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Equip. do 3oves d'U.D.C, Núm. 4 

AL POBLÉ DE CATALUNYA : ABSTENCIO CONSCIEfíT 

El dia 30 de Novambre va ésser Iliurat al Govern Civil de Barcelona, amb proc de 

oursar-lo al fílinistre ñubsecretati da la Presidencia del Govern esponyol, el se-

yüont document que tradui'm literalrnont al cátala: 

EXCELLEMTISSIM SENYQR, 1 

La convocatoria d'un referendum, en un termini de vint dies, per a ratificar la 

Ley Orgánica del Estado, cun,'¡unt r!e disposicions heterogcnies i aprcvades per les 

Corts, scnse havor-hi hagut examen previ ni discussió, sitúa els ciutadans da -

vant una grou rcsponsabilitat, 

Consciente de la transcendencia del mnmo;.'", els sotasignats, en ús de llurs drets 

es dir.igeixon al Poder Public amb les sol.lici.tuds que mes endavant s 'expressaran, 

les quals tondeixon tetes a acenso?11^ ^^ tinguin realitat practica los garantí

as qua cxigeixon ni reconeixoíneni de la legítima pluralitat d'opinions discre-

pants i el respecte ais; c.i.etaaans qu . rjofuhcun» lleialment i responsablement, la 

seva manera de vcure, drets basics cao han os-':..t sulernnement proclamats tant. en 

la carta de las Macions Unides, ca.M, né-s recontí'unt, peí Concili Viatica II. 

Les mesures légale qua consideréis inexcusaiplee per'- que la consulta popular si

guí autentica son: 

Primor.- Concesoió d'e-pais a la rí.dio 5 n la fcoleuisió oficiáis a favor deis 

discrepante, en condicions rio completa ifjualtut -amb les persones o entitats go-

vornamentáis o no gorernamonials qiífTTfafonson ol votSÍ. 

jogon.- Autorització per a divulgar an;»liamant, pcrmitja d'impresos, cartello 

Je propaganda-, articlos porJpdísticc, cmÍRSions per les radies privadeo, confe

rencies,- coLloqtiio i altrec actas públies, 1er; raons de la discrepancia, per o la 

qual cosa hom pugui utllitzar india tifrt amor, t les llerigües castellana i catalana. 

Torcer.- Igualtut d'oportunista ca quant a la tíisposició de cabals públies, es-

tatals o paraestatala, per. a t>uf ragav- les desposes que oessioni lo campanya dql 

:. eferondum. Creiew que 1'auster-ital. en .los desposes, ha'd;f informar tal campanya. 

Quart.- Pussibilitat d'una fisanlitéaCiá efectiva d¿. les oporacians electorals 

cjtia, conerotame.nt, ser." ;n: 

a) ainpliació a tranta dies del tTtmini r.ssonyaiat per a la coLlicitud de nornona-

ment d'interventora, actuclmep.t reduii a deu dies nat'urals. 

b) ampliació fins a sis del ni'.nar. d interventora admeoos per~a cada mesa elec

toral que actualment son no^ós das. 

c) autorització por . que les asnociaciona a les quals dosprés farem referencia, 

nomenin apoderáis que excr-coix.ln l'tpartuna fiscalització del vot. 

d) dosignació deis infcervbntoxc per ¡.-.arteig, públicament roalitzat entre els ciu-

tadans que ho saL3.initin; en lloc del sistema actual on que aquest nomenament 

es deixa a les rii!nLr; Kluni*:¡ pal-; del Coas, los quals apreciaran, sogons diu 

el Decret 2931/;.36G do 21 tía Hevor.ib.?c r'aquest ony,"con libertad de criterio 

los neritas y circunstancian de las SO? icitudes1', cense que capiga cap recurs 

contra aquest acord discrecional. 

e) ampliació a tros riles, del tormini .atabltrt per a la interposició de recla-

macions i recursos, lin.itat actualment a un de sol. 

Cingue.- Extensió del Rr.f .•-- e¡v'a~ : a) a tnts ola ciutadans amb capacitat electoral 
que resideixen o treballen a 1 'osfc •ar.yer, perqué puguin cmetre llur vot amb les 
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-mfTfceJLxeŝ acáJjJtafc* i garantioa que els rosidents ai torritari de l'Estat espa

nyol. b) . a tots aquells-ciutad-ans- que en. ais moments prusants os traban privats 

de llurs drots polítics. 

