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EDITORIAL 

En un país amb democra
cia formal, la funció 
primera deis partits , 
es la de governar i im
plantar els seus progra 
mes socio-economics al 
govern legalment constj. 
tuit. Aquí a l'Estat Z.k 
panyol i a Catalunya , 
la funció deis partits 
fins ara era ben difé- -
rent. Fonamentalment -
era treball clandestí , 
de denuncia i de pene -
tració ideológica, Pero 
ara les circunstancies 
han canviat. Els partits 
ja son quasi tots légate 
i tenim per endavant -
unes el.leccions i per 
tant possibilitats d'a-
rribar a un poder de g_o 
vern. IMosaltres creiem 
que la funció deis par
tits ha de cambiar. Ja 
ho és tant sois denún -
cies, treball clandest£ 
campanyes nomes d'aqit_a 
ció, sino que els par -
tits han de tornar a fer 
la seva funció propia : 
governar d'acord amb el' 
recolzament que la gent 
els hi donqui. Pero a 
mes de fer un treball 
dp govern és molt impo_r 
tant fer un treball idje 
ologic. El socilaisme 
no és dur sois amb el 
poder politic i econo — 
mic. Es necessari que 
es duqui a la practica 
en les institucions, aJs 
llocs de treball, a les 
formes de convivencia . 

««ffSSU- DONATIU 



una societat nova| [ J RROPIETAT GOLLEGTIVA 

DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ 
Per propietat col.lectiva deis mitjans de producció s'entén l'acte de transfe

rir la propietat deis bens de producció a la col .lcetivitat, consideract els -

bens de producció a les fabriques, terres, maquinaries i tot alio que forma la 

cnpacitat productiva del país. 

El socialisme propugna, ja classicament, el metode de la col.lectivització. Es 

considera que la propietat comuna deis mitjans de producció és la forma d'orga-

nitzacio social mes avancada i cap a la que s'ha d'anar. 

La propietat col.lectiva fa que se suprimeixi i desapareixi la competencia i -*» 

que la producció estigui orientada al servei de les necessitats reals de la gent 

Tot i haver-hi mercat d'intercanvi, desapareix la llei de l'oferta i la demanda. 

Les relacions al si de l'empresa canvien, ja que tecnics, administratius i obre 

rs son gestors de la industria i controlen conjuntament la producció. 

Evidentment 1 esperit de la propietat privada,inculcat durant llsrgs anys a la 

nostra societat, és l'impediment mes fort que té la col.lectivització. flixo fa 

també que sigui un procés llarg i difícil, ja que no n'hi ha prou amb que la co 

munitat sigui propietaria deis mitjans df producció, 'sino que cal que el poble-

comprengui el sentit de la propietat col.lectiva. 

Aquesta propietat col.lectiva ha de prendre diferents formes segons la realitat 

social dema,ni a cada lloc i cada moment. La propietat deis mitjans de producció 

pot ser estatal, nacional, regional, comarcal, municipal; de tipus cooperatiu -

o d empreses autogestionades. El socialisme autogestionari que proposa el Partit 

Socialista de Catalunya rebutja la propietat estatal única o majoritaria, com -

existeix en alguns paisos de l'Est europeu, perqué creiem que porta fatalment a 

la concentrado de poder en sectors burocratics de la societat i priva ais tre-

balladors de participar directament en la democracia econorñica i, en conseqüen-

cia, de l'exercici ole de les llibprtats basades en ella. 

Proposem com a forma básica de la propietat de l'empresa autogestionada pels -— 

propis treballadors i vinculada ais organismos pclítics mes propers al poblé 

com el municipi o la comarca; autogestió, enmarcada en un pía economic elaborat 

democraticament. Recollim la tradició socialista i autogestionaria deis treba. -

lladors catalans expressada en les col.lectivitzacions industriáis i agrícoles 

de 1 any 1.936, i refrendada legalment en el decret de Col.lectivitzacions del 

Govern de la Generalitat de Catalunya; tot i que desenvoluparse en unes condi -

cions excepcionalment dures per la Guerra Civil, fou una experiencia social únj. 

ca que avui es admirada dins el moviment obrer d'arreu del món. 



PAGESOS 
PROU ! 

