
n i*\ ¿4¿*fál 

SALUT I PELA! 

Després de l'esforc del Ier Congrés 
Després de les campanyes del 23 i 25 d'abril, i de 1*1 de maig 
Després de la compra de les maquines d'offset amb clixé electronic 
Amb el pagament pendent d'un fum de lletres 
Amb el manteniment de les seus de Barcelona i Valencia 
Amb els salaris 
Amb la publicado ineludible del FORJA i del LLUITA 
Amb la publicado pendent de les ponencies del Congrés 
Amb les despeses de viatges 
Amb la prova de foc de les municipals per després de l'estiu 

I amb un número de militants excessivament redult per suportar tanta cosa 
(i encara mes redult si comptem els qui realment hi donen suport de forma ple
na) . 

Amb tot aixd, i mes, ens sembla que quedaran prou clares quines son ac—— 
tualment les tasques prioritáries fins el setembre com a míninu 

1.- Recaptacié de peles» cal enfortir les finances del Partit amb la nórmalat-
zació total de les qüotes, en primer lloc, i amb la participado militant -
en les campanyes extra i en la venda de tot tipus de material, imprés o -
d'altre. Cal, dones, no sois mantenir economicament el Partit, sino e s — 
talviar per poder fer front a futures campanyes i, especialment, a les 
eleccions municipals. 
- Actualització deis pagaments interna. 
- No realitzaciÓ d'actes publics costosos (mitings, encarteHades, etc) 
- Estalvi, si és possible. 

2.- Captaci6 de militantst Cal fer, sistematicament i constantment, xerrades, 
seminaris, presentacions, ... que ens permetin de recollir els frults déla 
recents esforcos, i incrementar el número de militants del Partit. 
- Seminaris de formado i/o captacié constants, a les seus del Partit o a 

domicilia particulars. 



- Presentacions del Partit a nuclis redults (col.legis, centres culturáis, 
esportius, etc.) 

D'altra banda la presencia política pública del Partit, a manca de campa 
nyes generáis cridaneres d'indole partidista-propagandista (el ier Congrés), 
patriótica (23 d'abril, 25 d'abril) o de classe (l de maig), s'hauria de mani 
festar a través de 1'actuado política municipal articulada i decidida a nivell 
comarcal front ais consistoris feixistes i cap a les eleecions municipals. 

| 1 
SERVEI DE FINASCES 

Informe sobre la reunió de finances celebrada a Vinaros el propassat dia 7 de maig. 

1.- Assisténcia.-

Xavier Bomeu (Tarragonés) 
Jemma d'Armengol (Barna) 
Nuria Seras " 
Jordi Puig (Osona) 
Joan Riera " 
Vi cent Beltran (Baii Maestrat) 
Ciaudi Arenas (Valencia) 

Excusaren 1'assiitencias 
M» Rosa Salvado (Maresme) 
Miquel Cura (Bages) 
Toni Purió (Ribera Baixa) 

Les comarques que no han enviat ningú a la reunió o és perqué encara no te*» 
nen un responsable de peles o és perqué el responsable de peles passa d'aqüestes 
reunions. En qualsevol cas aquesta és una situació inadmisible al si del Partit 
per.ue BÍ el servei de finances no funciona a la perfecció ja podem plegar. 

De nou fem una crida per a que aquesta situació es normalitze i que la pro
pera reunió no falle el responsable de peles de cap comarca. 

2.- Acorde presos.-

La situació económica actual(que ve detallada a banda), es caracteritza per* 

a) Situació d'extrema.penuria económica, després del Congrés, diada de Sant Jor
di, dia 25 d'abril i 1 » de maig. 

b) Gran quantitat de despeses fixes mensuals (de l'ordre de les 150*000 ptes 
mensuals). 

c) Becessitat de montar una "Impremta Bapida* com a negoci extern del partit i 
que requereix un desenrbossament inicial importaat. 

d) Becessitat d'estalviar peles si volem anar a les Municipals. 

Davant d'aquesta situació és inevitable de continuar amb les campanyes de 
recollida de peles (a banda de la sempre dessitjada i no mai conseguida norma— 
litsaoió en el pagament de qüotes i factures). Tanmateix, com que les campanyes 
unitarios nacionals del tipus rifes i altres no s'ba manifestat de gaire efica* 
oia en moltes comarques, les quals s'estimaven mes de oontribuir amb la quanti
tat as signada ait.janeant campanyes propies» s'ha acordat de fer dues campanyes i 

La primera fins el 30 de jullol i la segona de 1*1 d'agost fina el 15 de novem 
bre. Durant aquests peüodes, i en els terminis fixats, cada comarca haura de 
11 jurar a la Caixa Central les quantitats que s'indiquen a continuado, les quals 

al número de ailitants. 

Dolors Beneito (Valencia) 
Enric Tarrega " 
liquel Alonso (Horta Sud) 
Vicent Vicedo (L'Alcoiá-El Comtat) 
Josep Guia 
Maria Peña 



30-7-78 15-11-78 

El Maréame 38.000 38.000 
Osona 21.000 21.000 
Sirona 6.000 6.000 
Valles Ooet 

Ierrassa 4.000 4.000 
Sabadell 4.000 4.000 
Sant Cugat... 4.000 4.000 

Valles Orit 
La Soca 2.000 2.000 

Bagas 35.000 35.000 
Baix Llobregat 31.000 31.000 
Barcelona 100.000 100.000 
Les .•Garrigues (Arbeca) 6.000 6.000 
El Bergueda 6.000 6.000 
Conos de Barbera 6.000 6.000 
Tarragona 8.000 8*000 
Baix Camp 10.000 10.000 
Balx Naestrat 7.000 7.000 
La Plana 12.000 12.000 
La Valí d'Uixo 4*000 4.000 
Valencia 48.000 48.000 
L'Horta Sud 10.000 10.000 
La Ribera Alta 7.000 7.000 
La Ribera Baixa 13.000 13.000 
La Safor 10.000 *«rt>(o¿"«0 

16 .ooo \%tmU*xk) 
7.000 

10.000 
La Marina Alta 

10.000 *«rt>(o¿"«0 
16 .ooo \%tmU*xk) 
7.000 

16.000 
La Marina Baixa, 

10.000 *«rt>(o¿"«0 
16 .ooo \%tmU*xk) 
7.000 7.000 

L'Alcoia-El Comtat 12.000 12.000 
1 'Alaoantí 9.000 9.000 
Les Valls del Vinalopo' 5.000 5.000 

