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PSAN partit socialista tfaüibe-
rament nacional dels 
països catafans 
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sumari 

Editorial 
NO,NO,NO, a la desviació 
La crisi al carip 
Els expedient» de erici: neva enganyifa de la burgesia 
La lluita dels vexns de La Oomba a L'Hospitalet 

Amb aquest n2 5 del PLA EN 
LLUITA recomencem una tosca ini 
ciada l'any 1973, que forces ma 
jors ens obligaren a tancar. A-
vui la situació ha canviat con
siderablement: el règim feixis
ta es troba afeblit i sense cap 
després de la mort del dictador 
i nosaltres enfortits per la » 
lluita de tots aquests anys i 
per l'adhesió d'innombrables m 
companys que s'afegeixen contí
nuament als nostres rengles. 

Avui, doncs, EL PLA EN LLUI
TA, òrgan del PSAN al Baix Llo
bregat, torna a encetar el dià
leg, amb el propòsit d'impulsar 
orientar i acompanyar los llui
tes populars, tot posant al des_ 
cobart l'opressió de classe i -
nacional que pateixen les clas
ses populars dels Països Cata— 
lans, i fent ressaltar els lli
gams qua hi ha entre aquestes m 
lluites sectorials i els objec
tius polítics finBls. 

Nascuda al delta, la nostra= 
revista prengué el nora tradici

onal de PLA. Tanmateix, això no 
vol dir que no tractem els pro
blemes de la part alta de la co 
marca. El nostra marc d'inciden 
eia concreta ha de ser tot el 
Baix Llobregat. Podrem canviar 
el nom, si cal, però amb aquest 
o amb un altra, seguirem sempre 
fidels a la nostra línia políti 
ca de servei als interessos de 
la classe obrera i les altres • 
classes populars catalanas con
tra la dictadura de classe que 
exerceix la burgesia capitalis
ta en la nostra sodietat. 

Som conscients de las difi
cultats del treball que empra—» 
nom: el Baix Llobregat és una -
de les comarques catalanes més. 
castigada por l'explotació ce-» 
pitalista i mobilitzada per la 
lluita de classes. La transfor
mació Vertiginosa i irracional-
d'una zona eminentment agrèria-
en industrial; la monstruosa es 
peculació sobre el sòl i la bru 
tal massificació dels habitatges 
que ha produït un creixement des. 
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orbitat de la població, acompa— 
nyat de la menea deis serváis pú 
blics corresponents i adequats — 
-escoles, hospitals, mercats, ai
gua, transports, carrers i carree 
terss, enllumenat, jardins, etc-
el tractament discriminat que — 
s'ha fet a la immigració, tanca
da sovint en veritables ghettos,-
com són les barriadas de Cinco 
Rosas, Sant Cosme, Sollvitge, St. 
Ildefons, etc., impossibilitant-
la d'entrar en contacte amb la -
realitat catalana autòctona; la 
destrucció que 3'ha dut a terme -
de la- natura, des de la marina -
fins als cims del Montserrat... 
Tot això, i la mateixa lluita o-~ 
br¿ra a les fàbriques, que cen 

tra tota la problemàtica, són 
fets gravíssims que cal analit— 
zar i resoldre. 

Conscients de les dificultats 
amb què taparem, ens hi enfron— 
tem amb l'esperit optimista del 
revolucionari responsable i amb 
l'esperança que aixi contribuí— 
ram a la lluita d'alliberament 
de classe i nacional a través 
d'una tasca de sensibilització i 
dinamitzeció del nostre poble, 
tan manipulat per la deformació 
dels mitjans d'informació i edu
cació feixista dels darrers 37 
anys, capitalista de fa prop de 
dos segles, i d'opressió nacio
nal d'ençà dels darrers 270 anys. 
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La Junts d'Obres del Port de 
Barcelona, tentacle d'aquest 
monstre que és l'oligarquia ca
pitalista catalana, malda per 
ampliar el part cap al sud, i 
per a això li interessa la des
viació del riu. Es evident que 
al darrera d'aquesta desviació 
s'hi amaga l'expropiació dels 
terrenys entre els llits vall i 
el nou del Llobregat, i la cor
responent especulació: indemnit 
raciona baixissimes als pagesos 
i vendes o arrendaments a preus 
altíssims als nous usufructúa— 
ris. Però encara hi ha un fet 
molt més greu: le3 obres de des 
viació i les noves dàrsenes del 
port provocarien irremissible
ment -i ja s'ha demostrat amb 
les obres realitzades fins ara 
e la Zona Franca- la selinitza 
ció de la gran bossa d'aigua 
potable subterrània que des de 
fa prop de cent anys s'està a-
profitant per a l'ús domèstic, 
par al regadiu dels camps i per 
a la creixent indúsria local. 
Es a dir, que amb les obres es 
produiria la destrucció d'aques 
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ta exuberant Font de riquesa 
del nostre pla, i la consegüent 
destrucció de l'agricultura, 
l'emigració de 2a indústria, o 
bé la necessitat do fer venir 
l'aigua de.l'Ebre o d'altres 
llocs tant o més llunyans, amb 
l'encariment i la reducció de 
la competitivitat dels produc
tes manufacturats al pla, ultra 
la doetruccló do 1'equilibri 
ecològic de 2a comarca i de to 
tes les que veurien passar i 
perdre les aigües, sobretot les 
de l'Ebre. I tot això, per què? 
No pas per un interès col.lec— 
tiu, sinó perquè convé a un 
grup de capitalistas catalans! 