Les carreteres d'arreu de l'Estat han estat ocu-
pades per tractors i remolcs.Els pagesos- el sec 
tor mes maltrectat peí frrnnuisme- han esgotat -
ja la seva llarga paciencia i han dit prou. 

De forma pacífica pero contundent,PÍS pagesos -
han invadit les carreteres de Catalunya i de 1'E_ 
stat com a protesta per la negativa del govern -
Suárez a negociar amb la "coordinadora de Agri— 
cultores" del Estat,davant la caótica i desespe
rada situado en que el franouisne ha deixat el 
nastre camp: 

- on els monopolis (tant ele productes nece-
•- saaris peí proces productiu com els de vê n 

da de les produccions obtingud^s) teñen 
tot el poder,sen^e ni dananar l'opinió del 
pages,totalment indefens. 

- on una drástica política estatal de 
preus obliga a vendré les produccions ob— 
tingudes a preus sensiblemcnt inferiors al 
cost de producci6;pero aquesta productes -
arriven al consumidor amb preus elavadíss-
ims,degut ais intermediaris.Així per exem-
ple.amb l'equivalent de 4 Kg. de blat que-
entrega el pages,el consumidor de la ciu— 
tat sois pot comprar un Kg. de pa. 

- on la térra ha estat objecte d'una especu
lada salvatge ,deixant de ser uh> mitja de 
producciá i convertint-se en pur valor es-
peculatiu per a l'alta burgesia i allunyar^ 
t-se cada vegada mes deis pagesos. 

-on el pages ,con a treballador,esta comple-
tament marginat,amb una sejuretat social -
agraria especial que el .separa i discrimi
na deis altres treballadors. 

- on les "Hermanadades de Labradores i Gana
deros" s'han vist superades per la seva 
ineficacia i el seu servilisme davant els 
interessos de 1'oligarquía. 

Per tot aixb els pagesos han sortit a les carre
teres. Impulsats.malgrat les difi\,ultats,peB IPS 
seves prbpies organitzacions.Així a Catalunya, -

la Unió de Pagesos ha impulsat la lluita,demos 
trant la seva veritable representivitat i la 
seva implantaciá. 
Els pagesos demanen: 

- seguretat social igual a tots els trebaw 
lladors. 

- preus justos i renuneradors. 
- llibertat sindical. 
- negociació directa amb el govern. 

Aquesta é"s la mobilització pagesa más importan̂  
t en el que va de segle.Els socialistes sempre 
hem recolzat el moviment nages i el seu sindi-
cat unitari: la Unió de Pagesos. 

MANIFEST POLÍTIC Illa lluita all eamnp 
Mea de la meitat de la térra catal 

tari, en moltea comarquea aqueat p 

Aqueat fet, posa de relleu que la 

no propietaria; pageaoa que eatan 

origen en remotaa époquea i per ta 

cialiate8, defenaem amb tot el nos 

mea de treball, reivindicant el dr 

ra per qui la treballi. Cert éa qu 

problemática del camp, pero al men 

seu treball i permet enfocar clara 

fruita. 

ana, no és explotada directament peí seu propie-

ercentatge arriba practicament a la totalitat. 

térra majoritáriament éa treballada per pageaoa 

lligata per contractes de conreu que teñen llur 

nt de clarea caracterlatiquea feudala. Ela ao-

tre empeny 1 'eliminació* d'aquestea injustes for¿£ 

et que té la noatra pageaia de recuperar la ter-

e la tenenca de la térra no aoluciona la greu 

ya allibera a la pageaia de la inaeguretat en el 

ment la lluita pageaa cap el control déla aeua 



EL PLÁ PARCIAL DEL N.E. 

leí associacions de ueins 

Les .Associacions de Veíns han reclamat 
la seva intervencid en la futura ordenacid 
urbana de Vilafranea, i l'Ajuntament ha -
acceptat de tenir-hi una relacid a nivell 
técnic i^de consulta. Es un primer pasjpe-
tit, pero que s'ha de teñir en compte i y 
que s'haurá de reproduir i ampliar a d'al-
tres qüestions de la gestid municipal, i a 
no sois per les Associacions de vei'ns, si
no també per les altres institucions de la 
vila fins a culminar en un diáleg perma-
nent de totes elles amb l'Ajuntament. A-
questa és una situado" que cal assolir — 
plenament en una democracia municipal au
téntica. 

