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ÎIGrargefgr̂ î ncia^
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EDITORIAL
Delinqüència

de guant blanc
L'estafa de mil cinc-cents

milions de pessetes que s'atri-
bueix a Joan-Carles Muntadas
Prirri ha estat la notícia bomba
de la setmana. El tema és de
llarga reflexió i de moltes im-
plicacions a tots nivells. Una
qüestió, que ha estat motiu de I
comentaris X que avui volem I
remarcar ha estat el tracta-1
ment donat a la notícia per
part, de determinada premsà.

, Un escàndol de les dimen-
sions del Muntadas-Prim és
inconcebible que pugui passar
desapercebut a un diari de
l'embergadura de La Vanguar-
dia, el dia en què altres diaris
hi dedicaven grans titulars de
primera," plana. Igualment va
succeir amb El Noticiero Uni-
versal, diari de tarda i per tant
sense paliatius possibles rela-
tius ;a, horaris' de tancament
d'edició com podria adduir el
matutí esmentat. Es dóna, el
cas que "el Ciero" s'ha desta-
cat, sobretot darrerament, per
les seves, pàgines de "suce-
sos", de vegades amb referèn-
cies en portada; on sistemàti-
cament explica amb pèls i se-
nyals la vida i miracles dels pe-
tits delinqüents, magnificant-
ne la imatge de perill públic i el
fantasma de la seva galopant
proliferació; Però l'estafa fi-
nancera, la xifra de la qual és
superior al valor dels robatoris
comesos per tots els presos de
la Model junts, no és prou im-
portant, segons sembla, per a
ser publicada.

Sovint, en llegir certs periò-
dics, hom s'endú la impressió
que la nova situació democrà-
tica és el caldo de cultiu de
tots els mals i la causa de la
inseguretat del ciutadà ame-
naçat per l'augment de la de-
linqüència. Mai no es diu que
aquest és un fenomen fruit
d'una crisi econòmica hereta-
da del franquisme i que, entre
els seus màxims responsables,
es troben els delinqüents de
guant blanc del món de les fi-
nances que han actuat de for-
ma continuada i sota multitud
de mètodes al llarg de quaran-
ta anysvd'impunîtat.
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Segons Lavilla, una¡competència "no delegable'

No hi haurà justícia
per a Catalunya

Després del gran cabdal d'informació obtingut
en la darrera sessió informativa del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, aquesta setmana hem tornat
a la tònica de l'ambigüitat i a les mitges informar
cions del "s'està estudiant", "no se rTha parlat",
"el conseller tal ha informat d'aquell tema", etcì
Amb tot, l'evolució de la Generalitat en els darrers
dies permet fer-nos una idea de qui i com es porta-
ran les negociacions en els propers dies. I també
podem començar a fer-nos a la idea que les dificul-
tats que posarà el govern central seran força im-
portants.

admet la desaparició de les
Diputacions sinó que presenta
la comissió com "l'òrgan
encarregat d'estudiar i propo-
sar al President de la Generali-

Una mostra clara d'això,
són les declaracions fetes, fa
pocs dies, pel ministre de
Justícia Landelí Lavilla en el
sentit que la Constitució no
preveu el traspàs d'atribucions
judicials a cap autonomia, í per
tant tampoc a Catalunya. Això
voldria dir que faríem marxa
enrera envers l'Estatut ante-
rior, ja que ni tan sols podríem
comptar amb el Tribunal de
Cassació que va ser una eina
molt important en la configu-
ració de l'autogovern català
l'any 32. Hom tremola quan
comença a creure que allò que
deia la dreta abans de les elec-
cions de fer un Estatut ade-
quat a" 1977 (ara 78), vulgui
dir un Estatut més retallat que
el d'aleshores.

Les comissions mixtes
s'organitzen

Pessimismes a part i passat
directament al terreny de l'es-
tricta informació cal dir que les
dues comissions de traspàs de
serveis s'han organitzat ja d'u-
na forma més concreta.

Així, el dissabte, la comissió
mixta Generalitat-Diputacions
es dotava ja del seu reglament
intern de funcionament.
Aquest reglament, que conté
onze articles, comença amb
una definició de la funció de la
comissió, que encara que és
necessària perquè ja estava
així en el text del decret-llei de
restabliment de la Generalitat,
no per això deixa de .ser equi-
vocat.* Equivocat perquè no

tat les/funcions que han de
transferir-se a l'esmentada
institució i les que seguiran'a
càrrec de les Diputacions".
Defineix també aquest regla-
ment el lloc, periodicitat, com-
posició, presidència, funciona-
ment, comissions, relacions
amb l'Estat, Generalitat, Dipu-
tacions, etc. De totes les coses
incloses en aquests punts s'-
haurien d'esmentar-ne dues: la
temptativa de descentralitzar
les reunions do Barcelona per
combatre la demagògica acu-
sació de centralista a la Gene-
ralitat i, un cop més, l'errònia
vinculació directa de la comis-
sió a la Secretaria de la Presi-
dència en lloc de dependre del
Consell 'Executiu. Potser és
que haurem d'acostumar-nos,
definitivament,* al fet que lá
Generalitat sigui "presidencia-
lista". Els que no en som de
presidencialistes, esperem que
el Reglament Intern de la Ge-
neralitat, que ja fa. pudor de
cremat del temps que espera
la seva aprovació, ho arrangi.
Si no malament, i no perquè el
President sigui un o un altre;
més aviat perquè, i històrica-
ment està comprovat, el presi-

L'Entesa dels Catalans pot ser l'eina unitària

Guanyem la Constitució, guanyem l'Estatut
El dissabte a Girona es reunia

el Ple de l'Entesa dels Catalans en
una sessió que creiem molt im-
portant en el contexte polític en
què es mouen les seves quatre
conclusions; quatre conclusions
que equivalen a quatre campa«
nyes: ;v •• . • . • - • • ; •.,,. -. .,-. :

—"Per una Catalunya demo-
cràtica, guanyem la Constitució,
guanyem l'Estatut".

—De relacions entre Catalu-
nya i les nacionalitats i regions de
l'Estat.

—Pel dret de vot als 18 anys.
—Promoció i defensa dels '

Drets Humans a Catalunya.
Comptant amb l'interès de les

dues darreres campanyes, les
dues primeres són prou impor-
tants com per a dedicar-hi aquí
un estudi profund. I són impor-
tants perquè poden ser una eina
vital per a aconseguir traslladar i
involucrar al poble en la discussió

del futur de Catalunya, la qual co-
sa, no cal dir-ho, és imprescindi-
ble. Aquest és l'objectiu de la
campanya "per ,una Catalunya
democràtica, guanyem la Consti-
tució, guanyem l'Estatut" conce-
buda per assolir la mobilització
popular que dongui suport a la
lluita parlamentària. -

La pretensió de l'Entesa .és as-
sumir i defensar les exigències
que siguin comunes als partits
polítics que li donen suport, és a
dir PSC, PSOE, PSUC, CDC, ERC
i Estat Català. Aquest objectiu es
basarà en els treballs del Congrés
de Cultura Catalana pel que fa a
l'àmbit d'institucions i altres àm-
bits sectorials. Aquesta campa-
nya, que pretén obviar les contra-
diccions que planteja el tema de
les llistes i el referèndum en els
projectes dels partits que compo-
sen l'Entesa, començarà d'una
forma clara el dia 17 de febrer a

Barcelona amb un acte on inter-
vindran representants dels partits
que formen l'Entesa i els sena-
dors, Solé Sabarís i Benet. , x

Especial importància té, igual-
ment, la campanya de solidaritat

, amb la resta de nacionalitats i re-
gions de l'Estat que ha de perme-
tre vèncer la por al privilegi català
que encara existeix a molts llocs
d'Espanya.

Un milió de pessetes és la qua-
litat amb la que es vol finançar
aquestes campanyes que comp-
taran amb 100.000 cartells,
100.000 crides, 1.000.000 de
pegatines, a més a més, del mà-
xim d'incidència en la premsa.

Engrescar el poble català en el
seu futur i convèncer l'espanyol
de què ningú hi ha de sortir per-
dent, aquests són els objectius,
importantíssims objectius, de
l'Entesa dels Catalans.

ROSA MOLINS
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Josep Lluís Sureda, vicepresident de la comissió Generalitat-Estat,
maldecaps assegurats per molt de temps. (Foto: Tomi)

denciaíisme esdevé fàcilment
autoritarisme, i antipàtic a la
gent del carrer. Pel que fa a
aquest reglament, va ser estu-
diat per l'Acadèmia de Juris-
prudents per veure si contenia
contradiccions amb el decret-
ile! de restabliment dex la Ge-
neralitat. I va resultar que si no
era així, poc n'hi faltava. Sis o
set punts del reglament hau-,
ran de ser modificats, després
del dictamen d'aquests juris-
prudents. Per cert, que el re-
glament va ser elaborat per en
Frederic Rahola, a títol perso-
nal, i aquesta ha estat una de
les raons que ha complicat la
seva aprovació perquè aquesta
iniciativa no ha estat massa
ben rebuda pel President.

Què demanarà
Catalunya?

• La llista de les atribucions
que el Consell passara als re-
presentants catalans de la Co-
missió mixta Estat-Generalitat,
serà confegida en el transcurs
d'aquesta setmana. Els conse-.
llers sense cartera es reuniran :
el dimecres i posaran en una
sola llista tot el que creuen
que ha de ser competència del
govern català. Aleshores, el
procés serà senzill: aquesta
llista anirà, a parar als repre-
sentants catalans de la comis-
sió mixta, que en les diferents
subcomissions es "barallaran"
amb els representants del .go-
vern. Després del primer round
tornaran a Catalunya, reorde-
naran la llista i hi tornaran no-
vament. I així, fins al final.. \

Mentre s'intenta aconseguir
alguna fórmula d'acció comu-
na dels parlamentaris catalans

-(Assemblea de Parlamentaris
a part, és clar), i l'Entesa dels
Catalans promet convertir-se

en un esperançador lligam en-
tre els polítics i la gent del car-
rer en Ja reivindicació de l'au-
tonomia, s'han format les cinc
subcomissions de treball pel
que, fa als representants cata-
lans. Seran: . ' •* • " »•"',

Governació i Obres Públi-
ques: Vilalta (d'UCD, coordi-
nador), Cuatrecasas, Majó,

. Molins, Valentín i Virgili.
Sanitat i Treball: Acarin

(del PSUC, coordinador), Car-
denal, Abelló i Vilalta. ;. _-.

Pressupostos:, Vilasecà-
Marcet (Independent, coordi-
nador), Cullell, Valentín, Car-
denal, Sardà i Sureda.*

Cultura i Ensenyament:
Virgili (del PSOE, coordinado-,
ra), Vilaseca, Torres, Carreras,
Sureda i Acarin. ; - ,

Economia, Agricultura,
Indústria, Comerç i Turisme:
Cullell (de CDC, coordinador).
Molins,; Majó, . Cuatrecasas,
Andreu'í Torres.

Aquest podria ser, amb l'es-
til de l'Alberto Delgado, el re-
sum d'una setmana de Corts,
catalanes, al qual cal afegir
l'esforç fet pel conseller d'O-
bres Públiques i Planificació
del Territori, que sembla ser el
més treballador —sense me-*
nyspréar ningú—de tots; la in-
tervenció del conseller de Tre-
ball Codina per a intentar ar-,;
reglar, si pot, - el problema
plantejat per la proposta, dels
empresaris de SEAT de reduir
la jornada laboral; la nul·la in-.,
tervenció de la Generalitat en.
el procés d'eleccions sindicals r

i el deixament sobre la taula
del tema de les municipals di-
lluns rera. dilluns.

Les primeres "reunions de
les comissions mixtes prome-
ten ser sucoses. Esperem que
siguin, també, positives.

ENRIC SISQUELLA
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Mentre el Carnestoltes passava de llarg de Barcelona

El PSC-R també vol la unitat

L'HORA POLÌTICA

Una certa tranquil·litat ha tornat a Catalunya des-
prés de la tensió que va suposar, en els darrers dies,
l'atemptat que va costar la vida a l'ex-alcalde Viola,
les investigacions policiais i les contradiccions que
anaven apareixent en el procés de recerca dels repon-
sables. Restaven en l'aire les incògnites del sentit
d'uns actes —Scala, Viola— que estan,, encara, molt
lluny de ser resoltes, però això no justificava en cap
moment la suspensió del Carnestoltes a Barcelona,
la qual cosa ha caigut força malament entre els bar-
celonins.. ....?.• / - v . ' - . - . . . .•-..>-:• •_..-•"•'•:"• . ,- . ; • • • . - . - v . X ' . : , . M - . - . ' • - ; , • ' • ; . : .