3.- Prilma Reunió de responsables de finance». 

iTX¿y*CL-0«ÁfiUk * fV v* »£ü"P 

Datas 30 DE JUIOL 
Lloot RESTAURANT "CASA I0STRA" (a 4 Km. «1 nord de Vinaros). 
Horat 9*45 
P u n t p r i o r i t a r i i PAGAMEHT DE LES QPAITCTTATS ASSIQKADES A CADA COMARCA P 

LA PRIMERA CAMPOTA» 

RtUcío de les despeses f¡yes Mn¿u«l$ ¡neiu¿'¿le^ 

h«ces*Wes per al mah/ttn/mgnt ¿xfWcfe ¿e¡ 

fá rTí^ xe**e ampiar-** J'alfreí qy*. \£ml**mí 
es froduétxe*. 
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SERVEI DE PUBLICACIONS 

1.- El servei de publicacions (exceptuada la redacci6t confeccié i distribució 

ais militante del LLUITA) passa a carree de la Secretaria d'Organització. Heía 

coaprat una multicopista offset, de clixe electronic (a pagar en dos anys)» en 

la que es pot imprimir qualsevol fulletó o panflet de tamany foli. 

Si poguesaim cooptar,sense risc d'alguna d'anar ais tribunals per no pa

gar les lletres que hem signat, amb el segur i permanent recolcament econ&Eic 

del Partit, ens endeutariem una mica mes per tal de treure les maquines a una; 

planta baixa oberta al públie, i montar així, con a negoci, una impremta ríoi-

da* Aquest és el projecte. 

Ara per ara tanmateix, ja fem treballs per a fora ais següents preust 

entre 50 i 1000 mes de 1.000 

exemplars exemplars 

1 full per una cara 1*25 Pt«s 1 Pta 

1 full per dues cares 1'75 ptes 1'50 ptes 

(desposes de ports a banda) 

Al si del Partit, aquellos zones que encarreguen panflets o revistes — 

propis hauran de pagar a rao det 

entre 50 i 100 mes de 1000 

exemplars exemplars 

1 full per una cara 1 .pta 0'75 ptes 

1 full per dues cares 1*50 ptes 1*25 Ptes 

(despeses de ports, incloses) 

Tot aixo si el picat el fem nosaltres amb maquina d'escriure normal» Si 

el picat ¿s amb "oomposer" (del tipus del LLUITA), aleshores l'hem de dur a -

fer fora i els preua vindriem incrementats a rao de 1*000 ptes per cada cara 

picada d'aquesta manera* 

2.- Reláció de Posters, publicacions i d'altre material de la Caiixa Central 
a dispoaicié deis militants (els preus interna s6n válids per a oomandes su-
periors a 10 exemplars)t 

TITOL 

Llibre del Fossar de les M. 

D.P.P. 

D.PJP. (taducció castellana) 

Proposta Sindical deis Col.lee, 

tius de treballadors del P.V. 
Salut 1 Sanitat 

Bases per a una política muni 
cipal (Sant Boi) 35 50 

PBEU BíTERN PBEU BE VENDA 

60 100 
15 25 
15 25 

20 25 
10 15 



TITuL PREÜ DTTERN PREU JE VENDA 

Ampolla Xampany del P.V. 

Disc de la Moixeranga 

Poster-Auca de 1'Estatuí 

Poster del Pelip V d'Antoni Miró 

Poster de 1'Escola d'Estiu 

Poster Volem l'Estatut 

Material antict 

Ressolució del C C . sobre les 

eleccions del 15 de juny 77 

Eines especial Escola d'Estiu 

100 150 
125 150 
20 30 
30 50 
20 30 
20 30 

3.- Publicacions del I e r Congrés 

Al mes de juny sortira una primera publioació que recollirá tot el con— 

tingut de les sessions d'obertura i de cloenda del I e r Congrés. 

Peí que fa a les ponéncies, els ponents respectius o les comissions enea 

rregades, en el seu cas, deuran fer acribar a la secretaria d'Organització, -

abans del 30 de juliol, els texts ja completament elaborats o reelaborats per 

a que vagen publicant-se ininterrompudament. 

A3SEMBLEA DE REPRESENTANTS 

COMITÉ CENTRAL 
j 8-4-78 I 

1) A la sessió de l'Assemblea de Representants del 8-4-78 es va aprovar la 

següent proposta del Comité Executiu sobre? 

REESTRUCTORACIO DELS FRONTS DE LLÜITA 

En els Estatuts de Regim Intern ja deiiarem sense especificar els Fronts 

del Partit ja que tota erem consciente de la movilitat deis fronts i de la seua 

aaequació a la situació concreta de la lluita de masses en cada moment, El fet, 

pero, ée que no hem revisat mai 1'estructura deis nostres fronts, i seguim man-

tenint la vella estructura de la clandestinitatj en aquella moments qualsevol -

sector de lluita, de mobilitzacions o fins i tot de denúnoia pública, constituia 

un front al si del partit, amb reunions a banda, representants en C. de Z. ,AJ. 

i C.C. fis evident que molts d'aquests fronts no han funcionat mai o han tingut 

una vida curta. Aquesta proposta intenta acabar amb aquesta situació. 

Pastim de distingir entre Front, en el vell sentit que aquest mot té en 

el partit, i sector de lluita. La distingió consisteix en el aegüentt cal que -

hi naja una organitzaoió de front, organitzaoió estable, amb reunions periódi— 

ques, amb repreaentaoió ala organs de direcció, alia on hi haja organitsaoions 

de masses permanents i ainb Iluites constants, ja que es justament aquesta dina-

mica de la lluita de masses la la que imposa una estructura permanent .i 

estable al si dep partit. Entenem que avuí acorapleix aqüestes condicions el 

FVont Sindical i el Front Local, per raons obvies i de tots conegudes. 