Peí que fa a 1'urbanisme, les entitats mes 
directament interessades sdn les Associaci 
ons de Veíns; elles defensen les condicji 
ons d'habitatge deis nostres barris. Es — 
coherent dones que es proocupin com serán 
distribuits els espais de la vila. Sobre-
tot pensat en 1'exemple d'altres palbla-
cions deis voltants de Barcelona, en les 
que la imprevisió* municipal, la desen

frenada especulacid d'aquests darrers 40 
anys i la corrupcid administrativa, han -
provocat un urbanisme caótic, amb barre ja 
de vivendes i d'industries, on la gent en> 
prou feina hi pot mal viure.La senyal d'a-
lerta que va posar en funcionament a les 
Associacions,fou el fet consumat de que s' 
anava a executar la reparcelacid del plá 
Industrial del N.E. Zona industrial tocant 
al nou barri de l'Espirall. 

historia del plá parcial 
La Historia d'aquest plá industrial vé de 
lluny.Hauriem d'arrencar ja de la Confec-
cid del Plá General d'Oreienacid Urbana de 
?ilafranea de 1'any 1.963. 
Aquest Plá es va fer amb desgana per l'A
juntament de llavors. La rad és que en a-
quell Ajuntament hi predominaven encara — 
forces políiques que estaven molt más aprop 
del caciquisme agrari, que no pas del dé
se nrro ti lament capitalista que imperava en 
el Govern espanyol ocupat per l'Opus Dei. 
Els que manaven a Vilafranea no'volien la 
industria ni el creixement.Malbaven per «— 
conservar el carácter tradicional de "Se-
nyora Vila", sabien que una Vilafranca en 
expansid ja no els seria tant fácil de 

controlar. El fet és que no volien el crei 
xement industrial i el Plá General d'Orde 
nacid Urbana fou practicament, congelat du-
rant tota 1'Alcaldia Meló quedant la VIL» 
sense terrenys industriáis utilitzables du 
rant mes de 10 anys. 
Fou en aquesta época que sota la pressid i 
les recomanacions de fora que, de cop i ú 
volta, es concedí un permís de instal.la-.. 
cid a la Comapañia de Industrias Agrícolas 
(Piensos C,I.A.) en un lloc on el Plá Genc_ 
ral preveía com a zona urbana. Poc després 
per tapar 1'esguerro, es va reconvertir ra 
pidament tota aquella zona en poligón in^i 
dustrial a fi de legalitzar la situacid a-
nómala de la dita fábrica. Amb aquest ob-
jecte, varen fer aprovar el Plá Industri
al 1'any 1.974, sense que se'n parles mas 
sa. 
Mes tard, els propietaris grans, interes-
sats en vendré terrenys, han pressionat 
perqué s'executés el Plá; i per fer elpro 
jecte de reparcel.lacid s 'ha hagut de po-



sar en coneixement públic, de manera que 
els veína hi han pogut intervenir per evi 
tar un desgabell. La nova zona industrial 
pot desgradar fortament el viure deis ve
ins de 1'Espirall i de les vivendes sindi 
cals. En el Plá no es preveu cap aillament 
entre les fabriques i les cases; les zones 
verdes que podrien complir aquesta funcid, 
son posades a 1 'altre extrem a fi de que 
ocupin la zona de servitud de• la riera en 
la que no es pot edificar. 

Fa masses anys que no s 'escolta la veu del 
poblé i els interesaos particulars sovint 
só*n per damunt deis generáis de la Vila. 
L'Ajuntament d'ara interessat ja en que -
creixi Vilafranea, ha activat aquest Plá •' 
industrial fins el punt d'aconseguir que 
la Diputacid pagui la conatruccid d'un -
pont sobre la via del tren a fi de donar 
pas a 1'avinguda principal de la zona. 
Aquest pont ha costat 18 milions de pesse-
tes i s'ha construit amb tota rapidesa sen 
se que la majoria deis vilafranquins se n' 
hagln enterat. Aixó aorprén quan pensem en 
el que costen d'obtenir les obres publique 
i la propaganda que se'n fa quan les han 
aconseguit. El pretexte d'aquest pont és 
que el dia de demá servirá d'enllac de -
lescarreteres comarcáis; pero tenimvpor de 
que si el Plá es reconsidera tal com han 
demanat les Associacions de veins -que ea 
el que conaiderem corréete- el pont reati 
inservibles durant meaos i fins i tot anys 
Mentre altres passoa a nivéll dificils,-
com el de la carretera de Vilanova o el <-
del carrer de Zamenhoff, están per soluci© 
nar. 