Davant d'aquesta expoliado 
irracional tot el poble del Pla 
del Llobregat ha reaccionat amb 
protestes, propostes racionals 
d'endegament del riu i de tota 
la zona, amb manifestacions, 
molt sovint prohibides per l'au 
toritet local o "provincial", 
com la que s'havia de fer entre 
Cornellà i el Prat el dia 19 de 
setembre. De tota manera, la 
resposta popular s'ha fet sen— 
tir clara i contundent en la ma 
nifestació autoritzada del dia 
17 al Prat, on prop de 20.000 
persones reivindicaren, amb pan 
cartes i crits el dret aviure 
al Prat, i digueren NO a la des 
trucció de la natura, sgricultu 
ra, pineda, platges, a l'encari 
ment de la vida i a la possible 
necessitat d'emigració que la 
desviació comportaria. 

El perill continua espiant-
nos a la cantonada. D'aquí a u-
nes setmanes el Tribunal Suprem 
pot pronunciar-se definitiva— 
mant contra els interessos po— 
pulars i col.lectius. 

I als Ajuntaments actuals no 
hi poden fer res. En el millor 
dels casos no són més que un z& 
ro a l'esquerra, titelles vergo 

nyants del poder central i capi 
talista. Al del Prat ni tan so
lament se li va permetre de de
manar el permís per a la mani— 
festació, i per ordre del gever 
nador civil ho hagueren de fer 
uns quants ciutadans. 

I els Ajuntaments haurien de 
ser precisament els administra
dors 1 defensors de la riquesa 
local. Però avui, amb el règim 
centralista i feixista aquests 
Ajuntaments no pinten res. Es 
per això que, prescindint de 
les decisions oficials, hem de 
continuar la lluita reclamant 
no solament la solució adequada 
als interessos col.lectius i po 
pulars pel que fa a laproblemà-
ticadel riu, sinó també reivin
dicar aquells instruments qua 
ens són indispensables a l'hora 
de la lluita: uns Ajuntaments 
populars i l'autonomia munici— 
pal. 

Només amb uns Ajuntaments 
democràtics, populars i amb 
plena autonomia podrem soluci
onar tota la complexa problema 
tica que comporta el Riu i les 
seves aigües. I nixò no ho a— 
conseguirem si no és amb un po 
dar popular català. 

Avui el camí cap aquest ob
jectiu passa per la consecució 
dels estatuts d'autonomia al 
Principat al País Valencià i a 
les Illes imprescindibles per
què la ruptura democràtica si-
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gui un fat raal. Es només amb 
aquests estatuts que podrem 
tenir l'autonomia i la demarra 
eia municipal necessària. Es 
només amb aquestos llibertats 
que el poble podrà sensibilit
zar-se i assumir les responsa
bilitats polítiques que li por 
metin d'avançar cap als objec
tius finals: Estat socialista 
dels Països Catalans. 

NO a la desviació pernue va 

contra els interessos populers 
i SI a la canalització i l'en
degament de tota la zona amb 
una planificació racional i 
justa. NO a l'especulació capi 
talista i SI al dret de viure"* 
en una natura sana í salubre. 
NO a la contaminació da les 
aigües i SI al control de la 
nostra riquesa i la nostra po
lítica per part de les classes 
popularsl 
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El retrocés dels terrenys de
dicats al cultiu al Prat da 
Llobregat en particular i, en 
general a tot el Baix Llobre— 
gat, ha estat una constant d'a 
quests darrers anys: l'expansió 
de l'aeroport, l'extensió del 
casc urbà, la creació de polí
gons industrials, etc., en són 
la causa. 