Tanmateix, hi ha d'altres sectors de lluita, sobre els quals el partit -
ha de teñir línia i objeotius polítios que proposar a nivell de masses. Aquesta 
sectors potser no necessiten una estructura tan estable com la deis fronts, ja. 
que les lluites no s6n constants i les organitzacions de masses o no les hi ha 
o son minoritárie3 o deficitáries. Entenem que 1'estructura d'aquests sectors 
de lluita hauria d'ésser la següenti una Conferencia anual del sector a la que 
asistirían tots els militants que treballen en el seotor i els interesáis en 
aquix camp concret de lluita; aquesta conferencia tindria com a objectiu discu
tir i aprovar la línia política del seotor, previ debat en les cel.lules. Així 
mateix la Conferencia triaria un secretarrypermanent, la composició del qual -
decidirá cada sector, i que té" com a missié convocar les reunions que estime — 
oportunos, impulsar la lluita en el sector, i elaborar respostes ais problemes 
concrets aplicant la línia aprovada. TambJ la Conferencia elegirá per un perio
do de dos anys al seu representant al C C Els treballs concrets de lluita de 
masses en els diferents sectors hauran d'ésser planificats i discutits en les 
cel.lules ja que van molt lligats a les organitzacions ciutadanes. En qualsevol 
cas , en cada comarca poden haver reunions sempre que caiga deis militants que 
treballen en un determinat sector per a abordar problemes concrets i planificar 
les lluites sectorials comarcáis. 

Així dones, tots els militants, amb l*excepci6 deis que estiguen implicats 
en aqüestes mínimos estructures deis sectors de lluita hauran de militar respec-
tivament en els Fronts Sindical o Local. 

Entenem com a sectors de lluita avui, al si del Partit, els següent«u 

- Sanitat (en allí que no siga sindical). 
- Ensenyament ( » » " • » « ). 
- Alliberament de la dona. 
- Estudiants. 
- Ecologic. 

- Cultural (sector que teniem abandonat i que necessariament hem de reprendre. 

Peí que respecta a la integrado deis Fronts i Sectors en els'organs de 
direcció del partit, la proposta es la següenti els Fronts Sindical i Local, -
queden com ara» un representant de cada Front al C.Z., i per tant a l'A.de H., 
un tere d'aquests al C.C. en el cas del Local, i dos tercos en el cas del F. 
Sindical, i dos secretarios del Sindical al C B. i una del Local. 

Peí que respecta ais sectors, Sanitat, Ensenyament, Alliberament de la 
dona, Cultural i lluita ecol&gica, no tindrien representant ais C.Z., i tin-
drien un representant cadascú al C.C. que com a tal seria també membre de — 
l'A. R. En el cas d'estudiants, per característiques especifiques d'aquest 
sector, la proposta 4s a l'inrevési un representant al C.Z., en les zones on 
hi ha centres d'ensenyament superior (Barcelonés, l'Horta, el Parragones, la 
Plana, L'Alacantf, i eventualment Mallorca), i cap representant ni a l'A, de 
B., ni al C.C, ni cap secretaria específica al Comité Executiu. Els altres 
sectors tindrien secretarles al C E . , bé que no necessariament una per cada 
sector, sino que un mateix secretari pot coordinar amb el C E . diversos sec
tors de lluita. 

A continuacié es va passar a l'elecoié del Comité Central queysegons 
els Bstatuts, será vigent per dos anys. Constitueixen el Comité Central 55 
persones, a mes deis membres que posteriorment varen esser elegits per al 
Comité Executiu i que, no ho eren prSviament del Central. 



/ 

/ 

/ 

2) A la sessió del Comité Central , que va seguir a 1'anterior, es va ele
gir el Comité Executiu. La composició, que es va fer pública a la sessió de 
cloenda del CongrSs, i les funcions especifiques de cadascú és la seguentx 

NOM 

Teresa Alabemia 
Francesc Artola 
Josep LL. Blasco 
Assumpta Bohágas 
Casimir Boi 
Bertomeu Buch 
Prancesc Candela 
Prancesc Codina 
Eusebi Coromina 
Félix Cucurull 
Vicent (Jarcia 
Josep Guia 
Josep Huguet 
Lluis Llerinós 
Caries Llorca 
M» Mercé Margal 
Xavier Mitjá 
J ord i Moners 
Pere Pugés 
Joan Tarabal 

_R0FESSI0 
P 

EDAT SECRETARIA 

Administrativa 32 Organitzacié Barcelona 
Apare Hadar 27 Política Económica 
Dr. Pilosofia 37 Táctica i Relacions Polítiqves 
A.T.S. 24 Sindical i Sanitat 
Pagés 25 Joves 
Economista 35 Gavinet de Premsa 
Aavocat 40 Agitació,Propaganda,Expansió 
Ensenyant 23 M ti II 

Periodista 25 LLUITA 
Escriptor 59 Cultural 
Traballador Fusta 28 Sindical 
Dr* Matemátiques 31 0r<-ranitzaci6 i Finances 
Prof. Formac.Profess. . 27 Relacions Internacionals 
Mecánic 31 Sindical 
Pilot 52 Ecologia i Agrari 
Ensenyant 25 Ensenyament i Allib. de la dona 
Treb. Vidre i Cerám. 25 Sindical 
Escriptor 44 Formacié Política 
Urbanista 25 Local 
Llicenciat 26 Táctica i Relacions Polítiquís 

:.E. -AJ>Reces 

Teresa Alabemia; Beret, 58, 1«,2* Barcelona . Tel.-Trebkll! 3I9805O 
casal 229832l/Zf 2297541 

praneesc Artola ; Avd. Cernuda i Velasco,24, 6» Castelló. 

Tel. casal 964 22 15 39 

treballt 964 22 10 02 

Josep LL. Blasco} Poeta Artola, 14, 12» Valencia. Telí 96 369 68 22 

Assumpta Bohigas; Pí i Molist, 52, átic . Barcelona-36. Tel.- 3515454 

Casimir B4#; Enric Borras, 66,2»,2* ; El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Tel.-

Bertomeu Buchj Ángel Marqués, 18, 2», 1» Barcelona-35 Tel.- 220 79 95 

Fransesc Candela} Sant Roe, 6, 1», 2» Gandia (Valencia) Tel casa287 19 77 

treballt287 14 81 

Franeesc Codina} Raurich, 17, l9,2» Barcelona-2 Tel.- 88 503 70 

Eusebi Coromina} Placa Major, 35» VIC (Barcelona) Tel.- 889 19 39 

tel. Barnai 325 36 55 



Félix Cucurullj Hbla. del Biabe Pol, 40, bis ; Arenys de Mar (Barcelona) 

Te*.- 7 92 0135 

Vicenc Garcia ; Puríssima, 99 Almasaora (Castalio) 