la nostra proposta 
Els socialistes pensem que afers com aquet 
posen en evidencia la necessitat d'arribar 
a la democracia amb urgencia a fi de que -
les qüestions publiques ea resolguin a pl& 
na llum i 1'interéa general aigui per so -
bre de 1'interés d'uns pocs. La noatra pro 
poata és que cal refer tot el Plá General 
d'Ordenació* Urbana de Vilafranca en previ-
sid d'un creixement harmónic i escoltant -
l'opinió* deis veins de tots els barris. 
Creiem necessari planificar democrática -
ment 1'administracid i els recursos en fu 
ncid de les necessitats populara. Atendré 
amb prioritat els sectors mes malmeaos de 
la Vila. Redistribuir la fiscalitat local 
de forma justa i proporcional. Reclamar — • 
mea recursos i per al Municipi a fi de po-
guer atendré totes les necessitats; recur
sos que tindrem ai recuperem l'Eatatut dau 
tonomia del 1.932 que deixava en mans del 
Municipi gairebé el doble deis actuáis. 
Recolzar els moviments de base i qualsevol 
expreasid de la voluntat del poblé. Aixó -
éa el que els socialistes entenem per de
mocracia al Municipi. 

Lfl LUBERTBT SMDICIU 

Malgrat les promeses del govern 
Suárez, a través deis mitjans de 
comunicacld i per boca del minis 
tre Sr. de la Mata, el projecte" 
de "Reforma Sindical" resta a -
les "Cortes" pendent d'aprovacid, 
La Llibertat Sindical, com totes 
les altres llibertats publiques, 
éa un dret al que els treballa-
dors no volem ni hem de renunci-
ar-hi, i solament un govern anti 
democrátic com el d'ara,* pot -*». 
plantejar-se si ha d'existlr o 
no; en aquest mateix sentit sois 
una inatitucid anacrónica i deca 
dent com "las Cortes", pot rete
ñir el projecte per demorar i re 
tallar la "Reforma Sindical", 
que no éa ni molt menys la Lli
bertat Sindical. 
La Llibertat Sindical, entesa 
com el dret deis treballadors a 
organitzar-se i associar-se lliu 
rement per la defensa deis seus 
interesaos de classe -amb inde
pendencia de l'Estat, empresaris 
i de les organitzacions políti-
ques-, implica a más a mea: 
a)la deaarticulacid de l'aparell 
franquiata (CNS) 

b)la devolucid ais treballadors 
del patrimoni de la CNS, a tr-a 
vés de les diferents centráis 
sindicáis, o'd'altrea entitats 
que aquesta determinin. 

c)la constitucid d'aasemblees d' 
empresa perqué el a treballa-n 
dors elegeixin els seus autén-
tics representante. 

Els socialistes conaiderem que 
la Llibertat Sindical és una ne
cessitat urgent pels treballadors 
que el govern ha de resoldre in-
mediatament. Si per aquelles qvt-
estions que 1'interess»n_prescin 
deix de lea "Cortes" i es treu 
de la mániga un decret. hora és 
ja que es plantegi l'acceleracid 
del projecte o que per la via rá 
pida promulgui un altre decret. 
El que ja no es pot permetre.és 
el parlar de "libertd", "democrb 
cia",etc, i mantenir encara ais 
treballadors sota el control de 
la C.N.S. 



L' ÚNICA SOLUCIÓ U OFIClALITAT_ 
Es evident que Catalunya viu avui un pe-
ríode de canvi, un període normalitzacio 
de la nostra situació. No estem inventant 
res, sino qus retornen) a una situació — 

Í
erduda, intenten) convertir Catalunya en 
na Catalunya veritable. 

Sobre aquest plantejament, el poblé de 
Catalunya ja té clars alguns conceptes -
no gaires- que son a la vegada els que té 
clars la "classe política" en general. 
Així, avui estem tots per l'amnistia, llu 
item per les llibertats democratiques, r e_ 
coneixem i defensem Catalunya com a nació 
nalitat, etc. Pero hi ha alguns factors, 
que per mes que siguin d'una actualitat 
inminent i d'una importancia fonamental , 
no veiem tots de la mateixa manera, i no 
sóm massa clars per a molta gent. 