Aquesta situació, juntament 
amb la crisi general de l'agri
cultura -congelació dels preus 
rebuts pel pagès i augment de 
costos- i la planificació de 
la liquidació de l'agricultura 
del Baix Llobregat -Pla Comar
cal i desviació del riu- ha 
dut el pessimisme a la consci
ència dels pagesos de cara al 
futur. Aquesta desmoralització 
ha servit a determinats inte— 
rossos per tallar la mobilitza 
ció i l'organització de la pa
gesia comarcal. En tenim la 
prova en l'escassa mobilitza— 
ció que hi ha hagut davant els 

greus problemes que han sor
git. 

Els monopolis ds comercia— 
lització ja han arribat a la 
nostra comí rea. El sector de la 
llet ha estat un dels primers 
afectats. Els vaquers tenen 
prohibida la venda directa de 
la llet, i si volen mentanir 
uns beneficis dignes han de 
crear cooperatives, solució 
quasi impossible a causa de 
les característiques comar— 
cals -nombre reduït d'interes
sats- i del sistema de coopera 
tives imperant a l'Estat. 

Si volen continuar fent de 
vaquers han de vendre la llet 
als monopolis, i aquests fixen 
uns preus baíxíssims, protegits 

com estan por la llei. 
El preu augmenta en propor

ció de la quantitat da grassa, 
però aquesta no augmenta si no 
consumeixen pinsos. Les despe -
ses de la compra del pinso -un 
altre monopoli- no són prou com 
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pensades per 1 increment del 
prou de la llet. Sixí, la situ-
. ació dels vaquers de lacamerca 
és crítica, i és una prova raes 
de l'intent de liquidació de 
l'agriculturaal Baix Llobregat. 

La realització del Pla comar 
cal provocaría la desaparició a 
mitjà termini de l'agricultura 
a totes les comarques afectades 
i molt especialment ladel Baix 
Llobregat. Un aspecte' importent 
és la lluita pel riu, que s'art» 
rossega de molt temps ençà. Un 
element positiu ha estat l'es-
tensió de la problemàtica.a to
ta la població del Prat i a la 
resta de lacomarce. Però d'al
guns' sectors conservadors s'ha 
volgut minimitzar el paper im
portant que té la pagesia en la 
lluita contra la desviació. A-
quest factor desmobilitzador fa 
el joc a aquells que fa 40 anys 
que manen: el feixisme i el ca 
pitalisme monopolista. 

La desviació del riu és una 
obra que namí.5 interessa els 
capitalistes del port i de la 
Zona Franca, especuladors nats 
dol règim feixista i protegits 
per ell. Aquests volen aconse
guir un botí a costa de la pa
gesia, que no pot gaudir d'unes 
mínimes llibertats per a opo
sar-se a un robatori tan gran. 
La mobilització de les clesses 
populars, pagesos i obrers, de 
tota lacomarca ús l'única for
ça capaç d'opesar-s'hi. 

L'execució del Pla Comer-
cal, amés de la desaparició de 
l'agricultura de les comarques 
afectades representaria un aug
ment de la concentració indus
trial a la z°na de Barcelona. 
Això contribuiria a l'accentua
ció ds 1B divisió dols Països Ca 
talons en uns Països Catalans 
pobres i agrícoles, i uns Paï
sos Catalans rics i industrials. 

Aquesta superindustrialització 
irracional pot produir un fort 
descans del volum de l'aigua 
subterrània i la consegüent im
migració de les zones rurals a 
les industrials. 

Davant d'aquesta situació hem 
de lluitar 

1. Per la derogació del Pla 
Comarcal, 

2. Perquè tota els terrenys 
dedicats actualment al cultiu 
6iguin declarats zona agríenla 
permanent que assegurarà a mol
tes famílies el pa 1 el treball. 

3. Per la realització d'un 
pla d'ordenació territorial 
dels Països Catalans que tingui 
presents les desigualtats econò 
miques, socials, de població, 
les característiques comarcals, 
i que sigui elaborat democràti
cament. 

Venda directa de lallet. 
Prou inseguretat, Zona Agrí

cola Permanent. 
Par un Pla per als Països 

Catalans elaborat democràtica
ment. 

Sindicat Pagàs. 
Contra els monopolis. 