Sise.- Autorització per a .xinstituir uñar Assoclacions, de Feh i do dret, on pu-

guin integrar-so an¡o carafter circumstancial tots aquolls ciutadar.s quo croguin 

convenicnt oposar-su racnadament a la Lay Orgánica dol Estado; associacicns que 

iindran cara a finalitat vctllar pul desenvolupament de la canipanya del referen

dum i par la puresa de'las operacians del vot. 

Gato.- Ajornamont de la data del referendum, conseqüencia lógico do las soLlici-

tuda antoriars. La nova convocatoria hauria da fixar-sc par aun período postoriar 

cora a ¡nínim da tranta dios;,, a 1 'autorització par a crear las associacians a que 

fa referencia el punt sise. 

Atosa la importancia decisiva que ais sotasignats, domocratos convencuts, donen 

o aqüestes peticiona, lea quals Formón un cenjunt impossible ele aisoociar, i que 

consideren com a* mínimos; i davant la urgencia da les dacisians que al país as 

vou obligat 3 adaptar, ai hora na abté dais Potíera Pública una rasposto favorable 

dins ais próxima ect dies, haurh d'untcncra que les ditos paticians han sstat des

estimadas; per la qual cosa, en la impasaibilitat da fer valar ais saus drats, 

ealdra considerar cora a inútil al referendum. 

Atantamant al saluden, 

Aquost daeuirient ha catat signat per un grup da personal!tais resprusuntanta da diap 

tintes tendencias politiquea damacratiques da casa nostra. 

La raspasta del Gavarn tots la aanuixcu. (Ja poden adrnatre res que denuncii' 1'en-

gany d'aquesta prctasa ccnsulta demaerhtica. 

Por lo tant nomé3 ens quoda un oamit NO VOTAR, 

*P 

LA FUTURA ESTRUCTURA D'ESPAUYA 

Ens plau d'eforir ais nostres lectora les conclusions del Gcminari sabré 

las nacionalitats de l'Estat Espanyol, colabrat no fa pac gairc, organitzat 

per la-Secretaria do Coordinoció par a l'Estat espanyol que coordina l'acció 

de las Gav^ntuts D.C.. a hivell de la Unió Internacional do 3ovas Dcmocratos- .. . _ 

Cristiana. Els grupa qué hi van participar van ossor ais segü'ents; Unión do 

Jóvenes Demócrata-Cristianos, Euzko Gastori, Unió Democrática del Poblé Valen

cia i Joventut Democrática do Catalunya. 

Aquestas canelusiens comprcrvaxî doS'-pjaxitsi.lcrs-Jaasas politiquea _i_un_jax.o-

jacte d'cstructura federal. 

BASES POLÍTIQUES 

l) Els maviments dcmocrata-cristians quo, amb foraa renovadora, porsoguoi-

xen al cnnvi radical da las estructures polítiques, económiques i socials de 

l'Estat Espanyol, consideren, com a base ineludible de la seva Rovolució el fo. 

mont i respecto dol dusenvolupament de les comunitats nacionals que hi ha a 

l'Estat Espanyol. 



2) J_a—necessitat d'urKr-«xrtrrux̂ tuE-a_j30lítica an funció da la dimonsi-ó humana 

nxiix. com a cons^üíincia lógica de la noátrrt-<roTKX4Xiij3"~pliJT<iListar humanista i 

coaurtitacia .00 la nociotat. 

3) Nanas mitjancant un Estat basat un al Principi .do Subsidiaritat os pot as» 

segurar l'existencia d'unn sociot.ot capo? do prutogir i respectar los comuni -

Lat-& nacionals qua un formun part, 

4) L'estructurado da 1'Estat Espanyol ha de permotre la rualitzacié d'un 

desenvolupamcnt tan aaipli com calgui. 

5) La clara situació do subduconvolupnment d'amplcs zones de 1'Estat Espanyol 

ha da trobar, a la futura estructura de 1'Estnt, soluciono capaces tí'nnuLLax 

. u .atas aircumstancies du manifestó, dpsigualtat. 

6) La splució al desequilibri zonal es una finalitat indispensable de la nos-

i.ra conccpció comunitaria da la societat. Par aixo s'hauran de teñir an campte 

rj'una manera molt uspocial -en el moment de 1'estructurado política do 1'Estat 

Espanyol. 

ESTRUCTURA FEDERAL 

1) Considcrom que els Estatuts d'Autonomia can un precodent legal .en alio 

qua fa referencia a 1'astructuració multinacional de 1'Estat Espanyol, i que en 

conseqüencia han de considerar-so cum a punt do partida per a una definitiva or

denado final. . • • 

2) Consideren-nun 1'Estat Espanyol s'ha d'estructurar en farma federal d'a-

cord, an principi, amb les nnomanades Rogions Historiquas. 