La suspensió del Carnestol-
tes per part del governador ci-
vil Belloch ha provocat la sen-
sació de què el que es prohibi-
da era el dret a divertir-se. Així
doncs, ni arribada en "Golon-
drina" del Carnestoltes, ni cri-
da d'en Terenci Moix, ni "jara-
na" popular; tots cap a Vilano-
va que allí ni en Franco s'atre-
via a prohibir el Carnestoltes.

V Congrés del PSC-R

, Com anunciàvem, ei prop-
passat cap de setmana va co-
mençar el cinquè congrés del
Partit Socialista de Catalunya
ex-Íteagrupament. L'interès
primordial d'aquest Congrés
està en observar quip és el
sentit que dóna al camí que ha
de seguir el PSC-R per a ar-
ribar a la unitat dels socialistes
catalans. ^Darrerament, s'ha
vingut jugant a la premsa amb
diferents hipòtesis que anaven
des d'una possible integració
en la Federació, Catalana del
PSOË per anar amb ella* al
Congrés a tres bandes, FSC-
PSOE, PSC-R,,PSC-C o fins i
tot a quatre bandes si, com es
comentava en aquest V Con-
grés, el procés inclogués tam-

. bé el Front Nacional de Cata-
lunya. .- . '

-La intervenció del secretari
general del PSC-R, Verde Al-
dea, en la jornada inicial, el
dissabte a l'Orfeó de Sants,
deixava ben clar que el verita-
ble espai socialista estarà defi-
nit aviat amb la creació d'un
compacte i gran Partit Socia-
lista éte ' Catalunya. , Aquesta
conclusió és inapelable encara
que no seria ,p!'estranyar que,
com en tot procés d'aquest es-
til, hi'hagi grups, persones o
tendències que optin per a

autoéxcloure-se'n. L'únic Par-
tit Socialista de Catalunya, pe-
rò, està al caure.,

S'acaben les eleccions
sindicals

Mentre els partits democrà-
tics continuen demanant l'im-
mediata celebració d'eleccions
municipals, les "sindicals to- -
quen als seu fi. El decret queY
regulava la celebració d'elec-
cions sindicals deia que aques-
tes s'havien de celebrar entre
els dies 1 i 6 de febrer a
Catalunya. Òbviament això no
s'ha respectat i a molts llocs
es van començar a celebrar
eleccions abans del dia 1 i a .
molts d'altres es seguiran des-
prés del-dia 6. Aquesta no ac-
ceptació de les regles ha apor-
tat confusió al procés electo- .
ral, afavorint la postura del go-
vern que ha estat, en tot mo-
ment, de treure importància a
les mateixes, conscient de ja ,
seva minsa influència en el
món sindical. Tota manera,
amb data de sis de febrer, ha
es poden treure conclussions.
Conclussions que ja es venien
intuint els darrers dies, com
són el major nombre de dele-
gats' obtingut per Comissions
Obreres, que amb la Unió Ge-
neral de Treballadors s'han de-
mostrat com les dos grans
centrals de classe. D'altra ban-
da han aparegut en escena els
independents que propiciats
pel govern i CCOO poden do-
nen lloc als temuts sindicats
grogs, Organitzats .sotament
per contrapesar la pròpia cen-
tral comunista, això com la so-
cialista. Començarà ara,"-
doncs, la caça de l'indepen-
dent encara que es fa necessa-
ri també denunciar la vergo-

Prímera sessió del V Congrés del PSC-R, més gent per la unitat
dels socialistes catalans. (Foto: Carles X. Prieto)

nyant actuació del govern que,
en els seus recomptes, sovint
donava com independents mi- .

.litants d'UGT. Malgrat tot, i
darrers resultats apart, han
guanyat les centrals de clas-

r»
ses.

Marxant una d'UCD en
marxa

,De vergonyant s'ha de(qua-
lificar igualment la gran menti-
da que UCD emprà en els ac-
tes de cloenda de la. seva
campanya "UCD en marxa".

1 La gran mentida de dir que
UCD, en tot moment, havia
exigit el restabliment de la Ge-
neralitat, els, seus principis i
institucions, així com el retorn
del President Ta'rradellas. Ho-
me I Que només cal repassar la
propaganda electoral. Que
després s'hagin apuntat al .car-
ro de la Generalitat és una al-
tra cosa. A Barcelona l'acte,de?«
cloenda)... d'aquesta ; silenciosa:
campanya comptà amb la pre-
sència de Ramírez Heredia —
sorpresa perquè sembla molt
més proper als socialistes que
a UCD-, Moreta, Sentís, Ji-

o menez de Parga —que essent
un dels més ecuànirtis va fer
una inadmissible amenaça a la
premsa^- i Sánches Terán. Fou
curiós escoltar el seguit d'elo-
gis a una persona, Tar-
radellas, de qui temps enrera
no en volien ni sentir parlar.

A la Model se'n van 60 i
se'n queda un

' Se'n van seixanta que són
de la COPEL á la presó de Se-

gòvia i es queda l'Albert Boa-
della. El nou acondicionament
de la presó de Segòvia ha per-
mès que s'hi enviessin presos
d'altres presons^ d'Espanya
que, bé a conseqüència dels
darrers incidents bé per raó de
les dolentes condicions dels
centres, no podien romandre
més temps als llocs on eren.
Mal moment per als presos so-
cials, principalment amb raó
de l'absurd -assassinat d'en
Viola 5 dona que ha permès
adoptar una postura més in-
transigent per part del govern
que, ja d'un bon principi, no

' era partidari de cap mesura de
'gràcia. Tota manera, encara
sembla que, sinó un indult, sí
que es farà una rebaixa de
condemnes.

El que es queda a la presó
és l'Albert Boadella, director
dels joglars, i el que molt ens
hem de témer és que aviat li
facin companyia ; els altres
quatre joglars en llibertat pròr

visional. I dic això perquè el
judici—consell de guerra—, que
es celebrarà, probablement,

xmolt aviat, es farà sense que hi
."hagPuna possibilitat de defen-

sa real dels encausáis, ja que
la jurisdicció militar, per boca
de les.seves autoritats, no ha
acceptat cap de les proves
presentades pels advocats de-
fensors. •
Aquests advocats; en una roda
de premsa, donaven a conèixer
aquesta lamentable situació i

. avançàvem quina sel·la la sen-
tència "serena" d'aquest con-
sell de guerra: CULPABLES.

FRANCESC BAIGES

XIUXIU AL PALAU

Més que un segell
ï El bo de l'Enric Prat de la Riba
va.venir a dir que amb un segell
en tenia prou per a posar en mar-
xa una Catalunya autònoma. Però
el president de la Mancomunitat
deia aquestes coses fa més de
seixanta anys, quan poc devia
imaginar-se que l'òrgan autonò-
mic hagués de tractar a un temps
dels enciams Trocadero o de les
propostes de reducció de plantilla
de Seat. - ' ~ /

I és que donar-li una mossega-
_da a un ministeri de Madrid és
més difícil que intentar passar "La
Torna" pel primer canal de la te-,
leariasalgado. '[_ així, Martín Villa
va i deixa anar que l'ordre públic
no és traspassable, don Landelino
—que per si no ho sabien és de
Lleida- diu a casa seva que nanai
del Tribunal de Cassació, i els^

Garrigues boys és monten el seu
sarao catalán però no prometen
la B 30 gratuita... Doncs això, que
amb una mica de sort el govern
Suerez i, a molt estirar, es limitarà
a trapàssar-nos uns quants quilos
de costelles d'Àvila, La qual cosa
redundarà, sense dubte, en, les
economies de la Generalitat, els
homes de la qual utilitzen com a
restaurant de treball —per allò de
la proximitat— l'Agurd'Avignon. I
això són peles...

\Pero sembla que aquesta ve-
gada va de debò; el dimecres s'-
havien iniciat a Madrid les prime-
res reunions de les subcomissions
de la Comissió Mixta Govern-
Generalitat Les primeres rondes

. negociadores les tindran les sub-"
comissions de Sanitat i Treball,
seguint7li Àrees Econòmiques.

Per al dijous està previst que es
debateixin Pressupostos i Funció
Pública i, tot seguit, Cultura i
Ensenyament. I remataran Gover-
nació i Política Territorial. I el dia
20, tornem-hi.

La Generalitat necessita,
doncs, no solament un segell sinó
31 firmes dels membres de les
comissions mixtes,- entre d'altres
coses. . . .
^ Però deixem els temes de de-
bat de la Villa i Cort i centrem-nos
en el Palau de lá Generalitat i eri
el seu Pati dels Tarongers. Un as-
pecte força ressenyable podem
afegir.com a anàlisi de la sessió
del Consell, que es va despatxar
en quatre hores escasses: la re-
considerado de l'Assemblea de.
Parlamentaris per a reforçar i in-
tervenir en les tan .debatudes co-

missions de traspàs de funcions.
El Consell Executiu, i fins i tot el
propi President, sembla que van
posar el "nihil obstat" sempre i
quan es trobi una fórmula viable.
Fórmula que hauran d'estudiar els
consellers polítics.

És a dir, que obrim unes jorna- •
des d'intensa activitat negociado-
ra. Activitat de difícil resum escrit
i lògicament de difícil compren-
sió; fins i tot pels més hàbils lec-
tors. Sols així s'entén la ina inau-
guració de tot un cicle monogrà-
fic sobre el trapas de funcions de
l'administració a la Generalitat en
el col·legi d'Economistes de
Catalunya i Balears. Serà bo
donar-s'hi una volta: No ens
estranyaria veure-hi més d'un.

, MÀRIUS CAROL

JOAN CARLES MUNTA-
DAS PRIM ha protagonitzat
una de les més grans estafes
que hom es pugui imaginar.
Estafar 1.500 milions de pes-
setes, així, per la cara, es me-
reix com. a mínim un monu-
ment. Això és el què deu haver
pensat Impersona que va pre-
sentar la denúncia contra Joan
Carles Muntades, perquè dies
després d'haver-ho fet, sembla
ser que ha intentat retirar-la.
Malauradament per en Joan
Carles Muntadas, la denúncia
ja havia "hecho su curso" (co-
sa que mai se sap què vol dir).
És a dir, no es podrà tirar terra
sobre aquest assumpte, o
almenys tanta com-s'en volia
tirar. Perquè terra, segur que
se n'hi tirarà. No déscubrim
res de nou. Espanya i el món
estan muntats així.

PÉREZ LLORCA havia de
ser el president de la delegació
espanyola que va anar al Con-
sell d'Europa. Les nostres
fonts fofes no han aconseguit
descobrir quina ha estat la raó
però en Pérez Llorca no va
anar amb la delegació. El que
sí que hem pogut arribar a sa-
ber ha estat que els d'UCD es
van fotre moltes pinyes per a
decidir qui era el suplent. A la
fi, va resultar elegit l'Otero
Madrigal. Aquests d'UCD por-
ten un. plan tan tonto que,
aviat, haurem d'anomenar-lo
Desunión de Centro Democrá-
tico. I l'estrany del cas és que
l'UCD segueix existint. Incredi-
boll

A LA GENERALITAT, l'altre
dia, es va produir una filtració
abans de la roda de premsa
habitual. Així "Lã Vanguardia"
va aconseguir assabentar-s'en
abans que ningú del que co-
brarien el President i el conse^
Hers i d'altres vergonyes. L'Ofi-
cina de Premsa de la Generali-
tat va queixar-se de la filtració.
Fins aquí, tot va, mós^o me-
nys, bé. El problema va venir
perquè semblava que els pe-
riodistes es queixaven de què
hi haguessin filtracions.

A la següent roda de prem-
sa, però, els periodistes van
deixar ben clar que ells, en cap
moment, s'oposarien a les fil-
tracions. Ans al contrari, que
ells —nosaltres— com més fil-
tracions millor. I és que som
d'una manera—

CARMINA VIRGILI ens co-
mentava que seria un greu er-
ror intentar que part de l'ense-
nyament de Catalunya depen-
gués de l'Estat. I que els socia-
listes, defensarien que no po-
gués ser així i que ella, com a
coordinadora de la subcomisió
d'ensenyament de la Comissió
mixta Generalitat-Estat així ho
defensaria. Això desvirtua
unes acusacions de molt mal
gust que es van fer contra els
socialistes. Però per no em-
merdar més la troca no direm
qui va ser l'acusador. Perquè
en el fons no som de Roca, ai
perdó, de pedra.

