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MANIFESTACIO PER LES LLIBERTATS POLÍTIQUES 
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Lfl REPRESSIO CONTINUA: 7 MORTS 
primer va ser Elda (Alacant) on un treballador administratiu resulta mort per arma de foc. La nota o-
ficial déla, com sempre, que havia estat en defensa propia i que el mort era un drogadicte.. pocs dios 
despres a Vitoria, eren quatre els treballadors morts per la policia. Quan 5.000 treballadors celebra-
ven de forma pacífica una assemblea a l*interior d'una esglesia per discutir nomos de qOestions labo
ráis, la policia, sense avisar, va desallotjar-la amb bombes lacrimógenas, de fum i apallisant els o-
brers. A la sortida, forjada, precipitada, sota els efectes del panic i l'ofeg del fura i les bombes l£ 
crimogenes, la policia comenca a disparar sense discriminació, sense parar-se a mirar cap on apuntaven 
ni les conseqOencies d'aquella autentica batalla provocada pels únics que tenien armes, els únics que 
tenien la forga. Ais pocs moments mes d'un centenar de persones estaven a térra abatuts per la policía; 
la majoria tenien ferida de bala, alguns eren morts o moririen després. 

Una vegada más, la policia de Vitoria havia estat la responsable d'unes provocacions, mentre la nota 
oficial culpava ais "professionals de la subversió", i el "demócrata" Fraga -principal responsable de 
la policia- justificava, a Alemanya, 
l*actuació de la forga pública. Per 
contra el mateix Ajuntament de Vito
ria (brgan fidel al regim), manifes-
tava: "Expresar la disconformidad de 
la Corporación por la acción guberna
tiva en nuestra ciudad durante los dos 
últimos meses" i "manifestar nuestra 
preocupación por los medios empleados 
para garantizar el orden público" i en 
semblants termes la Diputado d*Álava. 
Mentre, obrers, col.legis profésalo -
nals, entitats i organitzacions d'arreu 
expressaven la seva repulsa per l'ac-
ció de la policia i es succelen mani -
fastacions i actes de protesta en el 
mateix sentit. 

Al cap de dos dies un altre treballador moria a Tarragona, quan "queia" des d'un edifici, fugint de 
la persecució d'un policia, £1 dilluns segOent, a Basauri (País Base) una bala de la Guardia Civil 
traspassava el cap d'un altre jove produint-li la mort. 

L*acció de la Policia Armada i Guardia Civil, comptabilitza en pocs dies la xifra de 7 persones (nor
tes (tots treballadors) de forma directa, o com a conseQQencia de la situació creada per la violen
cia repetidament usada pels cossos repressius. 

De res ens serveix que es tolerin alguns actas públics (no tots), inclús alguna manifestado, o que 
els diaris parlin deis partits polítics existents amb noms i cognoms, si la repressió continua sent-
hiiamb perdua de vides. Estem contra la violencia extremista, pero sobretot contra la violencia d*a-
quells que teñen perjmissió professionalprecisament la d'evitar aquesta vioIFncia. 
De res ens eerveix que ens parlin de "democracia", quan la repressió recau sobre els treballadors t 
lea classes populare. Aquesta "democracia" que s*están fent a la seva mida els qui havien col.labo -
rat amb la dictadura de Franco sense que ningú hi pugui opinar, que reprimeix brutalment i violenta-
ment, que es cobra vides obreras, deu ser la "democracia a la española" que parla el President Arias. 
Nosaltres el que volero es DEfflOCRACIA, una democracia que la fem entre tot3. 

^ E n la manifestado que es 
^ v e fer a Barcelona el dia 8 
de febrer, convocada per 1' 
Assemblea de Catalunya hi pa£ 
ticiparen unes 60.000 perso
nes. Havia estat denegada pal 
Govern Civil 1'autorització 
per a manifestar-se i el mo-
tiu era el de demanar "Lllier 
tat, Amnistía i l'Estatut d' 
Autonoraia". Aquell dia, entre 
lea nombroses detencions que 
feu la policia s'hi va comp-
tar la d'una dona de Vilafra£ 
ca. El diraarts segOent, más 
d'un centener de persones es 
concentraren davant l'ajunt¿ 
ment de la vila per demanar 

que l'alcalde actúes per a 
obtenir la Ilibertat de la 
detinguda, le qual cosa s'a-
conseguí. A l'endema la vila 
franquina va ser deixada en 
Ilibertat 