Un d'aquestts factors és el tema de l'ofi-
cialitat del cátala. Perqué té molta mes 
importancia del que molta gent pensa, i 
perqué 1'afer és avui molt pole-
mic i una mica confús, hem - ^f 
volgut fer aquesta anali-
si, mirant en la mesu -
r a que poguem, de t t e i -
xar alguns conceptes 
clars. 

Cada poblé té una ~ 
llengua natural i el 
pie dret d'expressar-
s'hi en totes les oca 
ssions, Es el cas,per 
exemple, del castella 
per ais castellans o 
del portugués per ais 
portúguesos. La llengua -
és així la manifestació de 
la personalitat individual 
col.lectiva. La llengua catalana 
mereix el mateix respecte que les altres 
llengües. El dret personal de parlar- la 
en totes les ocasions ha de ser tan res-
pectat com el de les persones que parlen 
amb normalitat altres llengües. La recia 
mació de 1'oficialitat de la llengua ca
talana, dones, no vol dir res mes que el 
retorn a la situació de normalitat i d'ús 
natural de la nostra llengua que havien 
tingut els PaTsos Catalans. 

El reconeixement d*aquest dret vol dir — 
que els ciutadans deis Paisas catalans p£ 
guem 

RO HIHRURH RORRIRIITZRCIÓ SERSE 

l'OFfCIHIITRT DEl CRTRLfl 

LA LLENGUA NATURAL, 

UN DRET 

guem fer servir servir el cátala sense 
restriccions de cap mena: que poguem — 
adregar-nos ais tribdinals i a les auto-
ritats amb la nostra llengua i, així ma 
teix , rebre-hi les sewes comunicacions; 
que trobem amb normalitat i en totes les 
ocasions la nostra llengua a la radio , 
a la televisió, a la premsa, al cinema, 
etc. I aix6 no és cap problema: a Belgj. 
ca,per exemple, hi ha dues llengües ofi 
ciáis, a Iugoslavia tres i a Sulssa qua-
tre. Així mateix, vol dir també que els 
nens i escoiars catalans siguin ensenya 
ts en la nostra llengua a tots els ni ~r 
vells, vol dir 1'ensanyement en cátala. 
Cal pero teñir ciar que 1'oficialitat -
del cátala no vol dir pas exercir sobre 
els catalans de parla catellana la mate_i 
xa acció "repressiva que el franquisme -
va aplicar sobre les cultures no caste-
llanes de l'estat espanyol. 

L'oficialitat de la llengua no vol 
dir pas multa peí qui no la -
parla, presó peí qui .. usa 
póblicament la seva, des-
titució inmediata del -
carree peí qui pronun
cia un sol mot en la 
seva llengua materna, 
etc. No es tracta de 
venjanca, sino d'e-
xistencia . No- estem 
situats en on pía d'i. 

gualtat amb la llengua 
que avui és oficial , 
sino que sortim to£ — 
just d'u a situació pre

caria, d 'un genocidi cul
tural del qual ens n'hem -

salvat per un peí. 
I només perqué tot just sortim 

d%aquest genocidi cultural, és pot par -
lar d'un altre tema: la cooficialitat . 
La coof icialitat és la igualttat de trac-
tes i drets d'una o mes llengües.Pero -
aquesta situació és totalment inaccepta-
ble. Només es pot admetre en qualitat de 
transitoria, com a oont per l'oficiali -
tat, i per a sortir d'aquella situació 
d-1 g: nocidi cultural que parl̂ vnrn abans. 
A part que una coofici- 1 itat a l'Estat 
espanyol hauria de ser-ho d? t ites les 
llengües que hi pertanyen (o siguí, que 
hauria de ser tan oficial el cátala com 

el eusknra, el gallee o el castella),per 
a Catalunya no tindria cap viaibilitat si 
no comptés amb un organisme nostre que 
vetllés per ella, i la fes realment tran 