L'ílpra: Spejalista/3
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DÍDAC FÀBREGAS afirma:

S'ha d'anar cap als partits majorrtan's
. • ' - . ' • • • : " • • ' . - . , • - , . . • W ' • H - . ' - B • -'• . - . . : • " : \, • - . . ^ , • _ - . - . , -,-

En Dídac Fàbregas és un militant obrer, jove però antic,
que té una dilatada història en els partits i organitzacions
obrers. Des de la creació de CCOO a Sabadell, en els anys
seixanta, fins a arribar a ser Secretari General de la OI C, han
passat moltes coses. . .,

En aquesta plana mirem d'aclarir un seguit de qüestions
molt importants a l'interior dels partits de l'esquerra radical,

»arran del seu abandó del partit que ha estat notícia aquests
dies a la premsa. . ; ;, *

—Quins són els planteja-
ments en què s'emmarca el
projecte existent de fusió de
MC i OIC? Fins on ha arribat
aquest procés en el moment
de produir-se la teva expulsió
d'OIC? ,
—El projecte de MC és de
presentar-se, amb OIC; com
alternativa als partits majori-
taris, sense tenir realment
una alternativa elaborada i
concretada a nivell de pro-
grames i autoafirmant-se per
la simple negació d'aquests
partits.

El plantejament què fan
respecte del marc democrà-
tic és que cal "utilitzar la de-
mocràcia burgesa". Allò que
és important no és aconse-
guir una determinada refor-
ma, sinó la lluita per aquesta
reforma. Pel que fa a les
eleccions, això vol dir que no
és tant important treure
diputats com participar-hi.
Subjacent a aquest planteja-
ment, hi ha una valoració: el
vot, el sufragi universal, mai
no reflecteix la consciència^
política deis treballadors d'u-
na manera total, només par-
cialment.

En el procés de fusió exis-
teix, doncs, aquesta posició
de MC; la funció a complir ós
la d'exigir alio que no es pot
aconseguir i qüestionar per-
manentment els partits ma-,
joritaris. D'altra banda, apa-
reixen posicions dins d'OIC
en el sentit d'exigir allò que
és històricament possible,
propiciant una perspectiva
de suport crític respecte dels
partits majoritaris.

A la comissió conjunta per
a la fusió apareixen les pri-
meres divergències. En for-
men part Eugenio del Río per
l'MC i jo per l'OIC.

A partir d'aquí, ós qüestio-
na, dins d'OIC, la fusió amb
MC. Aquest qüestiona ment,
a més, obre dins l'OIC un
interrogant: quo pot fer la
OIC, quin és el seu sentit al
marge del projecte de fusió
amb MC?

Les coses arriben al límit
en el moment que MC im-
pugna la ponència que jo ha-
via preparat per a presentar
al Congrés de fusió, defen-
sant una línia de suport crític
als partits d'esquerra majori-
taris.

En aquest moment; la di-
recció d'OIC ataca en pro-
funditat el fons del tema:
quin ós l'espai polític de l'or-
ganització i de l'esquerra re-
volucionària en general?

—Per on segueixen els esder
veniments? ,|t ". í.

. —Es produeix la reunió del
Comitè Executiu on se
m'emplaça a signar un docu-
ment de balanç del període
anterior què implica l'abjura -
ció de les-meves posicions.
Amb això, ('executiva central
intenta de clausurar el debat
obert. Jo em nego a signar
aquest document i dimiteixo
del meu càrrec de Secretari
General, abandonant la reu-
nió. És després d'arribar a
Barcelona que m'assabento,
a través de Tele-Exprés, de la
meva expulsió de l'OIC deci-
dida pel Comitè Executiu.

Es tracta d'una expulsió
del tot improcedent, donat
que ni tan sols la meva di-
missió ha estat encara consi-

\ derada pel Comitè Central. .
—Un dels errors de l'esquer-

ra radical és el de valorar la
consciència de ciasse dels tre-
balladors a partir d'experíèn-
cíeo molt ' puntuals,
globalitzant-les.
. —Sí, això és un fet. Es ten-

, deix a supervalorar experièn-
cies aïllades que vénen a jus-
tificar un suposat lligam dels
plantejaments , d'aquests
grups amb les masses. Cal
fer autocritica en aquest sen-
tit i jo, com a molts altres ni-
vells, la faig. La valoració de
la consciència política dels
treballadors sempre l'hem
deformada per la nostra visió
de quin grau de consciència
era necessari que tingessin
els treballadors en cada mo-
ment. I, això, per tal de justi-
ficar la nostra existència com
a partit. .

—Aquí hi ha subjacent tota
la concepció de partit com a
organització de l'avantguarda i
la , _ consegüent relació
avantguarda-masses.
—Una concepció que esdevé
elitista necessàriament.

—Conseqüència, tot plegat,
de les concepcions leninistes.

—... Jo, això, no m'atrevi-
ria a dir-ho, encara.

—Encara?
—Fàbregas riu.
—Quina serà l'opció , del

Congrés de l'OIC?
—Tal com està la cosa ara

i després del fenomen de re-
plegament defensiu que ha
tingut lloc darrerament, crec
que l'opció majoritària serà
de fusió amb MC. Crec,.

- doncs, que es produirà ef fe-
nomen de sortida de sectors
de militants i el seu ingrés a
partits majoritaris.

Aquí no acabarà, però, la
cosa. ^ s * . ' - < ,

El debat restarà obert i
portarà majors conseqüèn-
cies a mig termini. De fet, la
divisió PTE-PTC ja és un
símptoma d'aquest replante-
jament que s'està operant
dins l'esquerra revolucionà-
ria a partir de la nova situa- ,
ció "política. La posició dels ?,

- partits majoritaris, el resultat
de les sindicals i de les muni-
cipals, etc., han d'influir en
aquest procés. Crec que els
partits majoritaris pequen
d'haver-se desentès d'aquest
debat i aquesta és una greu
responsabilitat política: si no
l'assumeixen i obren en con-
seqüència, es pot perdre un
important cabdal de bons
lluitadors, de militants revo-
lucionaris. v

A diferència de l'esquerra
revolucionària europea, aquí
és compta amb centenars i
milers de militants implan-
tats en la lluita obrera i popu^
lar durant la dictadura. És
necessari incorporar aquesta
gent als partits majoritaris,
per tal d'estimular-hi el de-
bat intern, .perquè aquests,
partits no s'anquilosin, per-
què avancin» per a estimular
la 'incidència d'aquests par-1

tits en l'acció de base, en la
vida associativa, etc. I,' amb '
això, naturalment, no vull dir
que a les files dels partits
majoritaris no hi hagi grans '
lluitadors, però també és cert
que es corre el risc que hi en-
trin els típics carreristes i ar- '
ribistes d'última hora i cal
contrapesar-ho. / . ,

—Un tema d'actualitat: què.
penses del llibre de Semprún '
atacant, a través de la seva
història, l'organització i el fun-
cionament intern del PC, la se-
va manca de democràcia inter-
na, etc? - , - ' -

—El - burocratismo ós un
perill històric que cal debatre
políticament, serenament.
La discussió sobre ei centra-
lisme democràtic es molt im-
portant de fer.

Altra cosa, però, ós donar
carnassa a aquells sectors'
que, arrossegant el llast del -
seu.passat franquista, estan
interessats en magnificar els
errors de l'esquerra per tal ;.'
d'equiparar-s'hi i neutralitzar,
així la imatge que els dóna
aquest seu passat.

—El PC, però, no ha obert el
debat. El mateix Semprún,
com Claudín i altres, en van ser
expulsats en intentar orbrir-lo.

—La història petita, si la ;
treus del context, pot resul-
tar deformadora. Més que un
procés a un problema polític,
que és el que cal. el llibre de
Semprún fa pensar,en un
procés a unes persones. • " , , '

—Creus que l'eurocomunís-
me és alguna cosa més que >%

una qüestió de façana? ... -
. —Crec que és un intent per :

part del PC-PS U C d'adaptar-
se a un nova estratègia. I no
ajuda al debat de fons accen-
tuar petites històries negres.
Amb això no vull dir que ara i
no puguin seguir-hi havent
deixes d'estalinisme en el
PC. L'eurocomunisme, però,
crec que és una opció estra-
tègica que anirà determinant
una clara evolució. Crec que

. es tracta d'un . intent 'de
reemprendre l'estratègia so-
cialista. - f ; - - . , , ¡ *
* Crec que les raons, que
van dividir la 11 Internacional
han desaparegut. Hi ha una
aproximació cap al socialis- ~-
me i això es positiu. Es tracta '
d'una ratificació de les tesis f,
socialistes. " , , . » < ' . ::

XAVIER SABATÉ;

Dimecres, 1 de febrer
—Sectors de base de CDC i

UDC volen formar un partit unitari
que cobreixi l'espai polític entre

"UCD i-el socialisme marxista".
—S'anunoia, d'altra banda, l'im-

minent Congrés d'unificació
d'ERC, l'Agrupació Socialista Jo-
sep Patlach (escindits del PSC
reagrupament) i dels escindits
d'EDC, encapçalats per Josep Pi i
Sunyer; el nou col·lectiu es dirà
"Esquerra'Catalana". -

—Avui s'ha fet pública la prohi-
bició de la festa del Carnaval de"
Barcelona.

-PSC, PSOE; ERG, EDC, CDCÍ
PSUC són els signants d'un co-
municat que exigeix la llibertat per
a Albert Boadella. -

—D'entre les esmenes presen-
tades a l'esborrany constitucional,
cal fer menció de la dels Socialis-
tes de Catalunya que demanen
que la forma d'Estat sigui uña Mo-
narquia Parlamentària, que supo-
sa la limitació dels poders reals.

—S'ha celebrat la primera reu-
nió de la Comissió Mixta PSP-1

PSOE.
' —El PSOE ha anunciat que no
tornarà a participar en el Consell
Rector de RTVE fins que aquest
vulgui ser alguna cosa més que
una sucursal d'UCD. ,
Dijous, 2 de febrer '

—La Unión Democrática de Pri-
siones (U DP) està, alarmada per
les darreres , declaracions de
Martín Villa a la televisió respecte
a l'amnistia per als presos socials;
segons la U DP aquesta~mesura és
una. promesa de la Corona en et
seu discurs inaugural. - - • • ,
• —Recentment s'ha " creat * la
UMDE (Unión Militar de Defensa
de España), de caràcter ultra-
dreta, que afirma que "España es-
tá por encima del sistema politicò,
de Jas instituciones y del rey".

—El Movimiento' Comunista
(MC) canviarà el nomi i es diràs

Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria (MIR); la primera federa-
ció que adoptarà el npü nom serà
la d'Euzkadi, que, té un congrés
properament. -"• >

-El MPAIAC ha fet explotar
una- bomba en,- el monument al
Quijote que hi na a la Plaza de Es-
paña de Madrid.
Divendres, 3 de febrer

—S'ha celebrat la segona reu-
nió de la Comissió , Mixta
Diputació-Generalitat.

—El Secretari General del
PSUC, Antoni Gutiérrez, ha pre-
sionat a J.M. Riera, Secretari Ge-
neral de la JCC (Joventuts Comu-
nistes de Catalunya), per tal que
aquests no s'encadenessin a la
Pca. de Sant Jaume, com estava
previst. . _ , t
Dissabte, 4 de febrer
-. —S'ha celebrat un Plenari de
l'Entesa dels Catalans, que ha de-
cidit de llançar lá campanya "Vo-
lem l'Estatut" Í de donar suport a
la campanya pel dret al vot als 18

-anys. ,.-, .
—Ha començat el Ve. Congrés

del PSC-reagrupament, que ha de
decidir si s'integra o no al procés
de la Unitat Socialista que varen
encetar el PSC i la FSC (PSOE) el
mes d'abril. " '

—Uns setanta militants del PS
d'Aragó han deixat aquest partit i
s'han integrat al PSOE, donat que
el primer.no volia la unitat socia-
lista amb el segon; gairebé tots
els escindits eren membres del
Consell General del PSA. c-
Diumenge, 5 de febrer ,
- —Es fa palesa l'existència de
dues tendències dins del "Front

,,Nacional de Catalunya (FNC), una
de les quals voldria intergrar-se al

.procés, d'unitat socialista entre la
FSC i el PSC; l'altra tendència,

'més dretana, s'integraria en el
procés de l'Esquerra Catalana, no
marxista. -- v ; - - > • " - ' ! ,

—S'ha clausurat la primera ton-,
gada del Ve. Congrés del PSC-R;
s'han perfilat clarament dues ten-"
dències: l'una, encapçalada per
l'actual* Secretariat, \ l'altra*, pel
diputat Arana, de les comarques
de Lleida.

—La federació de Madrid del
.PSP há manifestat que el camí.
cap al Socialisme no restaria gens
afavorit si el PSP es fusionés amb
el PSOE. . , — • \t,
Dilluns, 6 de febrer : . ' V

v —Com cada dilluns, s'ha reunit
el Consell Executiu de la Generali- <
tat. , -X , -, f .