6£ A primers de marc va fep-se 
eprop de Madrid, el Consell 
de Guerra contra nou militáis 
de l'Exercit espanyol acusats 
de pertenyer a la ilegal 
Unión Democrática Militar.Les 
penes a que foren condemnats 
oscil.len entre els 8 anys de 
presó e un comandant, fins 
ais quasi tres anys.En el JIJ 
dici,vuit deis ecusats es ne 
garen a fer declarado com a 

protesta perqué no els havien 
deixat designar l'adwocat de 
fensor. La UDfl ás un organis 
me ilegal que funciona dina 
l'Exercit i que voldria qua 
a Espanya s'instauressin les 
Ilibertats democratiques. 
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^ E l s Amics de la ONU de Sant 
^Sadurní a'han adherit a 1' 
Assemblea de Catalunya, fent-
se seus els quatra punts qua 
propugna: 1) Amnistié 2) Lli, 
bertats democratiques 3) Es-
tatut d'Autonomia del 1.932 
i 4) Coordinado amb les al-
tres forces democratiques da 
l'Estat espanyol. 



vaga a la construcció 
La vaga de la construcció també va arribar a vilafranea, calculant-se uns 200 els peletes afectats per a-
questa situació. Al principi, l'acord de declarar-se en vaga (que, a nivell de Barcelona i altres zones, 
estava molt discutit i treballat) a Vilafranea va arribar una mica en fred. 

Molta gent no estava informada de tots els passos que s'estaven donant a altres llocs i, per aixo, la reac 
ció incicial fou mes aviat forcada. 
A mica en mica de qué les coses es varen anar aclarint i la gent va ser mes conscient del que es volia i par 
que, l'organització va anar cada vegada millor. S'anomenaven delegats en cada obra, que as trabasen per veu 
re la situació en cada lloc de treball i, des d'alla, es treien representants que anaven a Barcelona, a dis 
cutir la situació general. 
Veiem ciar que una de les coses de qué manca el moviment obrer avui dia és un auténtic sindicat de classe 
treballadora unitari, que lluiti i defensi els interessos deis treballadors, en front del capitalisme. 
Creiem que els primers passos que s'han de donar, és l'aconseguiment d'una organització veritable entre els 
treballadors. Per tant, des d'ara, s'han de fer assamblees en cada empresa; s'han de discutir els problemes 
que sns afecten, com a treballadors, i hem de lluitar per aconseguir els nostres drets. Tan sois, amb aques 
ta unió i organització entre la clasee treballadora ha de possibilitar que, accions com aquesta, tinguin una 
efectivitat i una ressonancia. 
Hem de dlr, també, que els actes de sabotatge (tallament de grúas, i el reventar neumátics) han estat fets, 
sembla, per elementa extranys al si del moviment obrer, com a acte de provocació, la qual cosa no afavoreix 
a la classe obrera que esta al marge d'aquests fets, 
Psnsem que aqüestes vagues les hem de valorar, no allladament, sino dins de tots els problemes que actual -
ment están passant a tot el pais. Es només amb aqüestes lluites generalitzades, i totes les lluites que ss 
puguin portar a nivell popular, com aconseguirem avancar cada cop mes en el camí del trencament democratic i 
sindical. Es l'única forma d'aconseguir, mercés a les pressions populars, que es comencin a obrir les portes 
a la participado del poblé en les tasques del seu govern. 

mestres, bolanc dun confítate 
Vilafranca també es va veure afecta

da peí moviment reivindicatiu deis mes 
tres de les escoles privades. Ais pro
blemes comuns amb tots els assalariats 
(sous dignes, sindicat propi, etc.)unei 
xen els propis de la seva professió (una 
llei d'educació" que no volen i en laque 
.no han participat a 1 'nota de 1'elabora 
cié, escoles classistes, etc.). 

A Vilafranca l'atur només el va acón 
seguir una escola, Sant Ramón. El retard 
en la decisié fou degut a les dificul-
tats en prendre una postura conjunta la 
majoria d.'escoles, quan Montagut ja ha-
via decidit no anar a la vaga. Aquest -
retard va fer que l'atur fos tan sois -
d'una tarda, dones a nivell provincial 
era l'áltim dia que es realitzava. 

A alguna escola religiosa la proporcié de mestres-religioses era desfavorable ais en-
senyants, peí qué van veure que parar no tindria sentir a no ser que no fessin el major 
nombre d'escoles, o al menys, aquelles en qué la relació fos menys desfavorable. A Monta 
gut, l'oposicié a l'atur fou forta per part d'alguns mestres que oposaven pegues pedagó-
giques a l'atur, aixl com la por a les represalies en el cas d'efectuar-se, i es decid£ 
no parar per un marge molt petit. 