Com serán les proximes eleccions 
a Corts? Es una pregunta que tot 
hom es fa sense trobar-hi,per a-
ra,una resposta rotunda.El que m 
sí sabem fis que les eleccions no 
serán plenament democratiques.El 
mateix projecte reformista del -
govern fa que el seu programa sí_ 
gui incompatible amb unes elecci 
ons total i realment lliures.!ilen_ 
tre no es desarticuli 1'aprell -
del fi!ov/imiento,tots els partits 
no siguin legalitzats,els mitjan_ 
s de co iunicaci6 oficiáis a dis-
posició" de totes les tendencies, 
(en l'actualitat ja están fent -
la campanya electoral d'alguns -
partits molt concrets),no hi ha-
gi 1'amnistía total,el restabli-
ment de les llibertats democrati 
ques i,per a Catalunya.i la res
ta de les nacionalitats delÍES— 
tat espanyol.el retorn de les -
institucions autonomiques,mentre 
no hi siguin totes aqüestes con-
dicions mínimes no hi pot haver 
eleccions democratiques. 

El desig del P.S.C. é*s el de par 
ticipar en les eleccions anh un 
unic objectiu:el guanyar un 8sp£ 
i mes de llibertat,el que siguin 
un aven? en el camí cap a la de
mocracia,que a Catalunya signi— 
fica la devolució de 1'autonomía 
nacional en els dret9 configura_t 
s en l'Estatut del 1932.Amb aque 
st principi basic el P.S.C. ani-
ra a les eleccions.Sempre que no 
siguin un engany per al poblé, -
que no hi nunuin haver manegades 
que tot no estigui amanit perqué 
surtin els de sempre. 

L'ENTESA DELS CATALANS 

Amb conseqüencia anb aquesta po-
sició.el P5C hem llencat un do— 
cument per a "L'Entesa deis Cata 
lans".Amb 1'Entesa fem una crida 
a tots els ciutadans de Catalun
ya,els grups organitzats,institu 
cions,partits pclítics.des de -. 
l'esquerra fins a la dretara to
tes les forces sindicáis obreres 
i pagases,a que siguí un co.npro-
mís comí de cara a les eleccions 

l'entesa deis catalalans 

candidatura d'unitat socialista 

jo també sóc del 

P.S.C. 
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

v / 

la defensa i exigencia deis sé— 
gOents punts: 
-Devolució de 1'Autonómia nacio
nal de Catalunya en la forma his_ 
tbtica de la Generalitat i els -
drets autoníxnics expressats an 
l'Estatut d'AutonoTiia de 1932 i 
el retorn del President de la Ge_ 
neralitat Josep Tarradelles. 
-la llibertat de tots els partits 
polítics per a intervenir plena
ment en la vida pública. 
-1'amnistía total per ais presos 
polítics, exiliats i 1'amnistía 
laboral i sindical. 

jo també sóc del 

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
V J 

CANDIDATURA PER LA 

UNITAT SOCIALISTA 

Davant les eleccions, el P.S.C. 
fa dues propostes concretes.Una 
é*s per la Senat,, en la que pro-
posem una candidatura unitaria 
de totes les forces democrati— 
ques catalanes, en base ais matei 
xos punts de 1'Entesa : General^ 

tat, amnistía i llibertat. 
L'altra es refereix a les elec -
cions per l'altra cambra de les 
Corts: el Congrés de Diputats, i 
formula una proposta de candida
tura d'unitat socialista de les 
forces politiquea socialistes a 
Catalunya. * 
Mosaltres creiem que aqüestes e-
leccions han de servir tambó per 
a clarificar el ventall de for
ces existents davant del poblé. 
La quantitat de sigles de par -
tits, lbgica després deis anys -
de clandestinitat, ara ha de de-
sapareixer i donar pas a grans -
blocs en els que conflueixin to
tes aquellos organitzacions exis_ 
tents; aquesta voluntat l'hem de 
mostrat el P.S.C. en el mateix -
moment de la constitucló" del Pa£ 
tit, que aplega a deu organitza
cions socialistes. 

En aquesta línia fem la propos
ta de candidatura d'unitat socia_ 
lista. En' aquestas eleccions cal 
donar ais ciudatans unes opcions 
clares i conclses i 1'única for
ma de fer-ho Ss presentant-nos -
plegats, en un sol bloc, tots el9 
que a Catalunya ens sentim socia_ 
listes, par evitar així el con
fusionismo que produiria entre -
l'electorat la presentada per_> 
separat deis socialistes. A qui 
hauria de votar un electorat so
cialista si hi ha dos, quatre o 
deu partits que se'n diuen ? 