—La "Hoja del Lunes" de Bar- -
celona assenyala 'avui els insis-
tents rumors que el president del
Govern, Suárez, dóna suport a to- '
tes les candidatures independents"
a les sindicals, així com a la CGT l„
la CTC, sindicats grocs; Suárez
veu en aquestes organitzacions
l'embrió del sindicat no-marxista
que vol UCD. - , „- - „

—ETA-militar ha reivindicat l'a-
tentat que aquest matí ha des-
trossat el repetidor de RTVE a Pa- ,
lència, que cobreix tota la zona
nord, des de Galícia a Euzkadi.

—En una conferència al club Si-
glo XXI,- Felipe González ha dema-
nat les eleccions municipals i un
referèndum constitucional. '
Dimarts/ 7 de febrer r - > - • ' >

—Avui s'ha celebrat, al Col·legi*
d'Advocats, un debaí-entre Fraga,;l-
Roca Junyent i Enrique Tierno -
Galván respecte a l'esborrany..
constitucional.

—Gutiérrez Mellado continua a
les Canàries.

QUt PASSARÀ?
PASSARÀ ., ,-

—Que es clourà definitivament
el Ve. Congrés dol PSC-R aquest ;
diumenge proper. „ ' * " , '

—Que s'acabaran de fer els pre-
paratius del 1er Congrés dels Pe-
riodistes que es celebrarà a Bar- „
celona els dies 17, 18 i 19 de fe-
b'rer. ^ ' '* " .

—Que properament s'aclariran
una mica els resultats de les elec-
cions sindicals, v ' . . ' ; "

ERNEST BLANCH
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. Manuel de Seavra és un conegut periodista por-
tuguès. Va treballar a la BBC de Londres durant
l'etapa del feixisme. Es un gran expert en llengua i
cultura catalanes; un home vinculat als moviments
socialistes portuguesos, però des d'una òptica d'in-
dependència. Aquesta setmana ens comenta, amb
el seu punt de vista personal, la peculiar situació
portuguesa actual. • : ^ '

El primer factor que ha de ,
considerar J'observador. de
l'escena política portuguesa és
que la Revolució s'ha acabat.
Malgrat que encara existeixi
una cosa que es diu Consell de
la Revolució Militar, i encara

, que -, els , partits ", d'extrema
esquerra continuïn parlant de

. "la" Revolució. El mateix Partit
Socialista també~ho solia fer,
'fins que, el dia 2 de febrer pas-
sat, en la presentació a l'AsT

semblea de la República del .
programa del govern de coali-'

! ció amb el dretà Centre Demo-
kratie'Social, el cap del grup

parlamentari socialista, l'advo-
, - cat Salgado Zenha, ha declarat

textualment: "no vivim en re- „
volució sinó en democràcia".

La Revolució es va acabar
(no vull dir expressament que
fou "vençuda" per tal d'evitar
susceptibilitats) el dia 25 de .
novembre del 1975,'jquan,
després d'un procés bónspira-^ '
tori força llarg, un grup de mili-
tars conservadors, comandats '„

, per l'actual President de la Re-J

/, pública, general Ramalho Ea-̂
nes, aprofitant el pretext d'una ,
contestació de comandants ja
freqüent, neutralitzaren els ,

, elements esquerrans de l'exèr- "
" cit. Per mitjà d'una complexa
^maniobra de palau els militars ,

conservadors varen obtenir el
suport del President de la Re-
pública d'aleshores, el general •.
Costa Gomes, í així van poder
presentar una versió dels fets
equivalent al "salvament del
25 d'abril", que s'ha desviat
del seu objectiu original. Fins a
cert punt aquesta posició és

/ correcta, ja que de fet el movi-
ment dels, capitans d'abril-
(nascut en principi d'unes reij

, vindicacions de tipus profes-
; sional) l'únic que volia era fer
-, acabar les guerres colonials.

La seva aliança amb les forces
de l'oposició : democràtica
sorgí bàsicament de la seva
necessitat d'aliances, ja .que
des del primer mpment el Mp-

„ viment de les Forces Armades
s (MFA) tenia consciència que

per a descolonitzar calia subs- '
tituir el règim feixista i l'única

* alternativa, donada la incom-
petència política dels militars,
era la instauració del règim de-,
mocràtic parlamentari, el qual,,
d'altra banda, els guanyaria les

. simpaties dels països occiden-
tals. No esperaven» però, que
la instauració de la llibertat a
Portugal fos com obrir lá caixa
de Pandora i "quezal marge del
MFA i fíns i tot dels partits
polítics clàssics (àdhuc el Par-
tit Comunista), el poble desen-
cadenés ell sol el procés revo-

lucionari , que acabaria ar-
rossegant grans sectors de la
societat. Militars i partits as-
sistiren al desenvolupament
d'una revolució que els ultra-
passava i que no sabien com
: prendre's i molt menys com di-
rigir. La resta és la història dels
intents, de part del MFA i els
partits (inclus el PCP), per a,

""no perdre el dret" d'acompa-
nyar, i possiblement comentar, '
i en última hipòtesi controlar j
desviar la revolució desenca-
denada. Aquí els militars con-
.servadors i el Partit Socialista, „
sobretot en Mário Soares,;hi
han tingut els papers principais.

Quan, *el 27 d'abril del
,1974, en Mário Soares va ar-,
. ribar a l'estació de ferrocarril
de Santa Apolonia a Lisboa,
quan fou rebut per una enorme
multitud, un periodista el com-
parà a Lenin arribant a l'esta-
ció de Finlàndia. .No hi podia
haver un disbarat més gros. En
Mário Soares no passava de
Kerenski, amb una diferència,
que era la d'haver estat, en els
anys 50, molt a prop del Partit
Comunista,, en el Moviment
d'Unitat Democràtica. El Partit
Socialista n'era el descendent
directe, i es declarava 'tmarxis;
ta però no leninista". I aquí rau
tota la clau de la trista realitat
d'en Soares envers el Partit
Comunista.

En proclamar-se "marxista <
no. leninista" el Partit Socialis-
ta tenia la pretensió d'ocupar
en lloc ocupat "de fet" pel Par-

. tit Comunista: volia ser e^gran
partit dels treballadors, i enca-
ra avui a vegades s'auto-
qualifica amb aquests termes.
El PS pretenia realment ocu-
par a Portugal el lloc que els
"eürocomunistes" ocupen a
Itàlia. Abans del 25 d'abril el
PS no tenia gaire implantació
pròpia a l'interior, fora de la
implantació natural de la llarga
tradició d'oposició al règim fei-
xista. La realitat del PS era a
l'estranger. Tito de.Morais es
trobava a Roma, on publicava
el "Portugal Socialista" en pa-

"pér molt fi perquè fos introduït
, clandestinament a Portugal;

Ramos de Acosta vivia a París,
oom .en Jorge Campinos; An-
tonio Barreto a Bélgica; Me-
deiros Ferreira a Suïssa; Ma-
'nuel Alegre parlava des de rà-
dio Alger... Més tard, l'extrema
esquerra parlarà molt dels "es-^
trangers", i de molts, com en

-Jorge Campinos, amb uns ac-
cents molt durs. El mateix Ma-
rio Soares no venia a Portugal
des de feia tres anys. D'això,-
potser, se'n pot deduir que el
"marxista no leninista" del PS

La revolució s'ha acabat

havia,estat el resultat d'una .
manca de contacte amb la rea-
litat de l'espai vital del PS. Ar- t

ran de la instal·lació del PS a
Portugal, després del 25 d'a- ,
brii, en Mário Soares va fer es-
forços , notables per« - a
transformar-lo en "el gran par- ,
tit dels treballadors'', però, rà-
pidament, la seva clientela his-
tòrica va ocupar les posicions
claus i va formar là massa dels
seus militants més fidelsrel PS -
s'establí com el partit de les
classes mitjanes socialdemò-
crates. A més, el. suposí que
en Soares rebé de la socialde-
mbcràcia europea fou decisiu
no solament des d'un punt de •
vista econòmic, sinó també *
per a obtenir el placet de les
grans potències occidentals. El
boico't econòmic (interior j*ex-:
terior) que va dominar l'econo-
mia portuguesa durant la revo-
lució, començà d'alleugerir-se"
immediatament 'després del
25 de novembre,, i va^esdeve-'
nir ajuda a partir del primer go-
vern Soares.̂  •

En aquesta perspectiva cal ,
veure la granjiostilitat dels so-
cialistes portuguesos envers el'
PC, ja que era el seu gran rival !
com a gran partit dels treballa-
dors; el PS ha estat, molt pro-
bablement a causa d'això, el
principal responsable (junt
amb alguns sectors de l'Esglé-
sia, el CDS i el PSD) de la més
curiosa campanya anticomu-
nista de la història portuguesa.
Durant l'estiu de 1975, preci-
sament quan la premsa inter-

* nacional publicava unes histò-
ries alarmants de Portugal en
mans dels comunistes, foren
cremats més de mig centenar
de centres de treball del PC al
nord del país, a les províncies

, on els comunistes, eren expul-
sats de llurs cases i llocs de
treball, etc. Darrere d'aquest

, "terror blanc" (que no va pro-
yocar gaires morts perquè pãs-

: sava a Portugal) hi estava
implícita l'aprovació o alme-
nys la indiferència del PS,, que
seria el gran vencedor, procu-
rant crear mal ambient al partit
d'en Cunhal acusant-lo tl'esta-
linistá i d'extremista, És cert
que en Cunhal no va condem-
nar la intervenció de les forces
del Pacte de Varsòvia a Txe-
coslovàquia, i considera que
cada partit comunista ha d'ac-
tuar d acord amb les circums-
tàncies especials del seu país
(refusant així de seguir Jes te-
sis de l'eurocomunisme, ja que

: considera diferents les cqndi-
cions portugueses de les d'Ità-
lia, França o Espanya), però la
seva intervenció a Portugal fou

extremadament moderada,
tractà d'impedir "vagues, i finsi
tòt les nacionalitzacions foren
fetes pel MFA amb el vot en
contra del PC.̂ La creació d'un
PC amb la imatge de "dur" ha
afavorit molt el PS, el qual du-
rant un temps ha aconseguit
de mantenir el doble caràcter
de gran partit dels treballadors
i de les classes mitjanes so-
cialdemòcrates, un "camí del
mig" d'equilibri, que a en Soa-
res així li agradava, per tal d'a-
conseguir aquesta posició a
expenses de les clienteles na-
turals del PC 5 eí Partit Popular
Democratic (ara amb el, nom
canviat pel de Partit SòciaIde-
mòcrata). Les seves maniobres
internacionals extraordinària-
ment hàbils aconsegueixen
que el PCE (Partit Comunista
Espanyol) enviï delegacions als
seus congressos i no als del
PCP/ i que el PSD no pugui;
afiliar-se a les organitzacions
internacionals socialdemòcra-
tes, en les quals el PS ocupa el
lloc portuguès,

Amb el pas del temps, però,
.les responsabilitats del/ primer
partit portuguès i de l'exercici
del poder allunyen el PS cada
cop més de la seva trajectòria
post-25 d'abril i l'acosten a la
seva vertadera naturalesa his-
tòrica. La definició de "marxis-
ta no leninista" a poc a •• poc
deixa de ser usada per tal de
no espantar les classes mitja-
nes. En dos sectors; principal-
ment, els socialistes portugue-
sos han restat derrotats en el
govern socialista: l'aprovació
de la "Llei Barreto" (amb els
vots del PSD), que determina-
va la donació de reserves als
antics latifundistes a les zones
de la reforma agrària, í que fou
posada en pràctica, sovint,
amb un gran aparat de força
contra els camperols; i la "de-
sinteryenció" de l'Estat a mol-
tes empreses, abandonades
pels propietaris que ara les
han recuperat. El govern d'en
Mário Soares procura; amb
aquestes i altres mesures, do-

• nar confiança al capitalisme
internacional i obrir camí a les
inversions estrangeres.