Josep Guia } G.V» del Marqués del Turia, 28, 12 Valencia-5 tel.- 3270198 

Josep Huguet; Alfonso XII,5, 49, 1'; Manresa (Barcelona) Tel. 874 55 97 

Lluis Llerinos ; Pasada , 102 j Malgrat (Barcelona) 

Caries Llorca; Camping Armanello;Benidorm (Alacant) Tel.- 965 85 31 90 

M» Mercé Marcal; Victoria, I38, 3o» 1* Sant Boi de Llobregat (Barcejona) 

Tel.- 93 661 41 65 

Xavier Mitjaj Gravina, 2, bis , 2«, 2» } Mataré (Barcelona) Tel. 79 883 69 

Jordi Moners; Joan Maragall, 4 ? El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Tel.- 379 03 24 

Pere Pugés; Eusebi Güel,225-227,atic; Sant Boi (Barcelona) Tel. 661 06 20 
Joan TarabaljAldana,7,2«,3» Barcelona-15 í Tel. 242 91 80. 

F. LOCAL 
Secretaria de F ront Local 

Desprás re la reunió nacional del F.L. que varem fer a 
Vinares el febrer passat -amb una escassa assistencia-, la infojr 
mació rebuda per mitja de les enquestes -de les que s'han rebut 
menys de la meitat de les previstes, tenint en compte les zones 
n funciona el Front - i després de la remodelació de la secreta 
ria de F.L., cal fer una serie de consideracions, imprescindi
bles d'acomplir, per a garantir el funcionament del front: 

1.- Cal aprofitar al maxim el treball i les experiencies 
i)e cada militant que treballi al front local. 

2.- Cal recollir el maxim d'informació de totse les acti 
vitat8 que el front local porti a cada barri o poblé. 

3.- Cal perdre el "localisme" del front local i cal ésser 
consciente de que qualsevol treball aue fem al noetre 
poblé o barri pot ésaer una experiencia valida per a 
un altre moment o poblé. 

4.- Per tant, cal que envieu -ele responsables ds F.L. de 
zona- un resum de la situado del front a cada poblé 
de la vostra zona i que toqui dos punts fonamentals: 
l'un, intarn (nfl militante al front, llocs de treball 
al front,etc.) i l'altre, extern (relaciá amb els ajun-



taments, demés partits, situació moviments populars, 
etc.), fent una valorado de com enfocarieu el tre-
ball al front local deis vostres pobles i a la zona 
en general fins les eleccions municipals que, evident-
ment, representaran una fita important peí F.L. 

Peí millor aprofitament del treball es molt urgent que to
tes les zones enviin nom, adrega i telefon del responsable de front 
local —encara que actualment no funcioni- de la zona 1 d'aquesta 
manera podreu rebre el resultat i valoració de les enquestes, es
tructura del F.L. aprovada a Uinarós i organització de la secreta
ria de Front Local. 

Sense aquesta primera participado de totes les zones se
ra molt difícil fer rutilar la secretaria del front, esperem que 
tothom li doni a aquest treball la máxima prioritat. 

No cal que espereu a teñir el resum de la situacié del 
front per enviar el nom i jades del responsable del F.L. a la zona. 

Envieu aqüestes dades i tot el que creieu d'interes gene
ral peí funcionament del front a: 

Pere Puges i Oorca 
C/. Eusebi Güell 225-227 atic 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona) T.(93) 661 06 20 

AGITACIO (ESTIU) 

CIRCULAR DE LA SECRETARIA D-AGITACI(5, PROPAGANDA I EXPANSI¿ 

Deaprés del Congrua el partit ha fet un eaforc per a fer-se present i demostrar 
la seva forca en les diverses lluites sectorials i en les jornadea del 23 d' — 
abril, diada de Sant Jordi al Principat, el 25 d'abril, aniversari de la derro
ta d'Almansa al P. Valencia, i el 1er de maig arreu deis Palsos Catalana. 

Així mateix han estat fetes diverses presentaciona publiques del partit 
o de la línea del partit a diversos indrets, sobretot al Principat (Tarragom, 
Reus, Granollers) i s'ha intervingut en forca actes unitaria i taules rodones, 
debata, etc.. 

Tot aquest treball tindra segurament uns efectos molt positius peí que -
fa a la imatge del p., que se sumaran ais prodults per la celebració del 1er -
Congréa. Ara bé, en la situació actual, - i degulj sobretot, ala cond i doriamente 
i exigénciea d'ordre economic que té plantejate el partit-, es fa necessari re-
duir considerablement la utilització d'aqueats mitjans de propaganda massa cars 
en diners i en esforcos (mitings, cartells, etc). 

I es fa necessária aquesta reducoió, no solament per motius econdmics, -
sin6, sobretot, perqué ens puguem aturar a recollir els fruits que hem sembrat 
els darrers meaos, i que s'han de traduü, abana de l'estiu i durant l'estiu, 
en la incorporació de más persones o col.lectius al partit. 



Cada Comité de Zona i cada cél.lula del P. , a través deis responsables 
d'agitació i propaganda o col.legiadament si no n'hi ha,cal que planifiguin i 
organitzin xerrades de proselitisme en reunions -no cal que siguin publiques-de 

sirapatitzants, c col.lectius de simpatitzants, etc. 

Si alguna zona té dificultáis per a trobar militants que puguin parlar -
en aqüestes xerrades, cal que es poai immediatament en contacte amb les Séus — 
de Partit de Valencia i de Barcelona o amb els responsables d'agitació i propa
ganda. 

Consideren», des del punt de vista de la Secretaria, que actualment aques_ 
ta tasca de creixement, juntament a les de construcció del Partit, son priorita 
ries a qualsevol tasca d'agitació testimonial. Cal, dones, que aquest criteri -
le prioritat sigui degudament assumit per cada Comité de Zona del p. i per caria 
responsable d'agitació i (.i <*• '. "inda. 

Algunes previsions per a l'e3.iu 

En un altre ordre de coses, cal preveure el manteniment del maxim nivel 1 
possible de presencia i d'activitat del p. durant l'estiu. En aquest sentit 
avances algunes instruccions generáist 

- Els C. de zona haurien de preveure, en la mesura possible, una rotació de les 
vacances deis militants de la zona. En tot cas, cal assegurar el mecanismo -
peí qual es sraranteixi en tot moment l'existéncia d'una coordinació i la con-
tinultat de totes les tasques del p. 