Els tres punta a destacar d'aquest primer moviment reivindicatiu deis ensenyants,sóri: 

1) Molts ensenyants s'han plantejat el seu paper i s'han adonat que teñen una pro 
blematica comú a tots els assalariats. Els ensenyants s'han replanttjat, també", el típus 
d'escola que volen fer i per a qui 1'han de fer. 

2) Alguns pares s han mobilituat per l'escola. No han de ser tan sois els que ; pa
guen per a qué el seu fill tingui una bona escola, sino que han d 'ajudar a la construc
ció d'una nova escola, l'escola pública. 

3) S'ha aconseguit una mínima coordinació de totes les escoles privades de Vila- -
franpa, que si es consolida, pot arribar a ser molt útil en un futur próxim. 

En definitiva el balanc és positiu, sobretot tenint en compte que és la primera vega 
da que els ensenyants han discutit conjuntament els seus problemes. 



LA SOCIAL-DEMOCRACIA 
AVILAFRANCA 
Si be Pallach diu que ha arribat el moment de cla
rificar politicament, els socialistes que varem es
coltar la seva xerrada al Museu, pensetn qus bona — 
part del que va dir, esteva ben fose. La seva volun 
tat de presentar un socialismo agradable per a le -
mejoria deis present, la vaguetat en senyalar les -
seves propostes polítiques i el caire marcadament -
electoralista del seu programa varen accentuar el 
carácter social-dem&crata de la seva exposició.mal-
grat 1'equívoca repetido de que estava per la cons 
trucció d'un gran partit socialista. 

Al nostre entendre, Pallach posa extrema cura en a-
treures un públie que potser considerava amb menta-* 
litat conservadora, com correspon a una vila encara 
agraria i comercial. Les seves propoetes de socia -
lisme "europeu" (les nacionalitzaclons de la Banca, 
Servéis públics i monopolis) podien ser assumides 
per la oetita burgesia vilatana sense massa engoixa, 
altre cosa podia ssr la municipalització del s<51 ur
be que va deixar molt inconcreta, assegurant que no 
es faria mai un pas sense el consentiment del ooble. 
Ens hauria agradat una explicado ben clara del que 
entenia per "poblé". Ni una sola vegada ens parla 
del treball polltic de base, ni de la participado 
del Reagrupament en la lluita quotidiana del nostre 
poblé per la democracia i el socialisme, ais barris, 
a les escoles, les fabriques... arreu on s'enfronta 
directement a l'opressió capitalista. Ens dona la -
impressió que el seu treball era perfectament a nl-
vell de sobre-estructures (Consell de Forces Políti
ques, Permanent de 1"Assemblea, Consell de i'ensenye 
ment, Campanyes electorals, etc.) 

Durant la xerrada dedica molt poques paraules al f*D-
viment Obrer del que ens digué que a Catalunya no ha 
via estat mai marxiste. Afirmar aixo, sense mes, pot 
dur a una greu confusió, Calia senyalar 1'influencie 
anarco-sindicalista i lerrouxista al nostre Moviment 
obrer i el gran buit que significa 1'influencia de -

dirigent socialistes que, amb metode marxiste que de 
cap manera es dogmátic, haguessin copsat la realitet 
cetalana i encaminat el Moviment obrer en el procés 
de revolució social i nacional encetat a Catalunya el 
1.936. Nosaltres creiem que aquesta manca de coheren
cia ideológica contribuí decisivament a la gran des-
fe ta del 1.939. 

De 1'Autogestió només digué que era molt difícil. Va
lia la pena aclarir per que és difícil en una socie— 
tat capitaliste enemige del control obrar, emb une es
tructura publicitaria i consumista, sempre a punt d'a-
niquilar tot intent de responsabilitzar els treballa-
dors en la gestió col.lectiva. Els socialistes de — 
l'Alt Penedés podriem explicar-li les dificultáis deis 
nostres militants que lluíten per 1'autogestió social 
a les Associacions de velns o per 1'autogestió econó
mica e les Cooperatives de diferents rams de le pro — 
ducció de la nostre Comarca. El que costa entendre la 
funció social del benefici, la necessitat d'invertir -
constantment per enfortir les empreses obrares, d'equiL 
librar el consum privat amb les necessitats col.lecti
vos , etc. Malgrat aqüestes dificultats apliquen» ja des 
d'ara els principis autogestionáris, que son irrenun-
ciables per un socialisme democrátic. 

