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Som do n~u a los portes del 1 e r do Iftaig, dia de lluita dols treballa-
dors do tot el moro per assolir llurs drots i reivindicacicns i per acabar 
amb l'cxplotació humana del treball. L'any passat, FUU_ va dodicar un nú
mero ospecial al l o r de fflaig, on el qual os foia un examen historie d'a-
quiista da,ta, intcntont, al matoix tujmps, donar-li la pors ectiva del que 
reiroscnta oer nls troballadors de l'Estat espanyel, que patim d^s de fa mes 
de 30 anys una dictadura feixistaj os adir, la dictadura del capital so
bre el treball. 

Enguany, consider^m que el que correspon fer en aquest articlo és si
tuar ul l G r de lYlaig en el maro de les lluites que la classe obrera i el po_ 
ble han realitzat i están realitzatrt. Aixo, creiem, ens permetira valorar 
la siruoció real en que es trotia el meviment obrer i popular en la seva 
lluita per acabar amb la Dictadura de Franco, instrument del OPUS i FALAN
GE j i instaurar la llibertat i la democracia per a tots els pobles de l'E_s 
tat osponycl. 

Al matoix temps, intentarom fer un esbós el mes complert possible do 
la situacio económica, social i política. 

Estem comvenguts que el ceneixement, el más ampie possible, deis fac-
tors quu intervenerr. en qualsovcl lluita d'emancioació es l'element primor
dial per a comorendre el preces que segueix un poblé oor guanyar la lli
bertat i la democracia. 

LLUITES 0E LA CLASSE OBRERA 
La classo obrora 6s el sector social mes ampie, organitzat i discipli

n a de tots els socters que lluiten contra el rogira. Aixo és així per dúos 
ra.¡ns fonamLntals: peí seu nombre d'individus, superior al de qualsevol 
oltro sector social, i peí grau d'exnlotació i opressió" a que esta sotmesa. 
En tet ol preces de lluites deis darrers mesos, trobew que la classe obre
ro és la punta de llanga, l'nvangada d'aquest combat sense treva que eol— 
pejja, uno i altra vegada, los estructures gostades i descempostea del re-
girrr. 

Els trebolladcrs de Catalunya han 'articipat, de ferma destacada, en 
la lluita general que s'esta lliurant centra ol regim feixista de Franco 
i de l'Opus. £s pet afirmar, que cada dia son mes nombrosos els destaca-
ments obrers que s'inccrporen a la lluita. Aquesta lluita té, com a base, 
les reivindicacicns econbmiques, saciáis i polítiques i cem a motar impul
sor la celebrado d'amples assembleesj ero els llocs de treball, en reunióos 
Ln el camp i, inclús, aprefitant els nrateixos locáis de la C.Pi.S. 

Ailora de treballadors s'han reundt en asseroblees per a el-borar llurs 
platafornea da cunvenis col.lectius i dusprés les han defensat amb tota d_e 
cisio i energia. La lluita peí drot al treball i contra els acomiodaroents 
massiuis, principalment ero ol textil, contra les sancions, contra la puja 
de preus, per un Sindicat Obrer, Democratic i de classe, contra l'explota-
ció i cls sistemes de treball cada cop roes brutals, ha assolit una gran ara 
plitu.d on el aroy transcurregut dos de l'últim. 1 e r de OBaig. 

U'rra acció continuada i enérgica s'roa descnrctllat, i en el seu curs 
han tingut lloc les vagues mes importants conegudes sota la Dictadura. 