Aquesta és una de les raons
. per les quals el PS sempre ha

rebutjat la constitució d'una
"majoria d'esquerres" amb el
PC. El sentit que té en Soares
de la realpolitik li ha fet dir
que no vol ser "la llengua de>
Portugal". En Soares sap que
"el lleó adormit" (al·legoria
emprada per a descriure J'ex-
trema dretà portuguesa) i l'ac-
tual vicedirector de la CIA ï ex-
ambaixador dels Estats Units a

Portugal, Frank Carlucci, estan
de guàrdia; exactament recor-
da que, en un moment dramà-
tic de la revolució dels clavells,
naus de r OTAN se situaren a
les envistes de la costa portu-
guesa. El recent avís de l'am-
baixador dels Estats Units a
Itàlia, Richard Gardner, sobre
el desig nord-america de no
veure una participació comu-
nista al govern italià o a qual-
sevol altre govern de l'Europa
Occidental, enfortirà les posi-
cions de la realpolitik de Ma-
rio Soares. Però l'aliança del
PS amb el CDS, que és real-
ment a Portugal el partit del
gran capital, lligat a la CIP
(Confederació de la Indùstria
Portuguesa), a la CAP (Confe-
deració dels Agricultors Portu-
guesos), i a les forces mós
reaccionàries del país, ha con-
sumat el que molts socialistes
portuguesos i estrangers con-
sideraven com una "traïció";
en admetre que "durant quatre
anys no es-farà socialisme" en-
Mario Soares estava parlant
de cara als capitalistes estran-
gers i no de cara als socialistes
portuguesos. Perquè ell no en
tenia cap, de necessitat de fer
aquesta declaració, ja que el
ministre del sector ja socialit-
zat de l'economia portuguesa
controlarà un sector públic de
vora del 60;%, realment mòlt
més que a cap país socialista

. de fora del bloc comunista. En
els darrers divuit mesos s'ha
realitzat un procés de recupe-
ració capitalista, i s'entén que
les pressions del CDS siguin
molt més fortes d'ara enda-

.vant. Que esotra età d'un pro-
blema obvi de realpolitik sem-
bla que no es pot dubtar. El
mateix Mário Soares va dir
clarament: "en el present con-
text internacional i en l'actual

, equilibri intern de forces no és
possible en els quatre anys vi-
nents fer avançar el socialis-
me". Això no evita, però, que
les desercions augmentin, a la

5 dreta vers el PSD, a l'esquerra
? vers el PCP. Hi ha el perill,

quan el procés s'hagi com-
plert, que el PS es quedi reduït
a la seva naturalesa essencial
de partit de les classes mitja-
nes socialdemòcrates, i que a
les properes eleccions, el
1980, e| PC es trobi molt en-
fortit. Llavors el PS haurà per-
dut molt de terreny. Des d'un.
. punt .de vista històric això no
importa gaire, però, mentre no
en surti perjudicat l'important
sector socialitzat que el país
ha pogut salvar, malgrat tot,
dels seus dinou mesos de re-

/ volució. :
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EL GALLINER

La unitat socialista
més a prop

La llarga nit franquista va ser desastrosa per al país. Cosa que
no per sabuda deixa de ser certa. I ho fou per a tothom. I ho fou
per a les forces populars. I ho fou per al socialisme. Del vint de
novembre del 1975 en va sortir un socialisme dividit en tres
grans blocs: d'una banda el Partit Socialista Obrer Espanyol, d'al-
tra banda ei Partit Socialista Popular, i encara d'una altra els parr

tits socialistes de les nacionalitats i regions.
Les eleccions del 15 de juny van servir per a aclarir l'espai so-

cialista, que es va centrar, a la resta de l'Estat, en el PSOE, com a
segona força política del país, i en el PSP, partit que va aconse-
guir de treure un milió de vots a les eleccions.

Ara,vsis mesos després de les eleccions, la política real, la polí-
tica del parlament, la política del carrer, s'imposa per damunt de
les capelletes i els grupets tancats. "

El PSOE i el PSP estan començant un procés que ha de dur a
la unitat del socialisme. Un procés que té les seves dificultats,
que se suposa que es podran superar sense esforços exagerats.
D'una banda hi ha la qüestió del nom; si abans del 15 de juny una
discussió d'aquest tipus podia tenir algun sentit, ara.sembla que
ja no. L'electorat va fer ús de la memòria popular i va donar el vot
a unes sigles que són les que s'han de conservar. D'altra banda, a
l'interior del PSP hi ha sectors als quals interessa que el partit pu-
gui continuar, com a corrent organitzat, a dins del nou partit so-
cialista; en tenen tot el dret, però és una qüestió que haurien de
decidir tots els militants del nou partit en congrés, no és una cosa
banal, és quelcom de molt seriós que no pot ser decidit per una
comissió negociadora.

La unitat socialista tindrà uns efectes multiplicadors pera l'e-
lectorat socialista, si és que, tal com ho vol 'la UCD, els alcaldes
seran els caps de llista a les properes municipals, perquè el PSP
pot oferir al PSOE una gran quantitat de quadres, que tanta falta
li fan a l'alternativa de poder. D'altra banda, les darreres enques-
tes ICSA-GALLUP donen una força abassegadora al socialisme
unit a les properes municipals. /

A les primeres sessions i treballs del Parlament hi va haver un
tema que va desencadenar les reaccions més crítiques i revolta-
des, des de sectors diversos, contra els socialistes; el número de
diputats necessari per a formar un grup parlamentari, i el PSOE
fou acusat de tractar de deixar fora de joc el PSP, fou acusat d'in-
tentar treure'ls força als grups de les nacionalitats, però ara la co-
sa és clara, els grups de les nacionalitats tenen llur grup parla-
mentari i la impossibilitat del PSP de fomar-ne un ha estat un
dels elements que han conduït a la unitat socialista, la tan necesT

sa ria í ara tan propera unitat socialista.

F.N.M.

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.

Un diari peral futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

Els socialistes i la
Constitució-1

Qualsevol país que es cons-
titueixi com a Estat de Dret és
regit per una llei que està per
damunt de totes les altres, que
és l'espinada del seu ordena-
ment jurídic, la Constitució.

Espanya, després del 15 de
juny, camina per un viarany
democràtic. A les eleccions le-
gislatives hi foren elegits els
representants del poble espa-
nyol, que tenen la missió pri-
mera i primordial de propor-
cionar a l'Estat el seu instru-
ment de funcionament més ú-
tìl i necessari, la Constitució.

Al Congrés hi fou escollida
una'comissió que va delegar
una ponència amb la missió de
redactar la Constitució. Al cap
d'uns quants mesos de reu-r
nions i sessions de treball es

va arribar a elaborar un projec-
te de text constitucional que,
amb els diversos vots particu-
lars dels grups parlamentaris, Í
amb les posteriors esmenes,
passarà à ser discutit al Ple del
Congrés. > . -

El grup parlamentari dels
"Socialistes de Catalunya"
també ha realitzat unes esme-
nes al text de la Constitució.
Tracten de molts temes i molt
variats, de tots els que es con-
sideren útils per a l'esdeveni-
das polític. Potser les esmenes
més importants són totes les
que es refereixen a les Autono-
mies. . .

Nosaltres, amb aquest tre- :
ball i un altre que vindrà, trac-
tem de donar una visió global i
generalitzada de la manera

com els; Socialistes de Catalu-
nya entenen què ha de ser la
Constitució, tot confrontant el
text constitucional amb les es-
menes. En aquest primer arti-
cle ens referirem als temes
que se centren bàsicament en
els capítols de Llibertats Públi-
ques, Principis Rectors i Drets
Econòmics i Socials, Supressió
dels" Drets Fonamentals,

Un estudi d,aquest calibre
neces'sitaria molt més espai
del que li podem dedicar des
de les nostres planes, però es-
perem que hàgim pogut col·la-
borar a apropar els grans pro-
blemes i discussions entre els
quals es mou l'alta política al
nivel sempre més interessant
del carrer.

F. NAVARRO

EXTRADICIÓ I DRET D'ASIL

Projecte de Constitució.
L'extradicció només es concedirà mitjançant

un tractat i mai per delictes polítics.
La llei establirà els termes en què els ciutadans

d'altres països tindran el dret d'asib ;

Esmena dels Socialistes de Catalunya.
y Igual que el projecte psrò afegint-hi qíie no es
concedirà l'extradicció en els casos de delictes per
als quals hom demani la pena de mort ni a favor
dels països que no reconeguin els principis penals
i processals admesos a les nacions civilitzades.
"Queda garantit, en els termes que precisarà la
llei, el dret d'asil dels estrangers.

PRIVACIÓ DE LLIBERTAT

Article 17-4.
La llei regularà un procediment d'habeas cor-

pus per a fer que es posin immediatament a dis-
posició judicial totes les persones detingudes il·le-
galment. , ' ."

Igual que el projecte però afegint-hi que la llei
determinarà el temps màxim de durada de la pre-
só provisional. - , . - . v

DRETALTREBALL

* Article 30. " "*'
. Els espanyols tenen el dretl el deure de treba-

llar, lliure elecció de la professió o l'ofici, í promo-
ció personal a través de la feina. Els treballadors
tenen dret a una paga suficient.

En cap oas es podrà fer discriminació per raó
de sexe.

La llei regularà un estatut dels treballadors. -

Igual què el projecte però afegint-hi el dret a
l'estabilitat de la col·locació laboral.

Igual que el projecte però afegint-hi el dret dels
treballadors a la justa participació en els resultats
econòmics de l'empresa. Es prohibeix tota discri-
minació a l'empresa; les relacions es basen en el
principi de la igualtat de tracte. .

Es regularà per llei un estatut dels treballadors.

DRET A LA SINDICACIÓ

„..' Articles! . ~ * ' -,» - '
Tots els espanyols tenen el dret de sindicar-se.

S'exclouen d'aquesta llibertat determinats sectors
de servidors de l'Estat. .

La llei regularà el dret de vaga, que no podrà
atemptar contra el manteniment dels serveis ele-
mentals de la comunitat.

Ño es restringeix la llibertat de sindicació a nin-
gú, i s'esmenen explícitament els drets recone-
guts per l'OJT. ' ; ; .-

El dret de vaga no tindrà límits,^ part del res-
pecte als principis generals i drets fonamentals re-
coneguts a la constitució.

EMPRESES I TREBALLADORS
Article 32 -
Hom reconeix el dret a la lliure iniciativa priva-

da.
L'empresari té el dret d'establir les condicions

de la col·locació del treballador. r'

Hom reconeix també la lliure iniciativa pública.
S'elimina qualsevol referència al que diu el pro-

jecte, ja que es considera que és inadmissible^

DRET DE PETICIÓ

Hom nega el dret dej>etic¡ó a les forces arrna-
des en qualsevol cas. ,

No s'ha de suprimir el dret de petició individual
per als membres de les forces armades.

OBLIGACIONS DELS PODERS PÚBLICS
Article'35 -. • • . - ,
Els poders públics assurrieixen l'obligació prio-

ritària de fomentar una política que asseguri la
plena col·locació i la formació i la readaptació pro-
fessionals; tenir cura de la seguretat i la higiene al
treball; garantir el descans necessari, per mitjà de
la limitació de la jornada laboral, vancances periò-
diques retribuïdes i la promoció de centres ade-
quats, i protegir i mantenir un règim públic de se-
guretat social per a tots.

S'elimina la. referència de la Seguretat Social
s'afegeix la protecció dels emigrants.
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L'aristocràcia i l'alta burge-
sia barcelonina i catalana s'ha
vist immersa aquesta setmana
en un dels escàndols econò-
mics méTs sonats que hom re-
corda al nostre país.

\Joan Carles- Muhtadas-Prim
Fàbregas s'ha fugat fora de
l'Estat amb tres milions de
pessetes, malgrat hom pensa
que altres milions l'havien pre-
cedit en aquesta fuga. S'asse-
gura que se n'ha anat al Brasil,
on no és. possible l'extradició
de fugitius o exiliats, possible-
ment a gastar-se Aquests úl-
tims milions en el Carnaval de
Rio. Darrera d'ell, aquí, i dar-
rera dels seus homes, molts

. dels quals també s'han fugat,
ha quedat una estafa que osci-
la en, uns mH cine-cents mi-
lions de pessetes.

Els afectats han estat, per
un cantó, una llarga llista de
bancs: Bilbao (90 milions),
Biscaia (40), Crèdit Balear
(22), Bankisur (44), Popular
(43), Mas Sardà (14), i amb xi-
fres inferiors Pastor, Europa,
Saragossà,"Granada,.Condal i
Ibèric; i per altra banda la resta
han estat particulars vinculats
als negocis' que manegava
Joan Carles Muntadas Prim.
La llista de bancs,! de quanti-
tats no s'ha definit encara amb
exactitut; s'assegura que són
,18 els bancs més directament
afectats Í 14 més que també
van rebre en certa manera, su-
mant un total de, uns 400 mi-
lions estafats. La resta cor-
respon a particulars.

-. „ Casualment o no, els parti-
culars afectats per aquesta es-
tafa són personatges de les
més prestigioses famílies de la
burgesia catalana, .moltes de-
ies quals estaven o estan vin-
culades al Real Club de Polo
de Barcelona, on, sembla ser,
s'emmarcaven les > tèrbules
maniobres financeres de Mun-
tadas. Entre aquestes famílies,
s'ha pogut conèixer una llarga
llista de noms com ara Coma

^Cros, Olano, Macava, Baixe-
*ras, Catasús, Fontcuberta,
Düalde, Cuatrecasas, Car-
reggio, Riera Marsà, Laforest,
etc.