- A nivell mes general, aconsellem que aquest estiu els militants, en comptes -
de fer turismo fora deis Palsos Catalana, facin turisme interior. Creiem que 
fóra possible un intercanvi intercomarcal de militante turística, la qual co
sa serviria per a estrényer mes els lligams del p. i perqué cada zona pogués 
apondré de les altres en els diversos aspectes, organitzatius, política muni
cipal, sindical, etc.. 

Per tant, anuncien» ais militants que tinguin la intenció d'aprofitar 
aquest avantatge que els ofereix el p. que comuniquin per carta adregada a les 

Séus de Valencia o Barcelona, abans del 20 de juny, el lloc. la data i els dies 
en qué voldrien fer les vacances, per tal d'avisar-los amb temps suficient en -
el cas que sigui possible una combinació o un intercanvi. 

Es molt important que els militants que pensin passar les vacances a les 
Ixles o a la Catalunya Nord. o en comarques on el p. encara no és implantat, ho 
comuniquin oportunament peí mateix sistema anterior. 

- D'altra banda, no cal dir que l'estiu ha d'esser aprofitat per a tasques de -
formació, elaborado d'alternativos, estudi de les problematiques locáis, etc.. 

- Pinalment cal que el p. es reorganitzi completament a totes les zones a par— 
tir de les dues darreres setmanes d'agost per tal de poder preparar, sobretot -
al Principat, la "reentrée" política de l'll de setembre, que aquest any haurá 
de ser sonada. 

Adreeesi 
Distribucions LLUITA (PSAN), G.V. de les Germanies, 27,6»} Valénoia-6 T.3338637 
PSAN, Bda. de Sant Antoni, 76, 1°,1» Baroelona-1 
Francesc Codinaj Haurich, 17, 1°,2» Barcelona-2 Tal.- 88 503 70 
Prancesc Candela} Sant Roe, 6, 1», 2» Gandia (Valénoia) Tel. 2871481 



INTERNACIONAL (ESTIU) 

Tots aquells militants que pensin passar les vacances fora deis PaSsos Cata-

»ans, que es posin en contacte amb la Secretaria de Belacions Internacionals (Josep 

FFuguet), abans del 30 de Juny. 

Aquesta secretaria encara no ha rebut noves adreces deis militants que 

treballen, estudien o fan la mili fora deis Palsos Catalans. 

Quan vullgau. 

ORGANITZACIO (ESTIU) 

A Valencia i Barcelona, donat que son les zones mes afectades 

per la marxa de militants cap a d'altres indrets, cal observar les segOents 

airectrius per ais mesos d'Estiu: 

Céi.iuiest Gal evitar qualsevol fusió-^reestructuració de cel.lules durant 

acuest temps. Les cll.luies no han d'apareixer i desapareixer oom la Maredeu 

d'Agres, ainó que, un cop constituides, continúen existint per molts estius 

que se'ls vinguen a sobre. Es a dir, que durant l'estiu s'han de reunir ni 

que sigui mensualment o, almenyg, una vegada sois en casos extremats. 

30otest Com que per a les qOotes s'han de preveure i evitar els casos extre 

mats, el Comité Executiu a autoritzat a la Secretaria d'Organitzacio i Finan 

ees a cobrar les qüotes deis mesos d'estiu de Barcelona i Valencia per avan-**-

gat, es a dir, abans de la diaspora generalitzada. 

Militants de Barcelona i Valencia ja ho sabeu I 

(i de pas, pagueu les qOotes atrassades, que Barcelona (amb algunes excepcions, 

sortosament) ja se'n passa en aquest sentit). 

r CONGRÉS (peles) 
El balanc final del Congrés i les aportacions que hi han fet 

les diverses comarques (molt desiguals, per cert), esperem poder 

fer-los públics al proper número del FORJA. Ara per ara, encara 

no hem pogut tanoar aquest assumpte perqué1 falten oomarques per -

liquidar, bé* la qüota extraordinaria (de febrer!), be les butlle-

tes de la rifa. 

NOTAi 



LA BUSTIA DEL FORJA 

Iniciem, en aquest número, una secoió, que voldriem fiza, aab l'objectiu de re 

collir els escrits que ens siguen lliurats pels militants sobre qüestions d'or 

ganització i funcionament del Partit. Aqüestes reflexions, propostes o criti— 

ques és obvi que no poden anar al LLÜITA, pero tamba és evident que s'han de -

produir al si del Partit, i ens sembla que el FORJA és el lloc adequat. 

SOBRE L'SSTIMÜL POLÍTIC I L'BLECCló DE REPRESENTANTS 

Arran de l'Assemblea de la Zona de l'Hórta, celebrada a la ciutat de 

Valencia el dia 12 de mar?, on un deis punts de l'ordre del di» era la reno 

vació deis representante de cél.lula i Pront, voldria plantetjar una crítica 

a com es va fer aquesta elecció, amb la qual cosa no pretenc d'invalidar-la, 

ni molt menys, el que si que pretenc és obrir un debat entoan a l'establiaemt 

d'uns criteris politice mínims que cree necessaris per a qualsevol tipus de 

representado que ostenten els militants al si del Partit, 

Cree que, fins ara, al nostre Partit, la majoria de vegades, els ca
rrees polftics han estat triats per exclusió i, ptoser, acó fora justifica— 
ble en un moment en el que erem poca gent i el partit estava poc consolidat 
perS també és veritat que, a bores d'ara, el partit se'n fesent. Pensem que 
bem arribat a una no evolució en la formaoió i en l'esximul polític del mili-
tant. 

Es injustificable que a l'hora de triar un representant ho fem ale— 

grement i sense cap criteri polític o, en tot cas, amb l'únic criteri "d'a-

quell que puga"', en conseqttónoia mai ningu no pot. I quan, finalment, algu — 

se'n fa carree ho fa en pía de favor i perqué no hi havia una altra persona. 

Des d'aquest moment la funció política d'aquest carreo queda desvaloriteada 

i esoevé ineficac en la majoria deis cassos. Després aquests representante — 

(quadres mitjos) fan bonament el que volen o poden i ningú no pot exigir-los 

responsabilitats perqué en darrera instancia, mal qjie bé, están en "pía de — 

favor"• 

Amb acó no estic criticant a represéntanos en concret, mes aviat és -

un defecte i una rutina en la qual hem caigut el Partit pero cree necessari -

de replantetjar-ho ja» 

ALGUUS CRITERIS POLITICS PBR A VELBCClÓ DELS REPRESESTANTS 

Aquests criteris demane que siguen debatúts, esmenats ampliáis, etc. 

per les cél.lules i que finalment siguen aprov**s peí Comité Central. 

i.- Que siga un militant-(a) responsable i ferm i que ho haja demostrat amb -

la seua militincia anterior a^si del Partit. 