3)-El sistema de 1'Estat Federal será bicameral. El parlament sera constitui't 

dones, par dúos Cainbrca. 

a) Cembra alta o Senat, al si de la qual participaran dos reprosen-

tants de cada un deis Estats'Siembres de la Federació. 

b) Cambra baixa, al si de la qual participaran ais diputats represen

tante deis partits polítics, ais quals sarán alegits par sufragi 

•"universal. 

4) En rclacid o 1'estructura parlamentaria deis Estats federáis, croiem que 

cada Estat nlembre té el dret de dunar-sc 1'estructura que mes li escaigui, res-

pactant pero, de manera expressa, el fet que ha d'ésser amplianrent representa

tiva en relació a la sova comunitat. 

5) La possibilitat d'integrado voluntaria entre des o mes Estats Fedorats' 

no pot ésser refusada. 



L'AGRICULTURA, UNA CRISI PERfiWJENT 

Difícilment es podra trobar al nostro país un sector economic, la crisi del 
qual sigui tan evident com 1 'Agricultura, L*s gairebó un topic do parlar-no, 
i 5a tanmateix imperatiu d* insistir sobre el tema, per tal com al sector -_> 
agrícola contribuc-ix a la Runda Nacional amb un 26 % i-ni troballa, segons los 
darrores estadístiqües, un 40'>í de Ip població actiua, amb ..l~n qual cosa.tot mol 
f'uncionnmcnt del sector agror i constitueix un serias obstacle per al desi^tfo-
lupament economic en general. _ •r ,¡

y\'-^'í 

Tilalgrat la continuada minimització del problcma: pels-órgans d 'inf ormacipr o"• 
l'anqoixosa situació de 1'agricultura ospanyola no escapa a ningú. A ningúj^1.-^' 
os ciar, ais qui se'n beneficien. .-.• - . .•-,:. 

La crisi es manifestó cu el 'baix nivoll de vida del- trebajlador agrícola, . 
ifiolt inferior al de 1 'obrer industrial; en'1'existencia, encara, d'aturament 
ocasional en grans zonos; en la deaastrosa comercialització•deis productos 
agrícolas i sobretot en el massiu exode rural que s'esta produint. 

Aquestos son, a grans trotp, los evidencies de la crisi; pero, quines sc5n 
les causes d'oquosta crisi ? ínirem de resumir-Íes.. 

En primor lloc tenim que la distribució de la térra és.-ló más extremada 
d'Europa, per tal com nscllla .entre enormes latifundio en unes zonos i ¡aini-
fundis d'increi'blo petitesa en d'altres, Com a mostra, veiern que el Cadastro 
de Rústica do 1961 ens diu que el 0,86 % deis propietaris agrícolas posseeixen 
el 53,51 % do lo torra disponible, mantro el 7,55 % posseeix el 27,53 % i el 
91,59 % deis propietario son amos nomos del 18,96 % de la torra, • .;•.. 

El mnntaniment d'aquesta situació es deu, almonys en allb que fo ais lati-
fundis, a los bonos relaciona amb que el Gouern esta amb els grans torrati-
nents ospanyols; un deis quals, el 5r. Diez Ambrona, ha estat designat minis
tro d'agricultura,. seguramont per a continuar i afiancar la política de "pru-
¿ent evclució!l que han comencat ais seus predecessors i que fins av/ui ha do-
nat exccLlents resultáis, per a ells. 

En el cas del latifundi, la gran OXtonsiá del latifundi,_10 gran extensió, 
de la propietot produeix prou beneficis com porque el propietari no se sonti 
inej-inot a introduir-hi millores, amb-la qual cosa, en el millor deis casos,. 
agüeites torres están subcxplotados, i, en el pitjor, son absolutamcnt impro-
ductiuea, •:. 

En 'el cas deis minifundis, no cus, monys Qrou, perqué la petitesa i disporsiq 
de les par.ecLles fa impossible la mecanització i redueix els rendirnents i su
perficie, útil de la térro, ' 

Poc páft espcrar-sc del Gouorn' en relació amb el problema de la propiotat, per 
las raons abans exposades; imalgrat aixq, os un obstacle sonaB la dosaparicio 
del qual 1 agricultura no podra dose-nvolupar-sc normalmont. •":.•• 

Una segona causa podem trobar-ln en ul baix nivoll cultural i toenic de 1'a-
gricultor. Aixo es la conseqüencia del patit volum d'inucrsions dedicados a 
1'ensenyamont rural. En .aquest oentit és incoherent .1 'actual política agraria. 

;• ' • CONTINUARA AL PRGXIfíi NÜÍíiERO 
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