D'altra banda, també altres
noms d'il·lustres es barregen
en aquest afer, però ja no com
a perjudicats directes. Per
exemple dos germans Dalde
(nets de l'advocat Düalde que

encarit: del fill del comte
va portar el cas de la Barcelo-
na "Traction per encàrrec "de
Joan March), eren assessors
financers de les empreses del
tal Muntadas i Mariano Bigor-
ra, : Baixeras de Aiguaviva,
Martínez Aguado i Jorge Vila-
nova. Un altre germà Düalde,
que en això sembla que no hi
té res a veure, està casat amb
una filla de la marquesa de La-
madrid, molt relacionada amb
les famílies barcelonines Güell,

. Villamata i Castells Dosrius,
president un membre d'aques-
ta de la noblesa de Catalunya.

- Qui és Muntadas-Prim?

Joan Carles Muntadas-Prim
és fill del president del Real
Club de Polo de Barcelona, i
d'aquí la seva vinculació amb
aquesta aristocràtica institu-
ció. Alguns dels seus càrrecs
coneguts són: president de Por

, Gtar, conseller de Clima Gas,
gerent d'Assicurazione Gene-
rali, administrador delegat de
Coceisa i de Proecsa, director
de Igacisa, conseller d'España
Industrial.;.; per vincles fami-
lars estava relacionat amb al-
tres empreses. El seu pare, és
president del grup d'assegu-
rances Assicurazzioni Generali.

Muntadas és el capdavan-
ter del grup financer Promo-
ciones y Estudios Comerciales
SA, sota el qual sembla ser s'-
ha forjat tota l'estafa de la quak
ara se l'acusa. .,,..;.'

Arran de l'afer han surtit a
relluir també grans quantitats
de/ milions en accions i llibre-.

. tes d'estalvi a termini fixe i
també propietats i finques.
També hi ha una xifra impor--
tant de diners en participa-
cions a l'empresa explotadora
del Monestir de Pedra de Sa-
ragossa. Malgrat això, les se-
ves possessions econòmiques
s'han inflat, molt aquests dies i
segons sembla no tindrien en

, una subhasta tot el valor ques

es necessita per eixugar els mil.
milions J escaig que ara es
deuen, amb la qual cosa, hom
pensa -que els bancs engoHíran
de seguida aquestes, propie-
tats i altres acreedors poden
quedar-se sense cobrar.

Joan Carles Muntadas està
casat amb Hortènsia Burguete
Puig; la seva vida privada —
segons ens .han informat— es-
taba abocada al luxe.

AQÜESTES SON LES COBERTES PER A LLIBRES
0

.:..LES COMPRO PER
ALS MEUS NENS, JO
TAMBÉ LES USAVA

(WAN ERA
O L - L E G I A L

24 LLETRES
AUTOADHESIVES
AMB FONS D'OR
PER A LES INICIALS

els llibres queden protegits de la
suor de les mans ¡de la brutícia, i
no es fan malbé.

Inversions al 40 %

Les operacions financeres
de Promociones y Estudios
Comerciales SA i les empreses:
d'aquest tipus que controlava
Muntadas arrivaven a donar
interessos molt superiors als
de la resta de companyies del
ram, des d'un 15 fins a un
40%, interessos molt difícils
de cobrir si no ho fa una
companyia extremadament
potent, la qual cosa no era la
del personatge ara fugit. Les
empreses de Muntadas no

^anaven del tot bé, sinó més
ayiat al contrari; al mes dq no-
vembre el Banc Industrial del
Mediterrani va solicitarTem-
barg a Matías de España Mun-
tadas, Juan Manuel Garriga,
José Aloy Juncosa, Martín
Boada i Joan Carles Muntadas
per avals prestats a la societat
España Industrial. Aquest fet
es va arreglar més tard, sem-
bla ser que fou el que va aixe-
car la llebre de tot l'afer ara
descobert. V

El Banc de Biscaia veient
estranyes operacions en al-
guns dels bancs implicats en
tot això va ordenar una investi-

\ gació, mentre que un executiu
pel .Banc Industrial del Sur
presentava una denúncia judi-
cial per lletres impagades. Ar-
ran de tot això començava a
descobrir-se tot un embolic de
descomptes de paper, lletres
impagades que rodaven d'un
banc a l'altre i anavent sent
acceptades, talons sense fons,
i multitut de "pilotes'' b, a n ca-
ries, utilitzant el nom de la se-
va família i el de les empreses
que controlaven, empreses

que per altra banda no anaven
gens flotants. Amb tot això
molts funcionaris dels bancs
complicats en l'afer, seguiren

;el joc de Muntadas,
convertint-se en els seus còm-
plices, fent possible que tota la
pressunta estafa pogués anar
desenvolupant-se, tot confiant
en la protecció del prestigi
econòmic i social dël nom
Muntadas.

El prestigi i els calors de
la burgesia

L'afer Muntadas, ben segur,
ha deixat parat i en certa for-
maxleu haver-ruboritzat a gran
part de la gran. burgesia del
país i, principalment a la famí-
lia Muntadas Prim-Fàbregas.
El fet però no és una aventura
aïllada d'un personatge con-
cret, sinó que —com ja s'ha
dit—hi estan entrelligats molts
il·lustres més amb vincles fa-
miliars i socials. Josefa Fàbre-
gas, mare de Joan Carles
Muntadas, i Hortènsia Puig
Planas, vídua Burguete, mare
d'Hortènsia Burguete, esposa
d'aquell, actuaven com a ava-
ladors de gairebé tot el capital
que Muntadas ha deixat pen-
dent als bancs.

Els comtes de Reus, pares
de Muntadas han posat a dis-
. posició tota la seva fortuna per
a paliar la pressumta estafa
del seu fill i els seus socis. No
obstant això no hi ha mases
esperances en que els acree-
dors particulars cobrin total-
ment el qUe se'ls hi deu —que
és la suma que puja més— i
amb el patrimoni dels comtes
només es cobriria —i en part—

el que es deu als bancs.
Quan va començar-se a

descobrir l'afer, alguns advo-
cats de Muntadas l'aconsella-
ren que no abandonés el país
tot confiant en que es resoldria
el problema. Tot i amb això el

, . diumenge, dia 29 de gener, se
celebrà una reunió familiar a
casa de Muntadas, en la qual

\ també hi era l'advocat Ramírez
Jerez vinculat a la família BUr-
guete, i en ella s'aconsellà a
Joan Carles Muntadas que
abandonés el país.

Sembla ser que si Munta-
das no hagués abandonat el
país no s'hagués originat el re-
bombori que. la seva fuga, lli-
gada amb l'estafa de tants mi-
lions ha provocat. I, molt pos-
siblement, la seva família ha-
gués corregut a aixugar tots
els milions' que es devien,
abans de que l'afer s'escam-
pés, intentant salvar a totes
totes el bon nom de la família.

Però la cosa ha anat així.
Una nova estafa ha commo-
cionat l'opinió, pública^ Aquest
cop ha estat però, com en el
cas encara recent de "Sofico",
per exemple, una estafa contra
centenars de treballadors emi-
grats, sinó que aquest cop l'a-

•; fer ha estat montât i dirigit a
gent de cognoms il·lustres i de
famílies prestigioses; que en-
tre sí mateixos s'han montât
l'assumpte en /mig de l'am-
bient sofisticat i burgès del
Real Club de Pola de Barcelo-
na.

XAVIER CAPDEVILA

m iil>i*n mac lítil dol mAiYiOTttnllUlU iUClo Utili UCl UUIlliCiluU

es la obra que todos los trabajadores^fete^«^^
:lj0s^lria 'dé' Silva

para conocer ia verdad de la situación
para proteger sus derechos ;
para tener representatividad de clase
para comprender la historia del movimiento
obrero 4

para poseer una idea ciara de las ideologías
PABA DEFINIRSE
ANTE LA COYUNTURA SINDICAL

Las Centrales Sindicales lo
han aprobado unánimemente:
"un honraday magni fico es fuerzo para acercar al mun-
do del trabajo los esta tu tos y ia imagen dç las sindicales9

, Horacio Seguí (colectivo CNT)

"una valiosa aportaciórt para el conocimiento del pro-
ceso de organización de tos trabajadores"
; ;-0 . ; • ' ; » . • - . Ramón Soto (UGT)

; "un libro útil y clarificador, que permite ver por dentro
• y de cerca ios distintas opciones sindicales surgidas des-
pites de cuarenta años de opresión politica y sindical"1

-[' , ' .*"". ' , , Manuel. López López (CSUT)

,- "es un instrumento para los trabajadores y como *7n«
' forme urgente" citmpk su misión".

José Luis Lopez Bulla (COMISIONES OBRERAS)

: '"sin comprometerse con nadie, nos acerca a una rea-
lidad 'humana muchas veces desconocida,por la mo-
yoda de {ostrabajadores: -^ ', -
* ' * ; . Ramón Arnabat (USO)

ŒiiïSifl^
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Les eleccions i els conflictes a l'ordre del dia
,y v,v7-'/«!'ï;<"v"i''">:
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en
Els sectors obrers del nostre país estan duent a ter-

me una activitat frenètica. Els conflictes a dojo a mol-
tes de les empreses afectades per la crisi, junt amb les
eleccions sindicals que s'estan celebrant delimiten el
panorama sindical d'aquestes dates. Concretament
aquesta setmana celebren les eleccions la major part
de les grans empreses de Catalunya, i fins la setmana
que s'apropa no se sabran els resultats.

Resultats que estan apareixent com absolutament
confosos, car cada central sindical i el ministeri de tre-
ball, donen xifres diferents. Per a paliar aqr'°?t proble-

ma, és probable que el conseller de treball de la Gene-
ralitat Sr. Codina convoqui a les centrals sindicals i als
delegats de treball de les quatre "províncies" catalanes
per arrivar a una homologació dels resultats electorals
amb l'intervenció directa de tots els implicats.

En aquestes ratlles que segueixen a continuació vo-
lem oferir l'opinió de destacats líders sindicals de di-
versos rams sobre els problemes dels seus àmbits res-
pectius i sobre la marxa de les eleccions a cadascuna
de les branques de producció que ells tracten.
* i , . • ,» , . - .H _ > . , • . , . •

A hostelería hi ha 148 categories professionals

aEl Pacte de la Moncloa, un desastrea

Josep M" Irurtia

Josep M." Irurtia és el Secretari
General del Sindicat local de la
Zona Centre de Barcelona < de la
Federació del Metall de la U GT.
Probablement la problemàtica del
metall a la zona de Barcelona és
una de les més "sagnants" amb
què ens trobem a la ciutat. Com

ens deia Irurtia "el problema de la
crisi a la nostra zona és molt agut.
Els treballadors que agrupem no-
saltres, treballen en la major part a
petits tallers de dos, tres, quatre
persones i la veritat és que les
passen pûtes. Jo diria que el Pacte
de la Moncloa per a nosaltres ha
estat un desastre, ja que amb la
possibilitat d'acomiadar el 5 % de
la plantilla ens impossibilita de su-
perar el sostre del Pacte. I això
juntament amb la greu problema-'
tica d'aquests petits tallers, a les
eleccions sindicals es nota. I dic
que es nota perquè en un lloc de
treball d'aquest tipus no és el ma-
teix afrontar les eleccions que a
una empresa multinacional, careis
treballadors no assumeixen les
eleccions com una fita important
per a ells; davant de la gran 'quan-rv
titat de problemes econòmics que
tenen".

