d'encá la darrera assessbleat on fou iwaenada, 

b) Es aquesi segos punt es feu urna anülisi política del momejit ac% 
' tual i es facilita informado sobre qíiestions politiquea váries» 

c) Inftvrine de 1© Comissio d' easenyaseat que es centra sobre la tas
ca que en aquests mosaents están realitsMuafc IJI secci-S d!estudiants 
i els en.senyaE.tse Aquesta tasca es centra de masera prioritaria 
entera l'actualitsacio de ia línia política d' eassriyassnt del P»£. 
tit * eos a ponencia per a ser presentada a tots els militante, i 
entorn una campajiya de pcpularitzacio deis aostrég ob.iectiüs i 
de captado de miXitants en el caasp específic de i * enseayaasent.. 
Dina el mateix puni un informe de la Comíselo de barría entorn 
l'elaboracio á'uaa líaia d'actu.acxS política al froat deis basrx»» 

d) Finaiment ssabordaren les perspectives de toreball de la xarxa de 
ssilitanis de Barceioaa. En aquast seatit s* a pro va anar a la celé 
braci5? en. un període de tempe molt curt, d» X'Agsesnblea política 
de Barcelona» Cosss a ordre dal dia d'aquesta Assemblea i de mane-
ra provisional * s* acordaren els segtSenta punts; 

1) aaálisi política general i moment polltic a la ciutat 
de Barcelona. 

2) definiciS deis fronte de lluita i normativa general de 
la xarxa de Barcelona. 

3) elecciÓ del comité polltic de Barcelona i normativa d'a» 
quest comité» 

base a Terrassa 
Despres de raolt de teaps de mili tanda, a partir dfaquesta seimana 

el nucli de militanta de F«N,C. de Terrassa estableix lligam definitiu 
amb la xarxa nacional del partit» 
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fEMIinRISD'SZP&ICBCl6 
DE LR POLÍTICA DE W.N.C 

Hi ha una bona experiencia que parteix de practiques d'altres grups 
politics, de coas convocar sexsinaria amplis d' explicaci6. 

Es tracta de rer una convocatoria oberta» per exesspié en un poblé, a 
totno» qu* es pugui, sigui o no da la nostrá corda, dient que tal senyor 
de F.N.C» fa una xerrada a porta tancada, <S« explicaciS de la política 
d'Aquest partit. 

Fet aixi significa no teñir que demanar permis, i no necassitar cap as-
sociació que proinocioni l'acte. Nontis cal una casa i preocupar-se de con 
vocar ob¿erta»ent, que no vol dir publicastent. 

Una bona experiencia que cal coasencar a practicar!. 

DOCUMEN? DE JOVENTUT 
Tota la joventut del partit ha d'estar atenta-per participar a la 

discussió del docunent polítict"Per una política popular i catalana de 
joyentut", Moit aviat, i així ho'eepereis, «i* cosspanys de la comarca 
del Segriá -(Regio vuitena} sus han de transistetre la proposta* 

| escota de militan!s 
De 1' escola de militante del parta, t en» récordes ia necessitat de 

realitscar i de participar a serainarig politice interna. 

Hera de procurar que cap nucli no es quedi s e-ase seminaria i que cap 
ailitaat no es quedi aense reaiitzar un treball á'auroíundiisent solí-
tic, 

- Els nuelis han de snintar les sev** ser.ra.des i cada Cossiti o T&ula de 
front de lluita ha de procurar tota J!ajaéa tiesd.ce i amtarial per tal 
que aixO -es dugui a la practica* 

l cap m la XV Ptomnm®!»! 
\ d©r&*sembIea«ieCa&r ~j m 

Es p r e p a r a per a m o l t a v i a t l a 3LV p e r s a a e n t de i ' A s s e m b l e a de C a t a l u » 
a y a . L ' o r d r e d e l d i a p r e v i s t SSJÍ 

0 * - I n f c r s a a c i ó de l ' e s t a t de l a ca icpanya de r e a f i r s s a c i o de l * A s -

í s e s s b l e a de C a t a l u n y a * . . 

1«- La representativitat de X ' Assessblea de Catalunya* 

2.- La casspanya per a une ajuntaaents democrática* incloent-hi 
l'análisá de ia situado política general. 