2.- Que siga minimament organitzat-(da), el suficient perqué no se li obliden 

les coses, persa els papers, etc. 

}.- Que tinga la suficient preparado política per a portar un deba4 al Comité 

de Zona i a la cél.lula, fer una análisi política ooberent en la línia del 

Partit, etc. Aizí com interés per aprendre (els quadres es formen en la -

practica política pero no mai poden passar de tot) 



FORMACIÓ DELS MILITANTS 
1 - 4 . NEOCAPITALISME (etapa actual del mode de producció capitalistf 

Es la soi?tida burgesa de la crisi económica del 1929. S'inicia 
ais USA cap al 1940, i a la. postguerra s'espén per Europa. 

És una defensa contra l,ampliaci6 del m&n socialista, i la inde
pendencia de les colónies. Treuc profit de la 2a. guerra mundial, 
de la guerra freda i de les tensions i pors provodades per una hi
potética nova conflagració bél.lica mundial. 

A diferencia del feixisme (estagnació económica i enrigidiment 

(sovint aparents). ônómiqi 

1).- Supreimeix el liberalisme económic i instaura un intervencio-
nisrae del poder estatal que actúa com a element "anticrisi" i 
^"^eiclxc", Per° al mateix temps és garantia deis beneficis 
capitalistes i de 1'harmonització de les tensions de competén-
cía entre els grans trusts i monopolis. 

DesgBvolupa una revolució tecnológica'permanent, estimulada 
micialment per la ideología de la guerra freda i la guerra 
en general (interessos bel.lies) i posteriorment per l'apli-
cacio de guanys económics i -de 1'expansiónisme imperialista. 
iQorf11^^1 l a t e c n i c a es al servei de la cursa d'armament, i 
el 99^ de les transformacions técniques venen de la indús* 
teia bél.lica). 

Aquest lligam immediat amb uns interessos no purament econo-
m*cs permet 1 «acceleració constant i el trencament deis ci
cles clássics, supeditats a la renovacro de les inversions de 
capital, i la necessária amortització. De crisi cada 7-10 
anys, es passa a recessions cada 4-5 anys. 

La neeessitat, cada cop mes freqüent, de recanvi de maquina
ria es combina amb el heocolonialisme d»exportado de la ma-
uinaria antiquadaT pero encara nova, oue supeditará 1'econo
mía t u deis pafsos del tercer món a ia de les metrópolis i 
els fara pagar les despeses de la reposició de noves maquina
rles i técniques. 

Els pressupostos i comandes estatals s&n la major asseguran-
9a per a la industria de punta privada (bél.lica, aeronáuti-

§a, electrónica, naval, telecomunicación^, obres publiques, uclear, etc.) d'uns beneficis elevats. 

3).- Increment de les assegurances socials (no sois a causa de la 
lluita obrera, sino també Jior 1'interés estatal, que adminis
tra i controla les enormes sumes de les caixes i que inverteix 
on li convé), impost que recau predominantment damunt els 
treballadors, i que permet d'ajornar la reforma fiscal d'im-
post progressiu sobre la renda -afavoreix, dones, la burgesia-, 
i serveix d'atenuador en els moments de rocessió per tal com 
permet un cert poder adquisitiu ais obrers d'empreses en cri
si. (La SS redueix la crisi en la demanda de béns de consum, 
î la intervenció estatal -sobretot militar- en la demanda de 
bens de producció i equipament). Pero cap d'elles no elimina 
les lMs ni la realitat de les crisis. 



k 

4).- Complement d'aquesta realitat és la mentalització consumis
ta de béns no necessaris per tal de mantenir el ritme cons-
tant d'acceleració productiva (amb benefici deis interessos 
exclusius del capital). 

5).- Infiació perraanent, sobretot per l'existéncia d'industries 
que porten diners al mercat (sous), pero que no ho compensen 
amb béns consumibles (sobretot la industria bél.lica). 

6).- Planificado económica, aparentment socialitzant, pero supedi
ta l'estat ais interessos deis grans trusts per taX. d'evitar
los un creixement irracional i anárquic (productor de crisis) 
i assegurant-los unes vendes i uns beneficis mes elevats. In
crementa el poder deis trusts. Pero els errors técnics ni 
apareixen per tal com en comptes d'analitzar les necessitats 
de la col.lectivitat només s'estudien els interessos i desigs c 
deis participants en la planificado, els monopolis i trusts. 

7).- En la planificado de costos ni entren els de la má d'obra. 
La burgesia proposa 1'allargament deis convenis^laboráis i la 
limitacio i lá legalització de les vagues, tot per tal d!evi
tar unaMdesestabilització, que perjudicarla els mateixos 
obrers" i d'afavorir una integrado del sindicalisme al régim 
capitalista. Així, el sindicalisme .terdeix a deixar de ser 
una arma de éombat reivindicatiu i revi Incionari i esdelpé 
una garantia de la "pau social". 

bibliografía: 
Ernest Mandel: Iniciado a l'economia marxista (Nova Terra, 

1968, Barcelona) 
id. id. Tractat d'economia marxista. 

La Secretaria de Formacio teórica i política ha confeccionat uns Temes Basics 
per a ia Formacio deis Hilitants, aquests aniran sortint al FOEJA. Cal que es tre-
Daiien a cada zona i cél.lula* Hem de teñir present que la formacio del militant -
es básica per a la tona marxa del Partit. 



- 6. ANALISI DE LA SI7UACI0 SOCIAL I POLÍTICA ACTUAL ALS PPCC 
DINS L'ESTAT 1-SPANYOL. 