PAGÈS CATALÀ, POSA'T A LLUITAR 
a la 

UNIÓ DE PAGESOS 
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ELS EXPEDIENTS DE € 
nova enganyifa de la burgesia 

Després d'acumular beneficis 
durant 40 anys a costa d'apropi 
ar-se les quantiosos plusvèlues 
produïdes per la classe obrera 
ara la burgesia es troba en una 
situació de crisi econòmica -de 
la seva economia, ós clar- a ni 
vell mundial, agreujada als Pal 
sos Catalans i a l'Estat espa— 
nyol per la crisi de les insti
tucions franquistes, que han es 
tat durant tots aquests anys el 
suport ideològic i materiel d'u 
na economia basada en la sobre-
explotació més descarada i bru
tal de la classe obrera, enmig 
d'un caos irracional, sense cap 
mena de planificació de la pro
ducció. 

Ara, amb les butxaques ben 
plenes - volem dir: amb un bon 
compte corrent ala bancs de Su
ïssa-, la burgesia veu com els 
seus beneficis es redueixen, i 
no dubta a continuar carregant 
a la classe obrera el pes d'uns 
problemes econòmics dels quals 
tant sols la burgesia és respon 
sable. I com que el grau de 
conscienciació i le capacitat 
de resposta de la nostra classe 
és cada vegada més elevat, els 
burgesos ja no ens poden despat 
xar impuaement com en els vells 
temps. Per això recorren a l'en 
ganyifa legal de declarar expe
dient de crisi, i així, conser
vant capital i benefici, volen 
esperar temps millors o comen— 
car un altre negoci iniciant el 
cicle de nou. 

Però els treballadors hem 
dit que ja n'hi ha prou!! 

Que na som simples elements 

de producció que es poden subs
tituir o arraconar quan convé a 
le patronal. 
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la lluita de TEMSA a 
rhospitalet 

En aquesta línia han actuat 
els companys de TEMSA, que salu 
dem en la seva lluita des d'a— 
questa publicació. 

Davant l'oposició ferma dels 
treballadors per a evitar que 
l'empresa prescindís d'una part 
de la plantilla, optaren per pro 
vacar una situació que es va tra 
duir en la no entrada de matèria 
primera, no renovació d'utillat
ge, etc., fins aturar expressa— 
ment el procés do producció, par 
tal de justificar l'expedient de 
crisi 1 eixí treure's del damunt 
els obrers que els feien nosa. I 
tot això en unn moment que la 
cartera de comandes era positiva 
i amb perspectives de continuar 
en la mateixa tònica. 

El dia 10 de setembre l'empra 
sa havia presentat fallida volun 
tària i despatxava automàtica— 
ment tots els treballadors. A — 
quests, en assemblea, van deci— 
dir l'ocupació de la fabrica en 
reivindicació del dret al lloc 
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de treball, o si més no el cobra 
rnont des del primer dia de l'as
segurança de desocupació, que en 
aquests casos la burocràcia r e 
tarda 4 o 5 mesos. 

La postura decidida i combati 
va dels companys de TEMSA porta-
va a 1'acceptació d'aquesta dar
rera alternativa, fet que es va 
considerar com una victòria par
cial en la lluita de classe. 

En podem treure moltes valo
racions, d'aquesta lluita. Per 
exemple, que ni la CNS ni la De
legació del Treball van.ser capa 
ces de donar cap solució, ans al 
contrari es van inhibir del pro
blema quan, en preveure el tanca 
ment, els obrers els ho denuncia 
ren. 

Un altre ensenyament que en 
podem treure és lasolidaritat de 
classe desplegada entorn d'aqueja 
ta lluita: les CGQO del ram del 
metall i dels altres sectors, or 
ganitzacions democràtiques i par 
tits (el nostre' entre ells), ve
ïns, l'Assemblea Democràtica de 
l'Hospitalet, etc., hi partici
paren emb l'ajuda econòmica i 

amb menjar, matalassos, flassa
des, etc. En aquest sentit, re— 
produïm una manifestació dels 
mateixos companys de TEMSA: 
"Molts treballadors que abans no 
havien comprès què era la solida 
ritat, 1 que, fins i tot, havien 
dubtat que existís, s'han adonat 
que és una realitat, i que és im 
prescindible entre els treballa
dors per a lluitar units contra 
el capital". 