3.- La lluita. unitaria» 

4§& Queden convocats els diversos representante del partit, de l'Assess-
bl#a de Catalunya, per & una trobada d*intercanvi d'opinions. 

';. Per via orgánica s'avisara el dia» 1 * hora i el lloc. 

Per tai que DADES siguí un organ wiw i que reflexi la vida interno 
del partit, ©orlas O M sécelo que siasbolicaisent anoraeneas COHKEU, on ani 
reas publicant jqualsevol nota que eas sigui transtaesa. 
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t;Davast la proliferaoifi de notes publicadas a la prestas legal, sobre 
t el qua es si partit i que no respoi3.en es abgolut al que realatent s-y«as 
(coai a exessple Xa darrera nota~fitxa del partit apareguda a"Mundo Diario"* 
on es diu textmaliaent que pertanyetn a "el espectro sccial>-deiseerataTí) , 

• pot-ser calarla que fos expiicai el perqué no ss ha endegat de manera de
finitiva una easnpanya de clarificado pública deis nostres ebjectiua f 
de la nostra linia d'actuacié, en fi del que reaissent é» F«N«C« £« un 
reotaent en el que la elarif icac-ic política Ss tan secessária ja ove ess 
pot pereietre ampliar els elementa del» que disposess per a la captacié, 
així cois ampliar la base de railitantat sessfela que a niveIJ de la prest» 
sa s'hagi encetat una c&apasya de tergiversaeio" -voiĝ ida respecto a F»3f*C« 
i oree que una posiciS coas la que itssi «snting^tt fias ara de no aclari-
ssent, es converteix en cdsrpliee d1 aquesta ca»panya que, torno a inais* 
tir, sns perjudica seltissin* 

Si no exísteix cap iniciativa en el iistit d*aquesta clariíicacio, pT0_ 
poso al partit l'inici ds la mateixa per stitj«| d'una fitxa que aigui 
enviaba a tots els diaria ajsfe el prec de publicado* 

MiqueXf dg la sarsa de Barcelona 

nota a le redúcele de"M&mdk> Divio* 
Sr» Director de "Mundo .Diarioi! 

Barcelona 

Distiagit senyor: 

El numero dei diari de la seva digna direecio* da data 
1% de asare 197$.<* a la seteiS "Hitando local*, ni lia una nota de caraets-
ritsacio ds "FRONT NACIONAL DE CATALUNYA" qw«t per- ao corre «pondré a la 
realitat desitjariem veure rectificad-a en ©Xa SSgÓsats terses; 

"Front Nacional de Catalunya*' 6g un partit polltic que as sus» las 
plenatsant «i matarfallaste historie eos a tesarla del de»«avelupa»e»t 
de les societats* 
Aquesta posicio ens sitúa en una l$»ia de sarsisass critic» 
No íjstas.doRcs, enmarcáis disss de i'espectro polltic social-do»©»-
crata» La nostra r̂ia d'aceée al socialissee es fonastenta es la 
idea i en la orase.! del socialisate autogsstienarii que a© es limi
ta a la forma de gesliS de X* empresa ©oiauéi «torada eos?, una unitat 
econdwica, ans defináis ana estructura total tíe la societai, 

P«lfe'€*« doñea» aa té una vi si 6 reformista del pro ees de í luí'fea 
que acondueiat al social ianse, ana sessa que els succeeaiu® p&sso» 
del precia ha» d'anar inforsats per la issa radical d*autegesti6 
©asumida ja dina del plante jastent de qualaevol reivindiceciS con* 
creta» 

La mateixa metodología fes aplicada en él oontejti de la lluits per 
la 11iberiat nacional deis Falsos Catalana que cossádares e©a> una 
unitat ese sauraca cap a la seva plena subiraaia« 

Aquests sern els objectiua del Fro«t Nacional de Catalunya* 

Ag.ra.it a 1*«vaneada, el saluda mol i atentaments 

J oan Cornude11a * 

&ec ©«saneas de fer una lectura critica d&í liibre deis dirigente 

d*Ü.S«0. Ferran Casspg i De la Hoas 

"PRESENTE XFUTUP.O DEL SINDICALISMO" 

Ed, NOVA TERRA 

col-SiNTESl 
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