Hi ha unes diferencies essencials entre els PPCC i l'Estat espa-
nyol, que els resultats de les slecQions del 15 de juny fan veu- i 
re clarament. Cal analitzar-ne totes les caracteristiques i as-
pectes. Com a causes podem assenyalar 1'estructura económica i 
les relacions socials de producció i de propietat al llarg de 
la historia que ens han perinés una estructura socio-económica 
diferent avu&„ 

Tanmateix, la supeditació ais condicionante económics i politics 
de l'estat, a causa de l'opressió nacional secular, agreujada 
avui amb la intervenció directa de lümperialisme capitalista 
euroamericá, fa quel'economía, la política i tota la vida deis 
PPCC sigui totalment interferida pels interessos ayHyatjix^a^xyxyxyx 
expansionistes de la burgesia neocapitalista espanyola. 

Dins el moment actual, aquesta classe és la dominant ais PPCC 
on ha trobat uns sectors de l1alta burgesia -els mes descata-
lanitzats» que s'hi han aliat estretament (burgesia autóctona i 
d*immigraci6, que administra els interessos de les multinacionals 
acl i defensa la conservado de les estructures d'unitat espanyo
la centralitzada-. 

El sector económic de capital autócton. es troba marginat i cada 
vegada mes pressionat pels monopolis inte^nacionals, i lluita 
désesperadament entre l'expedient de crisi !. una alianca amb els 
grups internacionals. Quins son aeuests sectors en cada zona o 
pais? En general tendeixen a decréixer. 

La petita burgesia -comercial, industrial, agraria- s'aferra dés
esperadament a les seves bases d'economia privada que li permeten 
un nivell de xxx subsistencia inestable i sovint precari. El seu 
esperit conservador la fa resistir i mantenir la seva -amplitud, 
i forea social, malgrat que tendeix a la proletarització i a la 
dependencia laboral (emmascarada pels métodes.ne.aca-ritalistes de 
supeditació" indirecta, zant al camp com a, .la, industria- i-«i co-
mer9). ' 

« 

Les classes assalariades es troben dividides en dos blocs económi-
cament diferenciáis i socialment sovint oposats: alt assalariat i 
proletariat clá^sic. Llurs diferencies sociolaborals i politiques 
son mínimes, pero la patronal els crea barreres i obstacles a 
llur soliáaritat, parcel.lant i dividint l1esquema de sous i 
beneficis i privilegis a 1'interior de l1empresa. 

La crisi económica d'aquests darrers temps ha accentuat les carac
teristiques i polaritza les contradiccions de tots aquests sectors 
i classes. 

Tanmateix, la supeditació económica i política a Europa i USA 
permet a les classes dominants de fer pressió damunt deis grups 
acólits i interessats en una "humanització" del capitalisme 
-fins i tot en sectors provinents del marxisme que consideren neces 
sária l'evolució cap al socialisme sense ruptures ni trencadisses-, 
lligats a la socialdernocrácia europea, a les multinacionals i al 
sindicalisme integrat a les estructures dominants. El reformisme 
d'ajiests sectors, així com el conservadorisme de la burgesia, amb 
l'ajut de tots els órgans de pressió ideológica que teñen, han fre-
nat fins avui el. pracé.s reivindicatiu...î j:ev~alaic4.oiiari de les clas
ses populars. 



¿ls 1': i garas d'aquests sectors -socialdemocrácia i eurocomunisme r e 
formista i grups conservadors- amb els interessos del capitalisme 
internecional e ls fa decantar cap a solucions de recanvi governamen* 
ta l 3ense posar en qüestió ni el sistema, ni l ' e s t a t ni la nació. 
rja e l millor deis casos fan unes declaracions de republicanisme ver-
-onyant, abstráete i espanyolista o arriben a un regionalisme confu-
sionari que va des de la coneessió d ' e s t a tu t s migrádíssims fins a 
solucions de fe i realisme "nacional i ta r i" dins la un i ta t "n- cional" 
espanyola. Accepten. el pacte social i alienen o mantenen en l ' a l i e -
nació de classe i nacional les masses populars. 

Feró la c r i s i económica, . ocial i nacional, present a t o t s els n i -
vel ls de la vida ac tual , ha fet desvet l la r en el poblé un in terés 
real de p a r t i c i p a d o i de democracia de base -només adorrait en part 
per 1 ' interés deis grans p a r t i t s guanyadors o par t ic ipants de la 
reforma, que teñen por d 'esser desbordats pels moviments de masses-. 
En son prova les múltiples i mult i tudináries manifestacions per la 
problemática social i laboral en to t s e ls sec tors , i en el nacional 
per les grandioses demostr cions populars dé l e s diades nacionals 
a l Principat , l i l e s i Faís Valencia. 

Ens trobem en un moment c ruc ia l : hem de saber impulsar el dinamisme 
popular s i no volem caure en la manipulacio de les classes populars 
per la burgesia, ca rac te r í s t i ca del moment actual arreu d'Europa. 
Aci, pero, la s i tuacio és prou di ferent . Les concessions reformis
tas de la nostra burgesia son mínimes i el n ive l l de vida és baix. 
L'organització social ' s un desgavell i una corrupció clarissima 
(educació, seguretat soc ia l , servéis en general, e t c . ) . A mes, l ' o -
pressió i l ' expol iac io nacional ens permetran de detectar mes f á c i l -

ent el p e r i l l d 'europeització político-económica cap a una democra
cia formal i un regionálisme ben entes i sense cap mena de poder. 
Cal dinamitzar el proct's de consciencisció revolucionaria -passant 
per l e s reivindicacions imraediates- de les classes populars que, 
avui com sempre, té la punta de l lanca en l e s soc ie ta t s mare-inades 
i explotades nacionalroeit i económicament i social - l e s nacions 
ojapimides d'Europa- que és on es fan mes paleses les contradiccions 
sociopolítiques i i± l ' opress ió de c lasse . 

DIRECTRIUS DIVERSES 

- Anagrama del P a r t i t i Per a totes les publicacions del P a r t i t (generáis , co
marcáis i sec to r ia l s ) s 'haura d 'usar 1'Anagrama decid i t peí Comité Central , 
el qual anagrama va pres id i r totes les sessions del I Congres. 