Per sobre de tot i sempre, Pallach ens va parlar d'e-
leccions; aqüestes eren la justificado final de tota 
acció política. També nosaltres volem elegir lliura-
ment els carrees públics. Pero pensem que no n'hi ha 
prou. Les campanyes electorals han d'anar acompanyades 
d' un treball polític en profunditat. El socialisme as
pira a orgenitzer a tot el poblé en le marxa col.lecti
va cap una societat mes justa i aúténticament democrá
tica, on el vot no pugui ser desvirtuat per diferencies 
economiques o d'altre tipus. No podem cridar al poblé 
perqué voti de tant en tant, i després s'en torni a ca
sa; les eleccions també han de crear consciéncia i or-
ganització. En tot cas,pels socialistes anar a les elec 
cions no será per a obtenir uns carrees públics, sino 
per aconsseguir un espai mes de poder i llibertat per a 
tots els ciutadans. 

SABAOf Lt EN FftONT LA 1&P1&SSIÓ 
Les tensions venien ja de lluny: la preu 
conjuntura económica que es fa sentir en 
una ciutat industrial on ni predominen -
les classes populars; la lluita del poblé 
contra 1 'alcalde feixista i el bunker po 
derós i influient; l'agressiá física de 
guerrillers ultres contra ciutadans a la 
sortida d'un pie municipal; la vaga de di_ 
ferents sectors populars: construcció, -
mestres... 

La setmana del 9 al 15 de febrer hi van 
haver diferents marxes pacifiques de mes 
tres, nens i pares. Una d'elles va ser di_ 
solta per la policia de manera brutal, fe_ 
rint a diversos infants. 

El dijous 19, es produí una gran manifes 
tació pacífica do repulsa de tot el po
blé contra la repressió inhumana i brutal 
de J.a policia. I els servéis "anti-djs-
turbis" foren molt mes contundents. Es a 
dir, mes brutals. Hi hague" molts ferits, 

infants i adults, algún en perill de mort. 
Davant d'aquesta brutal agressió, tot el 
poblé va anar a la vaga general -la pri
mera des del 39- exigint la retirada déla 
policia i la llibertat deis detinguts. 
Les assemblees es multiplicaren i el dia 
26, 30.000 persones es reuniren en assem 
blea permanent fins que la llibertat deis 
detinguts fos un fet. Al cap de set ñores 
els detinguts foren alliherats i aclamats 
per tot el poblé, amb la satisfácelo de 
la victoria, gracies a la solidaritat i 
unitat de tots. 

La unitat de tots els treballadors en 
front la reprpssiá; la mobilització de 
tots davant uns objeetius concrets;la d.e_ 
cidida i valenta acció del poblé de Saba 
dell... assenyalen un camí en la lluita 
contra la repressió, per les llibertats, 
la democracia i el socialisme. 
Sabadell ha estat una llicó. 



flSSOCIDCIONS DE VEÍNS, QRGHNISMES PQPULHRS 
A la Vila tfnim ;iprovades i funcionant, fines Associacions de 

Velns: L'Espirall i S&ttt Julia. Cada cop son mes, a la resta del 
país, les Associacions de Velns que funcionen i que, cada vegada, 
van tenint mes adeptes. 

Les de Vilafranca en concret, tot i que porten poc temps de vi_ 
da, han aconseguit reunir molta gent del barri i comentar a comen 
tar, discutir i treballar tota una serie de problemes referents al 
barri; gent,que d'una altra forma, no s'aconseguiria posar d'acord 
i unir per defensar uns dr»>ts que tenim tots. Per tant, tenim que 
les Associacions de Velns teñen, des del nostre punt de vista,una 
missió principal que és la d'aglutinar al voltant d'uns problemes 
concrets a tota la gent d'un barri, per trencar així l'alllament 
individual que imposa una societat com 1'actual. Com també, l'acostumar a la gent a veu 
re que els problemes es resolen si s'actúa units, despertant així una veritable conscien 
cia de persona; una consciencia de ser subjecte actiu del funcionament i la marxa del po 
ble, i no simplement un objecte passiu, dirigit i dominat per l'aparell de l'Estat. 