Els treballadors de SEAT, lltdir lluita per lo readmisió deis coraponys 
despatxats i por llurs reivindicacioms de conven!, l'ocupació do la fac-
t'irio per a fur valer llurs drots i la resposta vigorosa i justa quo van 



u 1 s» treballadors i 
i urca reaccio en 

a 1 oiinc aspamyola-i-in.ternacional. Una añada de sclid 
ritat es va desencadenar a Catalunya, i fcra de Catal 
fets de SEAT, milcrs de treballadors van reaccionar amb 1 

uroya. En conbixer els 
a vaga, él ,t'pebal ir 1 

lemrt, amb manifestacions, escrits de protesta i reccllides de diners oar^a 
les victimes. •• • 

Al matcix tomps que la lluita de Seat, els cbrers deis Autobuses de Bar_ 

urs vagues reivindi-
s'aconscguia u—! 

es eropreses mes importants ade 

cclona (7Q00), de la Roca de Gava (600Q.), iniciavero 11 
cotives i. solidarles. Per primera vegada seta la Dictadura 
nlir i fer coincidir en la lluita obrera les tr 
Catalunya. 

Aqüestes vagues es produierm paral, lelament a les realitzades pels obrers 
de la construcció de IYl,adrid, on també havia sigut assassinat l'obrer Pedro 
Patino per la Guardia Civil, i a lus deis miners asturians que durareis dos 
mesos, denant exemple de llur grau de consciencia proletaria. 

Els estudiants han: jugat un destacat paper de reculzament a les iluites 
otirerGS» participant, conjuntament amb els treballadors, en les áccions d'a. 
gitació i de mcvilitzadic, realitzant la vaga activa a les facultats, ins-
tituts i centres d'ensenyament, celcbrant assomblees contra la roprossió, 
fent manifestacions diarios i enfrontant-se a les forc 
eren llanca des contra ells. ;: 

es repressiveá que 

Els estudiants, els metges i personal"sanitari, els mestres i professors 
d'instituts i universitats, els advocats, s'ahn sontit identificats amb la 
lluita de la elasse obrera, perqué haro vist que la lluita pels propis inte-
rcss:s i drets els unia indefectiblement amb la lluita pels drets deis o-

brers; es dir, ¡ra la lluita de tot el ooble treballadcr contra l'opres-
sió i explotació d'una minoria de privilegiats. 

En el desenrotllamsnt deis fets que cstem analitzant s'han produxt co-̂  
sos exemplars que ens fan esser ootimistes de cara al futur mes proxim. 

El 7 do novembre de 1971, i impulsat per les Iluites obreros i estudian 
tils, se celebra Barcelona la " I SESSIÚ DE L'ASSEfflBLEA DE CATALUNYA" 
on hi son representados, practicament, totes les ferces obreros, revolucio
narios i democratiques del país. ' " 

Aquest fet' hem de senyalar-lo ce ftr> vital importancia per la lluita 
del poblé de Catalunya per a assclir els scus drets nacionals i socials. 
A l'Assomblea de Catalunya hi convergeixen la majoria de les forces oolíti-
íues socials i civiques que. teñen realment o pctencialment una reporcussia 
en els diversos .soctors populars, i que serán on el futur la base polxti-

ca democrática per on marxara el ¡oble de Catalunya cap a llur emancipa
d o total. 

CORRUPCIÚ I DESCOMPOSICIÚ DEL REGIM FEIXISTE 
Los ferecs pcl-itiquos reac cionaries que formen part del regim i que son 

representados on llur Lovimiento Nacional" están en el grau do doacomposi-
ció mes aguditzat. Aixc és natural, haguda compte quo l'ulement que els uni 
ero el oassat i que els segueix unint ara és purament i simplement el sa-
queig i el robament de les riqueses materials i humanes deis pobles rie 1 Es 
tat espanyol. 

Citar el cas [fratesa no esta de mes, ja que si llegim la prerosa diaria 
amb un xic d'atenció ens donarem cempte qu'e de casos d'aquests, amb mes 
gran o petita escala, n'hi traim amb gran freqüencia. Casos en els quals vciem 
implicats des de ministres del Goverro fins a simales burocrates de l'aparell 
Je l'Estat, 

El -peble , que nc ista cec cora alguns voldrien, veu clarament que es el 
esta passant i a qui correspon. Les converses a les fabriques, cafes, 

fidel reflex de la repulsa del pobló al regim i a la 
quí 
trens, etc. son un 
seva corrupcio. 