- Canigóí Cal que to t s e l s mi l i tante ajudin Canigé, mitjancant la recerca de 
nous subscriptors i la redacció de not ic ies i a r t i c l e s . Les subscripcions -
que es facin cal enviar-Íes to tes a l company Bertomeu Buch ftencarregat de -
la Secretar ia de Premsa del Comité Executiu), e l qual les dura to tes plega-
des a can Canigé . Les no t i c ies i a r t i c l e s es poden enviar directament a 

l ' adreca de Canigó. 
- Constitucié» Tots e ls mi l i tan ts deurien estudiar la Constitucié i fer a s r i -

bar al company Blasco les seues conclusions. Durant les properes setmanes 
es confeccionaran unes c i rcu lars internes (una per cada c e l . l u l a ) , to t co— 
mentant e l s diversos t i t o l s de la Constituciée 

- Col . lec t ius de Treballadors; Cal que to tes l e s c é l . l u l e s ajudin a fons, -
amb peles? i a f i l i a t s , e l s Col . lect ius de Trebal ladors . Adreceu-vos a i s com 
panys de Col . lect ius de la vostra comarca o a i s de la Secretar ia de Sin

dical del Gomité Executiu. .. _.. 

«w**" 



8. MOM:v"T FOLITIC ACTUAL: OBJ.-CTIU- I TÁCTICA. 

La crisi económica del capitalisme mundial és accentuada ais PPCC 
per la continuado de les estructures franquistes i per l'opres-
si6 nacional que patim -vegeu II, 6 i 7-. Els partits de l'oposi-
ció parlamentaria no poden resoldre acuesta problemática perqué 
s'han comprimes massa amn 1'oligarcuia espanyola i sovint amo ÍXK 
els interessos de les multinacilnals i de la socialdemocrácia estran 
gera. 

Davant d'aquesta situado, i dins el marc deis objectius estratégics 
cal enfocar la lluita rer unes fites mes próximes i mes assequibles. 
Els objectius immediats han de ser: 

1. Consecució de la ruptura democrática ais PPCC. Aixó vol dir 
2. Consecució d'un poder politic a cada un deis nostres pafsos. 
3. Creació d'una gorja i una praxi popular de lluita prou pode-

roees perqué puguin teñir un pes especific en el context sociopoliti 
tic general (forja de pressió, de control, etc damunt deis poders 
autonómics). 

Només amia dins d'a<uest marc podrem comencar a pal.liar la 
crisi económica i l'atur i a encetar un procés democrátic ~mb 
unes característi^ues -encara oue emvrionáries- populars. 

Avui aquest projecte passa -a mes de per altres camps de la 
lluita popular- peí procer estatutari i per la consecució d'un 
poder ais municipis. 

Immediatament ja hau£em de comencar a plan;ejar des é'avui una 
alternativa antimonopolista. 

Per a 1'aconseguiment d'aquests objectius ens cal una política 
d'enfortiment de les nostres posicions. Aix ó passa per l'asrluti-
n ció al voltant del no-:tre partit de les forces d'es-uerra indepen-
dentista i amb una política de contacte-i i aliances tácti^ues 
amb les altres opcions polítioues; des de la petita burgesia 
catalanista i nacionalices populistes fins ais revolucionaris 
de tendencia espanyolista susceptibles d'aproximar-se a uns plan-
tejaments cataláaistes, per tal que ens ajudins a fer avancar la 
lluita de masses en la nihstra linia. 

També cal ja una coordinado de les lluites de cada un deis PPCC. 

(L'increment de la confidencia nacional d'esquesres fará -ja ha 
comencat aruest procés- i nosaltres ho hem d»estimular que r̂ rups 
independentistes de llnia marxista s'incorporin a les nostres 
files, aixi com també :ue d'altres grurs, nue fins fa poc ens eren 
molt dista^.ts i fins i tot radicalment con^raris en 1'aspeóte 
nacional (esquerra marxista espanyolista amb plantejaments social-
imperialistes) es vagin acostant cap a les nostres posicions. 
Caldrá treballar amb tacte aquest procés per tal que, sense r e-
nunciar ni ais nostres plantejaments polítics i ideológics ni 
a 1'enfortiment del partit, puguem fer-los coincidir en la nos:tra 
lluita. 



DOCUMENTACIO I ARXIU 

Ens estem ooupant de portar ais centres de documentació políti-
ca i a alguns bistoriadors material imprés del PSAN. Es molt important que -
aqueste centres tinguin tota la documentació possibie sobre el Bartit, ja —-
que és on aniran a informar-se els que demá faran la Historia* En aquesta -
moments el PSAN pels arxius histories es una especie de fantasma* 

Per tant, é*s molt important que ens envieu 10 (deu) exemplars -
de cada, de tot alio que heu editat i del que a partir d'ara editeut cartells, 
adhesius, fulls volants (octavetes), publioacions comarcáis... 

De moment portarem un exemplar de cada a la Biblioteca de Cata
lunya, 1'Hemeroteca, al Centre d'Estudis d'Historia Contemporánea, el Centre 
de Bocmmentació Política, a la Uhiversitat de Barcelona on també hi ha un ar 
xiu, a Joan Creixells i a l'Arxiu del partit. Els altres exemplars quedarien 
per centres o persones que desconeixem i que vosaltres ens podrieu dir. 

a 

Envieu 10 exemplars a la Seu de Barcelona i 10 exemplars a la -
Seu de Valenoia, indioant en la solapa del sobre "documentació i arxiu"'. 

FRONTS, SECTORS I JSAN 
- Sector d'es¿uaiantsi El sector universitari de l'Alacanti ha repartit un — 
pamflet sobre "L'Oficialitat de l'idioma",a l'Esccla de Magisteri, Institut 
Babel, Centre d'Estudis Universitaria, etc.* 

- El sector agrari. ha elaborat un pamflet demanat el boicot a les eleccions 
a "cámaras agrarias". 10.000 pamflets distribuits especialment a les comar
ques del Principat. 

- Activitats de les JSAFt 

• 5.000 pamflets sobre el Consell Nacional de la Joventut al P.V. Repartíts 
a les següents comarques: Baix Maestrat, la Plana, I'Horta, Ribera Alta, 
Bibera Baixa, Safor, Alcoiá, Alacanti. 

• 2.000 pamflets distribuits peí Front de Batxillers de la comarca de l'Hor_ 
ta pels instituts de tota la zona. El pamflet traotava de la situació ao-
tual deis batxillers (desdeblament classes, nocturn, etc..) 

• Publicació del 3er numero de t̂ üestió Obertá*, publioaoió de les JSAF a la 
comarca del Tarragonés, dedicat a la majoria d'edat» 

. S'ha editat el triptic "'JOVEHTÜTS SOCLaLISTES D'ALLIBERAMENT 5ACI0NAL,-
L'Alternativa ais joves deis Palsos Catalans"'. 
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