Per aquesta rao s'han iniciat con' 
verses amb diverses organitzaci
ons polítiques presento a Catalu_ 
nya amb l'objectiu d'arribar a 
a aquest acord de caddidatura -
d'unitat socialista. Un. acord -
que ha de sortir,. en tot cas, de 
converses transparents, obertes 
i sense res a amagar i que per al 
P.S.C, ha de ser inequívoca -
ment nacional i de classe. 
Mosaltres volem arribar a aquesta 
acords amb els altres socialistes 
catalans amb unes condicione ni-
nimes: que el bloc electoral fojr_ 
mat defensi els interessos de la 
classe treballadora i els de la 
Nació catalana. 



sitaría; aquest organisme seria, per 
exemple,la Generalitat. 
Malgrat sixo, un període de cooficialitat 
establert a Catalunya podria portar-nos -
sensf? que n adonessim, a una progressiva 
escissió del poblé cátala en dues comu -
nitats, i potser fins i tot relegant uns 
ciutadans a la categoria de segona. No cal 
oblidar els indicis d'una política de d_i 
visio, lerrouxista , que fóra déstranyar 
que adoptessin algunes forces molt minor_i 
taries, pere que podrien comportar a una 
gran confusió i una situació potser inde-
turable . 

Els catalans, vells o nous, d'aquí o d* a-
llí, tots, llevat deis que han vingut amb 
un esperit colomitzador, tenim un deure 
amb Catalunya: reconstruir-la. I aixo no
nes entre tots, i mirant de veure ciar que 
és el que realment necessitem. Ñames ho fe 
rem aconseguint el reconeixement de l'ofir-
cialitat de la nostra llentju?. com a tal , 
per oblidar d una vegada tots aquests pro 
blemes que, llavors, ens semblaran absurda 
i fora de lloc. La cooficialitat és només 
allargar l'agonia d'una llemgua. 

MES ENLLÁDEL PENEDÉS 
DEL "CONSELL GENERAL" AL 
"UOLEM L'ESTATUT ! • . 

lYlentre la Comissió del 9 in 
tentava parlar amb en Suá-
rez sobre les nacionalitats 
va apareixer un decret del 
govern amb la creació del 
"Consell General de Catalu
nya", que sobre la base del 
"Régimen especial" donara -
-diuen- a la nostra nació -
una certa descentralització. 

Pero no és aixo el que volern 
ho hem dit moltes vegades. 
El que volem és la recupera 
ció de la nostra personali-
tat nacional, volern els prin 
cipis i les institucions de 
l'estatut del 32. I el "Con 
sell General" no ens ho do
nara ni de lluny. E*s un al-
tre intent reformista de far 
veure que ens "comprenen", 
i que ja no ens podem quei-
xar. 
Ara mes que mai, cal recal
zar i impulsar la campanya 
de 1 'Assemble3 de Catalunya 

per l'Estatut. Cal mobilitzar 
a tot el poblé cátala; és ne 
cessari popularitzar el sig-
nificat de l'autonomia entre 
tota la població. 
Uolem l'Estatut, exigim 1 'E_s 
tatut per poder arrivar a la 
democracia. 

L'ORGANISME CONSULTIU. 

El president Tarradelles i 
la majoria de partios cata
lans han configurat a Perp_i 
nya 1 'Organisme Consultiu de 
la Generalitat, que es pro
posa convertir-se en 1'úni
ca veu de Catalunya cara a 
negociar amb el govern. 
L 'Organisme ha d'arrivar a 
integrar tots els partits -
i organitzacions sindicáis 
de Catalunya, per així ser 
l'instrument adeqüat per ne 
gociar el retorrr de les Ins 
titucions catalanes, evitant 

el greu perill de bipolarrt 
zacio de la política cataljj 
na en dos blocs oposats. 

NOVES ASSOCIACIONS. 

Tres noves associacions de 
velns s'estan constituint a 
Vilafranca. A Les Clotes, al 
Poblé Nou i al centre els -
velns están fent passos per 
organitzar-se i així poder 
defensar els seus interessos 
Amb aqüestes ja son cincless 
existents a l/ilafranca i ha 
uran de ser en el futur mes 
inmediat una eina eficac de 
participació i de control en 
la gestió pública municipal. 

FEWC&SQOSjl C 
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