Últimarnent, la gent s'ha pregun tat amb insistencia que és el que va pas 



f 
nat respcsta, no poden dcnnr resposta perqué haurien de dir que en el pis 
d'un ccnegut membre de l'extrema dreta, Juan Zunzunegui, metge de la "Bri
gada Popítico-Social" a Bilbao (1966-1970), gendre de 3osé Salillas, Dele-
gat Ccm?.rcal de la C.N.S., ELx-cap '.ocal del Movimiento i Ex-inspector Pro
vincial, així crm nebot de Guerra Zunzunegui, President de l1lInstituto Na
cional de Previsión!', ni" "h avia explcsíus. A. que anaven destinats aquests 
explcsius he podem mes c menys veuire amb els atentats cpntra: llibreries, 
sales de pintura, etc., que en aquests darrers mesos s'han produxt,-

C-item aquest cas perqué c^nsiderem que no es alllat, sino que: corres-
pon a una línia política d'actuació que té com a objecte 1'ate^oriment i 
per conseqüencia el retralmerrt de la població envers el compromís polític 
per a solucionar els problemes que tenimí plantejats les classes populars. 

Aquí, á Galella podem veure com elements d'aquests han amenagat varies 
vegades amb la col.lccacio de bombes en el local on se celebren les sessians 
de cinema-f órumi. 

Dintre aquest as oecte de la corrupción del regim no podem per menys de 
citar els continuats augments del cost de la vida, que corres-pon a una de
fensa deis interessos deis monopolis espanyols. L'apgmentació de l'atur for_ 
cós és una conseqüencia de la política laboral del régiim que no té en cotnp 
te per res els interessos deis treballadors de.les capes economicament pe— 
tites i mitjanes- de la població. 

ULTIMES LLUITES OBRERES I POPULARS 1 RE5UÍYÍ FINAL DE LA SITUACIÚ 
El 14 de febrer els estudiants de facultats i instituts de tot l'Estat 

espanyol celebren una jjrnada contra la "Ley. de Educación" que el ministre 
d'Educació i Ciencia presentava a "Las Cortes". Aquesta lléíj reflex deis 
interessos capitalistes del regim, és condenada pels estudiants i professors 
que veden en ella l'intent de continuar amb l'imposició d'una Universitat 
classista enfront d'una Universitat democrática i oberta a tot el poblé. 

Aquest article seria coix si al final d'ell, i com a ratificació de 
tot el que hem dit, no hi figüressin da manera destacada les dues darreres 
accions obreres que han patentitzat clarament que la classe obrera esta 
marxarot a la realització de la vaga general política que acabara amb la 
Dictadura i establira les Ilibertats demccratiques per a tots els pobles de 
l'Estat espanyol. 

Ens rtferim a la vaga deis miners de Sallent i Balsareny i a la deis 
treballadors de la Bozan del Ferrol. Aqüestes dues vagues no son dues ac
cions mes de la classe obrera amb una determinada repercussió, sino que son 
ja en la practica vagues generáis de tota-la població treballadora. Efec-
tivament, els obrers i llurs domes, estudiants, botiguers, capellans, etc., 
han: participat en ella i han condemnat els taetedes repressius i crimináis 
utilitzats peí regim amb un interrt inútil de naralitzar la lluita obrera. 

Aqüestes dues vagues han demostrat a tot el poblé que al regim no li 
queda altra sortida per sobreviure que l'augment de la repressió i l'assgs_ 
sinat de les persones que lluiten per una societat mes justa i mes humana. 
Quan a un regim, no li cap altra sortida que la repressió, podem afirmar 
que esta en el principi del seu final. 

Oe tots n: saltres depemí que el temps ens doni la rao el mes aviat pos-
sible. 

VISCA EL 1 e r" D£ Dfl.AlG !! 
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