Creiem que les Associacions, com a veritables organitzacions populars de base, teñen 
un gran paper a jugar en endavant, i han de ser el centre de plantejament i decisió deis 
problemes que afecten a tot el barri i a tot el poblé. 

tís dones molt important, 1'apoiar a les Associacions en marxa, i allá, on no n'hi ha 
gin (si hi ha possibilitats) crear-ne de noves; no com a instrument de direccié i mani
pulado del barri, sino com a instrument impulsor de la participació de la gent del bar 
ri; que dongui camins a tots els velns per despertar la consciencia col.lectiva que, en 
definitiva, és la que permet tirar endavant en la consecució d'aquesta democracia i en 
1'avene, en el camí vers el socialisme, que esperem i treballem per aconseguir. 

" TREBALLADORS 
TRANSPORTISTES 

aquesta vaga tant s' 
els petits transport 
guanyen la vida comp 
aquesta rao no es p 

seus treballadors, c 
cable carrega fiscal 

Al petit transp 
tiguers, o els petit 
de fet son explotats 
nistració que esta a 
tin els mateixos pet 
fiquen amb les aspir 
men part) o quedaran 

Aquest darrer c 
gui' ser que un treba 
ro cal recordar, per 
tistes va ser un ele 
de l''actual feixisfie 
el petit transportis 
sa deis treballadors 

La vaga deis transportistes-
ha est?t una de les mes impor-
tcnts en els derrers anys, si ho 
judiquem per la intcnsitat i ex-
trnsió que va teñir. La falta de 
feina, l'augmpnt abusiu de 1'im-
post de circulació, l'haver de 
pagar el canon de coincidencia, 
(que en teoria és per finangar -
la Renfe pero que a la practica 
es pprd a causa de la burocracia 
i la corrupció) i altres reivin-
dicacions, van portar a la vaga. 

Oins el sector del transport, 
pero, cal fer distincions. A 

hi van afegir els grsns emprrsaris (quasi grans monopolistes) com 
istss que, amb el seu camió (o dos o tres) com a eina de treball es 
etint en inferioritat de condicions, amb els grans empresaris. Per 
ot judicar de la mateixa manera el grsn empresari que explota els 
om el treballador per compte propia que rep amb mes forga la impla-
i les conseqüencies directes de la falta de feina. 

ortista cal considerar-lo com un treballador mes -com els petits bo 
s industriáis fusters, lampistes o d'altres oficis semblants-ja que 
, de forma directa o indirecta, pels grans empresaris o per l'Admi-
1 servei d'aquests. De tota manera dependra de la postura que adop-
its transportistes en relació a la classe treballadora: o s'identi-
acions i conquestes d'aquesta classe treballadora (de la qual for -
com elements que recnlzen a la burguesia capitalista. 
as pot semblar impossible per ser contradictori (sembla que no pu-
llador per compte propia es posi al costat deis qui 1'exploten),pe-
posar un excmple palpable, qus precisp^snt la u:ga deis transpor, 

~ient decisiu en lg caiguds del Prpsident ^llend? i la implantació -
a XÍIP. Amb aqupsta base done?;, c?l que aquest treballador, que és 

ta, vagi prpnent consciencia dp la seva identitat total amb la cau-
, amb la ca'is? de les classes populars. 



SAHARA, UN POBLÉ VOL LA LLIBERTAT 
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WL. h r mr rfi+'affl.".nf.fl i a i m i r r n^T n h h l í rf n 1 £ ; ? h i r n . Vp \ / n n n r n m r* 11 r* Í I _ 
p o r t a r a V i l a f r p n c a . per a r e c o l l i r / r o -
: Í p o b l c d e l S?ha rp , l e van promcure 

l o c á i s amb l a f í n a l i t é t d ' p j u d a r 
c o n ¿ ' n ¡ o n s i e n i o r a H t s ff P rn i a * r 5. = . L * * í f i 
r a ' i j nn c^ , - I ¡ T O , f r u . t t 

L t -campany 
"i••. ri Ms'Bm i-nt.s 

d i v."" r 3 r s P n t i fc un; 
: i 0 d r i ] 1 9 h 18 

gPl l t en 
s i t u é , c i ó d°3 p n h l e saha -

n- c a t á s t r o f e eom l e de Gua tema la , n i 
1 B< n t - ' t r e a l rfr i ' a j u d a és ún ieament 

A m -p. un.? furts humrn i t a r • h< 
de carácter humanitari 

Js "' jueguen en el cas del Saha-
r-' uns ¿edvvenJmen£* pol ít ico- i mpr r * alist ig nuc no pod;m oblidar. 
Al Sahara no han estat uns ?c%s imprevisibles ele que han portat 
a una situeció rfp-eesperada de pebrrsa, sino que ha estat ocasio-
nat per una maniobra política d~ la míe. ds 
rebut les consequ^ncies son els 

que, de moment, els que n'han 
rbitants de la zona. 