' E l fet que a Barcelona existeixin
tanta quantitat de petits centres
de treball relacionats amb el me-
tall, com són ferreteries, petits ta-

llers, etc., influeix molt en el tipus
de feina sindical que cal dur a ter-"
me, particularment preocupa molt
la celebració de les eleccions: "ens

restà • costant molt —ens deia
Irurtia— que els propis companys
de la UGT assumeixin que ens pre-

: sentem a les eleccions. A les em-
preses grans això no passa, però a
les petites anem de cul perquè se
n'adonin, de la importància". El

^problema dels treballadors de pe-
tits tallers, en no haver dut mai a
terme lluites reivindicatives, és
que es troben amb una gran man--
ca d'experiència sindical, i portant
els manca la consciència de clase
que només s'adquereix amb la llui-
tà/ "el que tenen molts d'aquests
treballadors és una gran conscien-"
*cia que estan explotats". .Respecte
al nombre de treballadors de la zo- ,:

na afiliats a la UGT ens deia l'Irur-
tia que "nosaltres' tenim en

;aquests moments 10.000 afiliats. '
Jo diria que som el sindicat local
que funciona millor en aquest mo-
ment, degut sobretot al fet que en

,el comitè hi ha gent amb una gran
experiència de lluita i entre tots
estem fent molta feina. De mo-

\ El ram dé ('hostelería és un d'a-
quells rams complexes, en els
quals eís problemes són molts i no
.fàcils d'entendre. Perquè, ens en ,
fes cinc cèntims anàrem a parlar
amb en Josep Ant. Pérez, que és
el secretari d'organització de la
Federació d'hosteleria de Catalu-
nya de la UGT, i a nivell estatal és
el Secretari General. Coneixedor
de la problemàtica ens deia que
els problemes de ('hostelería són
pràcticament els mateixos a tot
j'Estat. "El primer que cal veure —
ens deia en Josp Ant.— ós la divi-
sió existent que es concreta en
dues formés: 1 ) La divisió en ca-
tegories laborals. Sobretot aquí a
Catalunya, on encara.no s'ha solu-

x'cionat. El problema és greu, ja que
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.ment en el nostre sector està gua- ca| tenir compte que n'existeixen
. nyant les eleccions la UGTV

, Ja. per acabar la nostra xer-
rada, l'Irurtia ens parlava de la ne-
cessitat que , els. treballadors
"prenguin consciència que els sin-
dicats som tots els .treballadors i
es trenqui l'esquema que un sindi-

;cat és pagar tantes pessetes al
mes i a canvi han de rebre alguna
cosa, o els sindicats corren el perill
de convertir-se en organitzacions
totalment burocràtiques". • • ' ~

148, de categories: En segon lloc
S hi ha la divisió que els mateixos
'treballadors estableixen, segons el
tipus d'establiment, o la seva cate-
goria". " --',", * -

, Aquest fet es concreta, com
ens explicava en Josep Ant, amb

' una gran quantitat de baralles i de
malestar. Així, per exemple, és
molt corrent que.els camarers i els
cuiners s'emprenyin per qualsevol
tontería; aquesta divisió, producte

¿.¿seleccions a les grans empreses se celebren aquesta setmana. (Fo-
tostitomi) >A.-. - "L- -~ • -v, „ ~-, .-. "V • - . " -s- - < \ '-• ,'••

dejla compartimentació a què són
sotmesos,. està provocada clara-,,
mont per la patronal, ja que li inte- .
ressa. "El fotut per a nosaltres és
compaginar el treball amb tots

Els banquers ens volen pren iré el pèl
., 'En Juanjo García és el Secretari

General de la Federació de Banca,'
Borsa i Crèdit, de- la UGT /de
Catalunya i ens explicava l'opera-
ció que ha muntat la patronal de lã
banca per a impedir que els treba- -

Assembleistes i centrals sindicals

Durant aquestes setmanes, els
sindicalistes estan essencialment
ocupats en les eleccions. Però
també s'enregistren lluites sindi-
cals. Es tracta de .conflictes amb
característiques noves, que poden
marcar en part l'immediat futur del
moviment obrer a Catalunya. Con-
vé coneixe'ls. Per això hem con-
versat amb en Rafael Madueño,
membre de la Secretaria d'Acció
SindicaUd'UGT de Catalunya, que
ha viscut la lluita dels 2.400 treba-
lladors de f'Bimbo"—la vaga dels
vaga va durar 34 dies— i la dels
dos mil de "Corberó" i els set-
cents de la secció de línies telefò-
niques de "Dragados y Construc-
ciones", que en ambdós casos ja
porten un mes de vaga.

Per emmarcar el tema, explica
que rera el 15 de juny es consoli-
den uns grans partits parlamenta-
ris d'esquerra -^socialistes i
comunistes— i, d'altra banda, que-
den els grups extraparlamentaris.
Després, el boom de les centrals
sindicals, i concretament de la so-
cialista UGT i de la comunista
CCOO.

Madueño afegeix que en una
etapa de crisi forta corrí Tactual,
les centrals no poden oferir grans
solucions ni grans millores, ̂ lal
com els treballadors esperaven
després de la desaparició de la
CNS.
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Extraparlamentaris en
acció

"Els extraparlamentaris —
prossegueix— es donen compte
de que si es consoliden unes
.centrals potents, ells no tenen
res a fer donada la seva posició
minoritària. Aleshores, aprofi-
tant el malestar produït per la
crisi, es llancen a plantejar rei-
vindicacions inassolibles, sabent
que les grans centrals, com la
UGT, no estan disposades a ju-
gar a la irresponsabilitat i a la
demagògia". t

Per a Madueño, els "assem- „'
bleistes"; malgrat el seu caràcter
minoritari, obtenen una certa au-
diència en exposar sempre les se-,
ves reivindicacions en assemblees
massives, en les quals a les cen-
trals se'ls nega el dret a Ja paraula,
al·lagant que la presència del sin-
dicals divideix els treballadors.
D'aquesta forma les centrals no\
poden incidir, en l'assemblea mit-
jançant els seus quadres més ex-
perts i dels seus tècnics més quali-
ficats. ,

"Es presenten com a inde-
pendents, quan en realitat perta-
nyen a partits extraparlamenta-
ris molt concrets; pretenen ser
els que .combaten les manipula-
cions dels treballadors. Això tro-

ba una ressò important, perquè
encara influeixen els quaranta a-
nys d'atacs constants als partits
i centrals". , ? „_

"Així —continua— el primer
pas dels pretesos independents
és no deixar Centrar a les centrals
en la lluita; diuen que sols ja en
tenen prou. En una segona fase,
quan * ja la vaga comença a
"pudrir-se" fan gestions al mà-
xim nivell amb les centrals per-
què aquestes recolzin la lluita,
però sense deixar-les intervenir.
D'aquesta forma, si surt bé, el
triomf se l'adjudiquen els "inde-
pendents". Si surt malament, la
culpa és de les centrals, que no
han 'recolzat prou. En qualsevol
dels casos; la conclusió seria
que les centrals no serveixen per
a res. El seu objectiu és sempre
el desvincular els treballadors de
les centrals"., :

Bimbo, Corberó,
Dragados...

; Per , en-< Rafael Madueño,
aquests "independents" potencien
vagues molt llargues que acaben
en grans fracassos. Explica que á
"Bimbo", aquesta 'línia —
encarnada eri el Consell Obrer—

fou incapaç de buscar una solució
al conflicte. Van haver de ser UGT
i CCOO les que donessin una sorti-,
da, una alternativa, que va ser ma-
joritàriament acceptada* pels tre-
balladors. En els altres dos casos,
"Corberó" i "Dragados", el pano-
rama que es presenta és l'esmen-
tat. f , - ^ ', ;./;- .'". ;' ,,

Conclou dient que els "assem-
bleistes", en el fons, li fan total-
ment el joc a la patronal. Perquè
deixa els treballadors desorganit-
zats en el si de l'empresa i queden,
debilitades les. organitzacions sin-
dicals per a ,plantejar reivindica-
cions generals de la classe treba-
lladora. • „, .-

Tot i així, Madueño pensa que
no és fàcil que els "assembleistes"
es surtin amb la seva. I assenyala
com esperonador, en aquest sen-.
tit, el gran índex de participació ert
els comicis sindicals i els excel—

líadors del sector gaudeixin d'una
autèntica representació> obrera.
L'operació és complexa, però mas-
sa descarada perquè els treballa-
dors no-se ,n'adonessin."~ "El que^
passa a Banca és que el decret
reial que regula les eleccions sin-
dicals diu que s'han de fer-en els
"centros de trabajo", i tòt ve ar-
ran de la .diferent interpretació
que, del "centro de trabajo", fem
nosaltres,! la patronal. Segons una
resolució del 2 de desembre de
.1953 feta per la Direcció General
de, Treball i que definia aquest
concepte, es traduïa a la -banca
com la oficina central i totes les
agències que estiguessin en un ra-
di de 15 quilòmetres. Amb aques-
ta interpretació nosaltres hi estem
d'acord, però la patronal diu que

. "centro de -trabajó" és qualsevol
oficina, àdhuc la més petita. Evi-

: dent ment si les eleccions es fessin
á cada oficina petita els banquers
ho tindrien molt bé per colar els
homes en els comitès, i com que

"hi haurien representants que no-
més ho serien de tres o quatre tre-
balladors pràcticament no podrien
fer res. La:nostra postura és que hi
hagi un sol comitè per a la oficina
central i per a les diverses agèn-
cies, i que sigui independent del
lloc on cadascú treballa, el fet de
poder estar en el comitè".
' La UGT està fent tot el possible
perquè es reconegui aquesta pos-
tura per escollir comitès. Han anat

' a diverses Delegacions de Treball i
.rtòtes han fallat al seu favor, però

Juan/o García _ , , ' , ; ; * > "

narà~la raó a nosaltres, i aquesta sí
queàindria valor .executiu". ;, • * .

JEn aquests niome.nts, pràctica-
ment no s'han-celebrat eleccions a
cap banc. Només al Banco Ibérico,,
integrat en el Central, però que les
han fet independentment, i.hi ha
guanyat la,UGT amb 20 delegats,
7 hà~n estat de CCOO i un d'inde-
pendent. -". ;.:. „. , . ^

aquests companys, perquè agluti-
nar tanta gent, i tant heterogènia,
és molt dificultós i'correm el risc
de caure eri la fragmentació per
sectors". , "~ - "

La propina és una cosa que qui
més qui menys ha donat alguna
vegada en la seva vida. Però so-
vint no es pensa que la patronal
aprofita les propines per a pagar
. sous més baixos, "no és que con-
'siderem denigrant la propina, però
creiem que els sous haurien d'és-
ser decents i la propina, de més a
més". La problemàtica als llocs de
la costa s'agreuja de gran manera,
"tingues en compte que la majoria
són treballadors que es traslladen
d'altres indrets, i sovint desconei-
xen els seus drets, i son víctimes
'd'una sobreexplotació. Cal tenir en
jx>mpte que. viuen en condicions
infrahumanes; .sis 'persones per

, habitació, í l'alimentació no és ni
tan sols les sobres del dia, sinó les
de dies anteriors". ;

~ Parlant de les eleccions sindi-
cals al ram, en Josep Ant. ens deia

_que a Barcelona, la UGT les gua-
nyarà totalment, "creiem que a la
gran majoria d'establiments, com
ja s'està demostrant, guanyarem
de forma absoluta. De totes mane-
res el meu parer és que en aques-
tes eleccions qui ha de guanyar o
perdre són els treballadors".

JOSEP M.a SERRA

lents resultats que aconsegueixen , „ . . , , L
les centrals de classe, en concret 2 a.mkï tot ' aixo els banquers argü-
ies majoritàries com UGT. '>- V, - mentant que aquestes resolucions

I és que "sols la classe obrarà V- HO tenen valor executiu, es neguen
organitzada és capaç d'aconse-
guir el que es proposa; perquè la
patronal no té por als que cri-
den, sinó a aquells que compten
amb la força de milers i milers
de treballadors organitzats" r

JOAN TUDELA

a. reconèixer-les. "Hi ha .alguns
•sindicats —ens deia. en Juanjo—
,que contradictòriament amb ells
Ynateixos,,ja que estan a favor de
les nostres posicions, no fan res

/perquè siguin una realitat. Sembla
ser que el Subsecretari de Treball,
que està estudiant el cas, ens do- ¿Jpsep Antoni Pérez

lila i M [il M
Com elegir els municipis?

Salvant catàstrofes no massa previsi-
bles per ara, ens acostem inevitable-
ment a les tan necessàries i urgents
eleccions municipals. Comprenem que
el govern les hagi retardat, per por de
perdre altra vegada, especialment a
Catalunya. I sabem que les traves
diguem-ne tècniques —de cens, de data,
de llei, de control, de despeses— poden
superar-se aviat si hom s'ho proposa de
debò. Però ara és tan bàsic renovar els
ajuntaments, reducte ineficaç i suspecte
d'etapes superades, com ho pogué ésser
abans l'amnistia, la legalització de tots
els partits i el restabliment —ni que fos
provisional i precari— de la Generalitat.
La renovació dels consistoris serà un pas
endavant, importantíssim, en el restabli-
ment de l'ordre, i ja només caldria nor-
malitzar del tot l'administració, la justí-
cia i, algun altre estament decisiu per a
comptar amb mecanismes d'Estat
adients;

A propòsit: com s'efectuaran, a
Catalunya/ les eleccions municipals?
Naturalment, es poden celebrar dintre
una llei general, uniforme, que en si ma-
teixa no pot ésser dolenta.~Per£ hem de
revordar que Catalunya comptava amb
una llei municipal pròpia. Potser no era
perfecta i, com tota obra humana, es po-
dia millorar. Però hem de recordar que
Catalunya comptava amb una llei muni-
cipal pròpia. Però era una bona llei, mo-
derna i àgil. La seva aplicació, inter-
rompuda .repetidament per circumstàn-
cies externes, alienes a la gestió local
pròpiament dita, en demostrà l'eficièn-
cia. Així es pogué produir el cas que a
Barcelona, per r exemple, sota, l'últim
ajuntament d'elecció popular —un ajun-
tament d'esquerra— els valors munici-
pals puguessin, cosa poc freqüent al
nostre Cap i Casal. La llei, per damunt
de la possible mitjania d'alguns conse-
llers de gairebé tots els set partits repre-
sentants, permetia la formació i actuació
d'un equip homogeni, sota una direcció
coherent. En canvi,el primer ajuntament
de la República, elegit i organitzat se-
gons la vella llei municipal espanyola,
tingué una actuació confusa; ho per
manca d'homes capaços, àdhuc amb
meritòria experiència municipal, sinó per
la multiplicitat de competències i la dis-
persió d'esforços. Hi havia personalitats
notables com Companys, Lluhí, etc., del
partit majoritari i, limitant-nos al camp
socialista, figures brillants com Rafael
Campalans —que passà a ésser el Con-
seller de Cultura de la República Catala-
na; no pas com es creu .comunament, el
nostre estimat amic Ventura Gassol, qui
el substituí de seguida— i Joaquim Xi-
rau. Però molts d'aquells consellers mu-
nicipals electes abandonaren aviat el
consistori per a atendre altres tasques o
càrrecs i el conjunt perdé vigor.

