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IV ASSEMBLEA 

El dia 17 de Maig se celebra a Sant Pere 

de Ribes (El Garraf) la IV Asseablea del BEAN, 

la qual es desenvolupá seguint el següent ordre 

del dia: 

1. DEBAT DE LES PONENCIES 

El Secretariat de la III Asseablea havia 

presentat préviaaent un docuaent polític, el 

qual obra en poder deis afiliats al «oviment, 

que fou coaentat per Oriol Hoas. A l'enseas, 

Coaín presenta un altre docuaent que, al ser 

llegit en castellá, provoca les protestes generáis 

de l'Asseablea, essent traduit al cátala peí 

•ateix presentador. 

Iaiediataaent, es procedí a un torn d'interven 

cions, de les que es poden destacar, en tenes 

generáis, una coincidencia quant a l'analisi 

deis resultáis obtinguts en les eleccions al 

Parlaaent de Catalunya. En aquest sentit, es 

palesa la fragaentació de 1'esquerra nacionalista 

i la sanca d'un eix vertebrador (Roía, Sanabra), 

•algrat la voluntat unitaria i les diferencies 

entre els diferents grups independentistes 

(Castellanos, Sanabra); no sembla haver-hi 

•assa diferencies entre NE i BEAN (Pages). 

En general, el docuaent aportat peí Secreta 

riat és considerat insuficient, poc aprofundit, 

i es proposa la creació d'una coaissió que 

faci una análisi a fons deis resultats obtinguts 

en aquesta darrera contesa electoral (Cuyas, 

Ciutat, Pages, Sanabra, Castellanos). 

Quant al docuaent presentat per Coaín, 

puntualitza en que no funcionen les asseablees 

locáis, en que la iaatge del BEAN esta deteriorada, 

PRESENTACIO 

L'única Bañera de aantenir un cert 

grau de coherencia en el si d'un aoviaent 

popular coa el BEAN és el debat obert 

i peraanent entre els seus aeabres, 

i aquest solaaent és possible si es 

disposa d'una xarxa adient d'inforaació 

capag de proporcionar en tot aoaent 

els eleaents necessaris. 

Seguint aquest criteri, la Coaissió 

d'Organització ha cregut necessari 

de crear aquests "FULLS D'INFORNACIO" 

dirigits ais afiliats i ais que siapatitzen 

aab el BEAN aab la finalitat de aantenir 

los al corrent de tot alio que passa 

en el aoviaent, i deis quals n'hi haurá 

de dos tipus: els de "Circulado Aapliada", 

dirigits a tots els que d'una «añera 

o altra se senten vinculats al BEAN, 

i els de "Circulació Restringida", 

que peí seu contingut van dirigits 

exclussivaaent ais afiliats al aoviaent. 

Esperant que la finalitat per a 

la que han estat creats sigui acoaplerta 

aab escreix de foraa satisfactoria, 

solaaent resta afegir que el seu contingut 

és exclussivaaent el reflex de 1'óptica 

personal d'aquell que en el seu aoaent 

els ha redactat, i de cap «añera es 

pot interpretar coa l'cpinió oficial 

del BEAN. 



i retreu al aoviaent el fet de que no hagi 

estat present en aoltes de les aanifestacions 

populars, finalitzant aab una critica a l'actuaciá 

de Sanchez-Carreté. 

En teraes generáis es palesa la voluntat 

de seguir lluitant en les línies generáis que 

fins ara han inforiat el aoviaent. 

2. PERSPECTIVES POLITIQUES 

Hi ha l'opinió generalitzada de que cal 

enfortir organitzativaient el aoviaent (Sanabra, 

Jenoi), tot i estiaulant la foraació d'una 

plataforaa independentista (Jenoi). Es considera 

que els Coaités de Solidaritat aab els Patriotes 

Catalans constitueixen per sí sois una foraa 

de treballar per l'independentisae (Caraira). 

car el judici que s'ha de celebrar el dia 12 

de Juny no és aés que un atac a l'independentisae. 

Huabert Roaa aanifesta el seu desacord 

aab la línia palesada per Coaín; no creu que 

hi hagi foraules aagiques per a solucionar 

la situació, pero creu que s'ha de cercar un 

eix aglutinador de l'independentisae. Manifesta 

el fet de que ens hen anat creaant en les batalles 

globals i hei oblidat la lluita quotidiana. 

Xirinacs palesa el Fet de que la foraació 

de NE ha estat possible aerees a la fragaentació 

deis diversos grups polítics que 1'integren 

(PSAN, F1C), «entre que els grups que están 

integrat dins del BEAN (BCT, POUH, AIC, etc) 

no s'han vist enfrontáis aab l'atzucac de l'escisió 

en el seu si. 

Es refería la necessitat d'incidir en 

el aón obrer (Pinyol) i aantenir les relacions 

internacionals, qüestió que solaaent es planteja 

quan hi ha eleccions (Pages); casi intercanviar 

experiencies, i és un fet que al País Valencia 

ja existeix una CBoordinadora de l'Esquerra 

Independentista. 

3. REORGANITZACIO DEL HOVIHENT 

En la ponencia presentada peí Secretariat 

hi figurava una proposta de reestructuració 

de aateix que, a grans trets consistia en reduir-

lo a dotze aeabres distribuits en sis coaissions. 

Contrariaaent, l'Asseablea de l'Esquerra de 

l'Eixaaple proposava un Secretariat constitult 

per set aeabres, aab dos substituts cadascun, 

sense funcions politiques, és a dir, un secretariat 

básicaaent tecnic, aab base coaarcalista. 

S'obre un torn d'intervencions, finalitzat 

el qual es posen a votacié les dues propostes, 

resultant guanyadora la proposta del Secretariat 

per un aarge de vots aolt elevat. 

4. ELECCIfl DEL SECRETARIAT 

Cada Asseablea Territorial fa una proposta 

de dotze noas, resultant-ne dinou candidats 

deis que cada delegat en votara un aaxia de 

dotze. 

Un fet l'escrutini deis vots eaesos, resulta 

elegit el Secretariat en la foraa següent: 

HEHBRES DEL SECRETARIAT VOTS 

Huabert Roaa 35 

Oriol Hoas 31 

Jordi Cuyas 31 

Josep H. Aluja 29 

Josep Garriga 28 

Pelagi Pages 27 

Oleguer Sanabra 25 

Hartí Bosch 22 

Raaon Planas 21 

Santi Santaaaria 19 

Caries García Solé 18 

Manuel López 15 

El Secretariat elegit acorda reunir-se 

en primera reunió ordinaria el dissabte dia 

24 de Maig, a 2/4 de 5 de la tarda, al local 

del BCT. 

5. ADDENDA 

Es posa en coneixeaent de l'Asseablea 

la situació financera del BEAN, adoptant-se 

els següents acords: 

a) Cada Asseablea Territorial s'autofinancia 

ra. 

b) Cada Asseablea Territorial contribuirá 

a les despeses generáis del BEAN en 

la quantitat de 150 ptes. per afiliat 

i aes. 

c) Els pagaaents es faran efectius a través 

de doiiciliacié bancaria a noa d'un 

deis afiliats de cada Asseablea Territori 

al al coapte corrent del BEAN. 

I aab aquest acords es dona per finalitzada 

la IV Asseablea del BEAN. 
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