_.iy exp: 
nista dpi monarca marroquí Hassan, dp Mauritania, i la velada in 
^ervencio de 1 'impsrialisme deis Catata Units, favorables s aquB 
ta intpgració del Sahara al Marroc per aconseguir el control deis 
fabulosos jaciments de fosfats que conté el territori. TI Govern 
espanyol ha demostret, una vegada mes, la seva dependencia deis 
EEUU, doblegant-se rinvant els interessos de 1'i 

El final d 
H qui fins al punt de no ser fidel ais compromisos de la 
presencia espanyola al Sahara no podía ser mes trist, de for 
i_ ' _• j. _ i u „ „,.„..„ ~ ~ 4- l]U<.,i.. » n n - t n n _ ^ ; _ _ 

mperialisme ian-
ONU. 

! la presencia espanyoia ai sanare MU puuxf sn mea uasi, ut i urma mes tr¿ 
idora peí poblé saharauí, i aquesta postura ha provocat logiques tensions dins el mateix 
Exercit (recordi's que ni cnronel Rodríguez dp Viguri va ser substituit per fer declara-
cions en contra de la forma com s'hevia portet la descolonització) amb amplis sectors -
contraris a la política del Govern (és quasi segur que molts militars procedents del Sa
hara están a la ilegal Unión Militar Democrática). Inclús el mateix Govern es culpable -
d'haver fet fer el ridícul davpnt el poblé espanyol la figura de 3uan Carlos, amb aquel
la visita que efectúa a Aaiun en els darrers dies de Franco. 

]iats de 1 Algeria socialista. 
Contra aquesta agressió a la seva llibertat el poblé del Sahara ha format el Front P_o 

lisario, i esta lluitant per la seva independencia. Una Iluita que no es pot fer de cap 
manera mes que amb les armes, en legítimadefensa de l'atac que son victimes, per arribar 
-» n H4- a n i T* o í rirnf a H o n i H í r o l c o n P I I + I I T * a obtenir el dret a decidir el seu futur. 

UNID DE PAGESOS.TAMBÉ A L'ALT PENEDÉS 
El camp, els pagesos, es troben en una 

situació semblant a la deis treballadors de 
les fabriques: no teñen un sindicat útil i 
eficag per plantejar les seves reivindica-
cions. Oe la mateixa forma que a nivell o-
brer s'ha npcessitat la creació de sindicats 
paral.lels amb 1'oficial, els pagrsos s'es-f 
tan fent el seu sindicat que de moment és la 
"Unió de Pagesos". Hem demanat a un pagés de 
1'Alt Penedes, membre de "Convergencia So
cialista de Catalunya" i que participa a la 
"Unió de pagrsos" que ens expliques que era 
la "Unió dr Pane-sos". Aquesta és la seva re_s 
posta» 

"La Unió de Pagesos nasqué ele la necessitat 
de la pagesia de crear una organització ca-
pa<j de defensar els seus interessos económica 
i socials. 
"A la- Unió de Pagesos ens trobem les capes -
socials del camp cátala (pagesos i ramaders 
petits i mitjans, arrendataris, parcers i j or 

nalers) que cultivem directament la térra. -
Per aixó la U.P. preten consolidar-se comuna 
organització unitaria de carácter sindical i 
regida democraticament, 
"Centrem la defensa actual del nostre treball 
en aconseguir progressivament el control de 
la comercialització deis nostres productes -
per imposar uns preus que retribueixin digna 
ment la nostra feina i alhora abarateixin ejs 
aliments per ais treballadors de la ciutat. 
"Estem per una reforma agraria que reestruc-
turi no sois la térra, sino tambó els cañáis 
de comercialització i transformado deis pro 
ductes agrícoles, els equlpaments, etc. 
"Reivindiquen! tambó les condicions socials, 
culturáis i sanitáries que facin deis nostres 
pobles i viles llocs habitables, equipara- -
bles al nivell que pugui obtenir-se ais al-
tres sectors de la producció. En definitiva, 
treballem per aconseguir que el control eco-
nomic i polític del camp estigui en mans deis 
propis pagesos". 
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