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CRIDA A LA SOLIDARITAT 

EN DEFENSA DE LA LLENGUA, LA CULTURA I LA NACIÓ CATALANES 

CARRER DE PELAI, 11, 5é A -BARCELONA (1) TELÉFONS (93) 317.67.19 / 317.68.05 PAÍSOS CATALANS 

COMUNICAT DE PREMSA 

10 d'octubre de 1983 

LA CRIDA A DEBAT 

Aquest darrer cap de setraana hi ha hagut una nova 

serie de reunions i contactes amb entitats, comissions cíviques 

comarcáis i col.lectius de cara a la participació en el DEBAT 

intern al si de la Crida a la Solidaritat. Els mes significatius 

han estat els següents: 

1. Participació a la Diada Nacional del País Valencia. Una dele-

gació del Secretariat d'Entitats formada per 7 persones va assis-

tir expressament a diversos els actes commemoratius del 9 d'oc

tubre: 

•r Alfafar (Horta Sud), en un barri amb una població 

al 100% castellanoparlant, inauguració d'un Casal de Cultura i 

pels Jubilats, amb un ajuntament del Psoe, la delegació de 

la Crida va ésser a la presidencia de l'acte, molt aplaudida peí 

nombras públic assistent. La Corporació va interessar-se víva-

ment peí moment del moviment cívic al Principat i la col.laboració 

amb les entitats del País Valencia. 

- Valencia , contactes amb les direccions polítiques 

del PNPV (Partit Nacionalista del País Valencia), que hi celebra-

va el seu III Congrés, i amb la Unitat del Poblé Valencia (UPV), 

plataforma unitaria del nacionalisme del sud de la nostra nació. 

Participaran el el Debat de la Crida, aportant-hi -igualment 

que els partits del Principat- la seva visió del moviment cívic 

i popular en defensa de la llengua, la cultura i la nació cata

lana . 

- Xixona (L•Alacantí), participació en la presidencia 

de la "processó cívica", manifestació de la Diada convocada per 

1*Ajuntament (de la UPV) i en l'acte posterior de nomenament de 

persones molt grates a Joan Fuster, Andreu Alfaro, Raimon, Eli-

seu Climent i Joan Oleza, insignes intel.lectuals a qui els sec

tors reaccionaris del País Valencia van declarar "persones non 

grates" (sic), arran d'un espai televisiu sobre la realitat va

lenciana. Contactes amb Acció Cultural del País Valencia, Fede-

ració d'Entitats Culturáis del PV, Alcaldes de Xixona, Muro i 

Sant Joan, col.lectius d'Alcoi i de Benidorm, Secretariat de 

1'Idioma d'Alacant,... Unánimament interessats en la superació 

de la crisis de la Crida a la Solidaritat, participaran en el 

Debat intern, com a sectors adherits que son tots ells, amb ponén-

cies básicament encaminades a 1'enfortiment deis contactes Prin-

cipat-País Valencia, amb un horitzó como: la reconstrucció nacio

nal del nostre país. 
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2. Reunió a Tarragona: una delegado del Secretariat d'Entitats va 
assistir a la reunió convocada per entitats del Camp de Tarragona, 
per tal de iniciar els contactes per a la participado en el Debat 
de la Crida. Els assistents, nombrosos, representaven els partits 
CDC, ERC, Nd'E, MCC, PSOE i AP , entitats Centre Cultural del 
Tarragonés, "El Llamp" Taula de Cultura Popular de Reus, Llibreria 
VYP de Tarragona i persones a títol individual. 

Acord: participado en el debat de la Crida i formado de les 
Comissions Cxviques de Tarragona i Reus. Dinamitzaran el Debat en 
les comarques del Camp de Tarragona. 

3».Reunió amb la Taula Antinuclear Ecologista, de Barceloa: una 
delegado del Secretariat d'Entitats es va entrevistar dissabte amb 
una ampia representació d'aquest organisme alternatiu. Es discutí 
llargament sobre la primera etapa de la Crida a la Solidaritat (des 
de la seva fundado el 18 de marc de 1981 fins a l'inici de la 
crisi, el passat 24 de juny, Festa Nacional deis Pai'sos Catalans), 
formulant-se diverses critiques a les campanyes i preses de posicions 
del moviment cívic. La delagació del Secretariat va prendre'n not'a 
invitant—los a sumar-se al Debat i acordant les dues parts una nova 
reunió, el dia 21, on es concretaria la seva participació. En tot 
moment es varen mostrar interessats peí rellancament de la Crida. 

PROPERES REUNIONS: 

- dimecres vinent, dia 12, la Comissió de Seguiment del debat i 
diferents delegacions d'entitats en el Secretariat, assistiran 
a trobades d'inici del debat a les següents zones de Catalunya: 
comarca del Baix Llobregat, Terres de l'Ebre, Vilanova i la Geltrú, 
Vic, Navars (amb les entitats de tot el Bergadá). 

- dissabte i diumenge vinents (15 i l6), noves reunions a Girona 
(amb les comissions cxviques del Girones, Alt Empordá i Baix Empordá), 
Reus, Valls (entitats i col.lectius de l'Alt Camp). 

P.S. Anteriorment a aquest Informe n.1 del Debat (els mitjans de 
comunicació anireu rebent gradualment tot una serie d'Informes del 
desenvolupamnet d'aquest debat de rellancament i dinamització del 
moviment exve), s'havien celebrat reunions a Barcelona (fins i tot 
amb la majoria de les entitats que varen deixar la seva pertinenca 
ais órgans coordinadors de la Crida), a Taradell (amb entitats d'a
quest poblé i d'altres vei'ns, com Seva, Tona i Balenyá), al Baix 
Montseny, a Granollers, a Olot, a Girona i a la Catalunya Nord. 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT del Debat al si de la Crida 
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