• Els mateixos obrers de TEMSA 
són els que ens donen el crit 
d'alerta davant d'altres empre
ses del Baix Llobregat que vo— 
Ien recórrer e la mateixa juga
da: Fenixbron, Degamatic, Fundi 
ciones Llobregat, Suministros y 
Estructuras de Techos., Spring So 
la Basic... 

Cal denunciar i combatre les 
maniobres d'aquest sector de la 
patronal tendents a abocar-nos a 
la desocupació. 

Cal anar creant les bases 
per a constituir en la llibertat 
el nostre sindicat de classe, u— 
nitari, democràtic, independent 
i català. 

Lfí LÜJJTfl 0EL5 VtífiG DE Lfí BQMBfl 
Als veïns del barri de La 

Bomba, un dels més marginats 
de l'Hospitalet -barraquisme, 
manca.absoluta d'estructura sa 
nitària, etc.- fa dos anys que 
els han promès leseases del 
polígon Gomal, però encara no 
els n'han donat les claus, tot 
i que bonapart dels veln3 ja 
han pagat l'entrada, i que la 
resta ha demanat un crèdit al 
Ministeri de la Vivenda. El Mi 
nisteri ha denegat els crèdits 
a trenta-tres d'aquestes famí
lies, i dels altres concedits, 

els beneficiaris encara no 
n'han vist ni tocat res., 

Davant d'aquests fets, els 
habitants de La Bomba, sostin
guts pels veïns d'altres bar
ris de l'Hospitalet, el passat 
dia 25 desetembre es van con
centrar a la Gran Via da Cas
telldefels, a l'altura del seu 
barri, i hi van interromprà el 
trànsit durnnt més de dues ho
res. Exigien ser escoltats 
tant per l'Ajuntament com pel 
Govern Civil, i demanaven les 
claus dels.pisos. La resposta 
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no os va for esperar i un e-
quip d'"especials" -policio an 
tidistufcrbis caigué damunt la 
concentració i dispersà els ma 
nifestants amb raigs d'aigua a 
pressió, bales de goma i gasos 
lacrimògens. Nombroses perso— 
nes en sortiren contusionades, 
entre elles criatures de menys 
de set any3 i dones embarassa
des. Un dls ferits va haver de 
ser dut o la residència sanitè 
ria. 

Cal que denunciem aquest 
fet d'evident salvatgisme dut 
a terme per la policia antidis-
turbis, precisament en un mo
ment que el reformisme del go
vern ens vol fer empassar —amb 
calçador- una imatge de demo
cràcia. Recaddem que fa un any 
vam patir un setembre tacat de 
sang -cinc lluitadors foren as 
sassinats a 1'empara de la 
llei-, i que d'ençà de la mort 
del dictador han estat trenta-
dues les persones'que han mort 
per les armes de la policia o 
de les forces parapolicials, 
en manifestacions pacífiques, 
com Zabela o bé Begoña Menche-
ca, en concentracions, com la 
de Montejurra, o reclamant 
l'amnistia fent pintades, com 
el jove de 18 anys Verdejo. A 

part aquests fet3, tots conei
xem la brutalitat amb què va 
ser perseguida le Marxa de la 
Llibertat per tots els Països 
Catalans... Morts com les que 
ham esmentat més amunt es po
dien produir a la manifestació 
de Le Bomba, si tenim en compte 
la violència i la irresponsabi
litat amb què actuaren els po
licies. Si no va passar així, 
només ho podem agrair a lebo-
na sort i al grau de conscièn
cia dels manifestants. 

Malgrat la repressió, els 
veïns continuen endavant en les 
seves reivindicacions. Saban 
que no n'hi ha prou d'exigir 
les claus, sinó que cal recla
mar els seus drets de ciuta
dans, que solament podran ser 
reals amb la conquesta del con
trol popular de la gestió muni
cipal. 

Els veïns de La Bomba ens 
mostren el camí cap a la ruptu
ra, amb la mobilització de mas -
ses per la conquesta d'uns 

-Ajuntaments populars i de
mocràtics. 

-Dimissió immediata del con
sistori actual. v 

-Control popular dels s e r — 
veis i equipament. 
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rfáe les altres classes populars »; 

BP*' 1» destrucció dels estats == 
íjburgeBOs que les oprimeixen i per| 
Sia construcció, en una Europa so i 

wBsi cialista, de l'2stat Socialista» «.<$ 
Sedéis Pa'ieos Catalans, com a pas« W 
ç|cap a la societat comunista. Í¡*J 

,v... —_.- -VJ? i 
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