No cal precisament omplir els con-
sells municipals, ni cap altre organisme,
amb genis. A part que no abunden, n'hi
ha prou amb què hi hagi bons adminis-
tradors, honestos, actius i amb sentit ço-
mú, perquè la ciutat, vila o poble funcio-
ni. A més, els homes -r-i dones, és clar—
realment capacitats seran reclamats per
a conselleries de la Generalitat, el Parla-
ment de Catalunya, les Corts de Madrid
i altres organismes. Som un país petit,
tots ens coneixem i sabem que el perso-

. nal polític; sobretot després del col·lapse
de quaranta anys, ño dóna per a tant.

Pensem, però, que al Parlament britànic
o al Soviet Suprem de la Unió Soviètica
hi ha molts diputats que voten i calien
als plens, reservant intervencions discre-
tes i eficaces a les comissions de treball.
No parlem de la improvisació, la limita-
ció d'horitzons i la supeditació a interes-
sos particulars de la majoria de parla-
mentaris nord-americans, car és un
exemple negatiu.

Creiem, doncs, que les municipals a
Catalunya s'haurien de regir per la llei
catalana, o almenys pel seu esperit. No
ens mancaran juristes per a trobar una
fórmula en aquest sentit, des del resta-
bliment automàtic de la llei —recordem
els ajuntaments automàtics, quan cai-
gué Primo de Rivera— com a part de les
facultats autonòmiques fins al traspàs
immediat, o molt pròxim, a la Generali-
tat dels serveis d'administració local.
Són serveis que ningú no disputarà a
una regió autònoma. D'altra banda, no
afecten els principis que el govern cen-
tral d'avui es proposa preservar: la mo-
narquia, la unitat de l'Estat espanyol, les
forces armades. Tampoc no interfereix
en altres garanties que el mateix Estat
central té el deure de mantenir, com l'or-
dre públic o el valor de la moneda. Altra-
ment, el traspàs d'aquests serveis no
comporta grans problemes de finança-
ment. -,-'.

Un perill a evitar és voler convertir el
municipi —fou tradicionalment el cas de
Barcelona, vell Estat municipal— en fò-
rum polític. Això estava bé quan mancà-
vem d'autonomia, i l'antic Consell de
Cent havia de suplir unes Corts Catala-
nes suprimides i àdhuc, sovint, unes
Corts de Madrid ofegades. Ara, no. Cap
ajuntament no podrà fer miracles però,
circumscrivint-nos al de Barcelona pel
pes específic que té i pel coneixement
que eh tenim, caldrà posar f i a les interi-
nitats iniciant un redreçament financer i
administratiu, coordinant serveis co-
muns amb municipis veïns i amb les ins-
titucions nacionals i fer ressorgir,
posant-les al dia sota qualsevol nom, ve-
lles realitzacions pròpies ò conjuntes
com el Patronat Escolar, la carta sanità-

. ria de la ciutat, l'obra de les colònies in-
fantils, l'acció cultural intensiva, etc. No
pensar que l'ajuntament és una palanca
per a fer cap revolució o dictar lleis a tot
el país, ni que es pot implantar el socia-
lisme, per exemple, a través de l'acció
estrictament'municipal. Per fortuna, ara
no haurem d'improvisar més d'una vega-
da, com en 1931-1939, posat que dispo-
sem d'estudis previs en la matèria, tant
en organismes culturals i polítics cofnen
els partits que aspiren a regir pobles i
ciutats.

Això no ens privarà, pel que fa al nos-
tre partit, d'orientar la nostra acció en
els consistoris d'acord amb els nostres
ideals i al servei de les majories treballa-

. dores. Millor si podem presentar, arreu
de Catalunya, candidatures de socialis-
tes units, en un sol partit o almenys en
coalició. En les eleccions parlamentàries
potser vàrem pecar de modèstia. No pe-
quem ara per orgull. Mantinguem amb
serenitat el nostre paper de primer partit
de Catalunya, mentre no es demostri el
Contrari, i oferim als demòcrates sincers
una col·laboració lleial en els municipis,
com la que practiquem en el govern de
la nació. EMILI GRANIER-BARRERA
Ex-conseller municipal de Barcelona (Caracas)
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lUn panorama ecològic desólàtìof«"

L'enfonsament progressiu del país
L'actual panorama ecològic català és desolador.

Molts dels que es queixen d'aqussta afirmació rotun-
da no tenen un mínim de sensibilitat davant l'altera-
ció i desequilibri dels ecosistemes naturals o bé les
seves excursions no han passat de l'eixampla barce-
loní. • . • • - • ' • • - : • • • • • ' • „ • - ' • - • . - • ' > : ' . . ; • • - • • ' ' • ':' • • ' . . ' • '

També és suicida la visió
d'aquells que diuen que el pa-
norama no és tan greu quan
comenten que, apart d'algunes
àrees pròximes a Barcelona, la
resta de les comarques catala-
nes està en situació d'equilibri
ecològic. Cosa falsa, natural-
ment. Perquè no hi ha res més
homicida que mantenir, en un
país territorialment i demogrà-

.ficament petit,. una macro-
capital que es menja els recur-
sos naturals, econòmics Ï hu-.
mans de bona part de Catalu-
nya i mantenir al costat nuclis
humans que en uri tant per
cent cada cop més elevat no
sobrepassen els mil habitants.
La vida d'aquesta gent nostra
a les comarques interiors, tam-
bé anomenades "pobres" o del
rera-país; no és precisament
idíl·lica, com creuen els esca-
pats barcelonins de cada cap
de setmana. La multitud de
masies abandonades, conse-
qüència de. la no-redàbilitat;

programada industrialment
pera la terra, és la més patèti-
ca constatació del deteriora-
ment ecològic, que és aprofitat
i justificat per a a exportar fora

de Barcelona unes inversions
privades, estatals o multina-
cionals que en aquella àrea tan
congestionada ja no donen els
beneficis requerits. El panora-
ma de desposseìment a la nos-
tra pagesia es completa amb
la compra de les masies, amb
la compra dels terrenys aban-
donats per a planificar-hi urba-
nitzacions i • polígons indus-
trials, pocs dels quals són re-
glamentaris, i com que tot
aquest procés ha d'estar ben
comunicat, vet aquila pana.cea
de les autopistes o vies ràpi-
des per a l'interior de Catalu-
nya, amb la qual cosa el cicle
d'expansió capitalista- cap en-
dins del país queda tancat i
ben tancat i amb poques pos-
sibilitats de redreçament. Però
una apreciació darrera encara
ens pot fer veure la criminalitat
d'una última intenció del gran
podré financer: com que Bar-
celona i l'Àrea Metropolitana
'—concentracions humanes i
econòmiques típicament
capitalistes— necessiten cada
cop més aigua i energia elèc-
trica, elements que :també
necessiten els projectes indus-

trials i urbanístics que les ma-
teixes forces dominants han
expandit cap a l'interior de
Catalunya, doncs llavors res
més fàcil de decidir que tras-
vassar a Barcelona l'aigua dels
nostres cabdalosos rius Ebre,
Segre o Ter o fer pantans —
som seria el cas de Rialb, Xer-
ta o Garcia— per tal de submi-
nistrar aigua i electricitat als
grans nuclis ja assentats o bé
a aquells que són encara re-
cents, però amb possibilitats
expansives. I visca el progrés I
Però com que l'electricitat ge-
rierada pels. salts d'aigua o per
les tèrmiques no és suficient,
com diuen per justificar aquest
"progrés", doncs llavors ja no"
és d'estranyar que apareguin
set projectes de centrals nu-
clears,* tots ells curiosament
previstos en unes comarques
que abans ja s'han cuidat de
desertitzar o gairebé per tal de
poder-hi aixecar sense massa
problemes aquestes màquines
de la mort i de l'opressió! atò-,
mica permanent.
, Traçat breument i en sínte-

si, demano si aquest panora-
ma no és desolador. Demano a
les forces polítiques d'esquer-
ra si és que en els seus plante-
jaments de progrés o desenvo-
lupament * econòmic Atenen
aquest esquema en les seves
previsions. Si és o fos així, i pel
que fa a atendre les deman
des populars més urgents, no

seria massa diferent votar una
o altra opció. Vull creure que el,
socialisme renovat i de rostre
humà que va naixent —que és
el rostre que mai no hauria d'-
haver perdut, perquè està fet
per homes i no per màquines—
, a més de les possibilitats
concretes de cada moment i
superant les possibles estratè- "
gies que puguin encadenar-lo,
sabrà fer veure al conjunt d'-
homes i dones del país, molts
d'ells desitjosos d'acostar-s'hi
com hem pogut copsar, per via
de la llibertat responsable, que
caldrà girar progressivament la
mentalitat de les nostres'con-
cepcions i actuacions en ordre
a tots els nivells de la vida.
Caldrà fer veure que aquesta
crisi, que molts'només atri-

bueixen a la manca de recur-
sos energètics o econòmics,
va molt més enllà, que afecta
la nostra existència i els nos-
tres objectius, i que és conse-
qüència, , , generalitzant-ho
molt, d'un formidable malgas-
tament de les disponibilitats
del planeta, de les quals, en un
o altre grau, tots en som res-
ponsables. Quan alguns pen-
sadors o analistes, davant l'ac-
tual panorama mundial, han
parlat de la utopia o conscièn-

- eia ecologista o la mort, han
definit exactament el dilema.
Voler assolir un autèntic pro-
grés amb l'actual sistema això
sí que és utòpic. ^

XAVIER GARCIA

Catalunya, molt aviat?
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Montgat

Els turons especulais i l'Ajuntament complaent
_ Aconseguir una modificació d'un Pla Parcial, com
ho han aconseguit els veins del Turó del Mar a Mont-
gat, ha de considerar-se com una victòria popular i al
mateix temps com un procés de debilitado dels sec-
tors que detenten el poder, els quals estan aprofitant
el que poden per a seguir especulant, com en aquest
Turó on s'està edificant a marxes forçades eh una zo-
na qualificada per la Corporació Metropolitana com a
clandestina. ; ^

; Fax dos anys que l'Associa-
ció de Veins del Turó del Mar
va iniciar les accions encami-
nades a evitar la constant de-
gradació urbanística del seu
sector, passant per períodes
francament, difícils. Les 'ges-
tions, instàncies^ i altres trà-
inits burocràtics —documents
dirigits a l'Ajuntament, Govern
Civil, Ministeri de la Vivenda,.
Corporació Metropolitana,
etc.— quedaven estancats grà-
cies a les influències del pro-
motor número ú de Montgat,
José Luis Calonge.

El primer contratemps del
promotor fou, precisament,
l'argument eii què es.fona-
mentava la creació del Pla del
Turó. Deia -que, com que
Montgat veuria incrementada
la seva indústria, i conseqüent-
ment nous llocs de treball, se-
ria necessari construir viven-
des per als treballadors. El cert
ha estat que a Montgat la in-
dústria no hi creix, sinó tot el :
contrari. Les indústries; majori-
tàriament contaminants, són
traslladades a altres comar-
ques. És~a dir que l'essència
del Pla no existeix.

. A partir d!aquí hom pot des-
cobrir allò més inverosímil.
L'autopista és un parc, els pir

sos tenen l'entrada a la part de
màxima pendent, la qual cosa
permet de.construir soterranis
que, per un cantó són arran de
terra i per l'altre semi-soter-
ranis. Com es pot suposar, els
equipaments i la infrastructura
comunitària no es veuen per
enlloc. Els residents no saben
on deixar el cotxe perquè no hi
ha aparcaments als blocs. Fa
uns mesos, els veins aconse-
guiren paralitzar les obres d'u-
na d'aquestes torres monstres',
perquè es construía en un lloc
diferent del previst. I, encara
és més, enmig de les torresjáe'
18 pisos, segons el Pla apro-
vat; encara n'hi han de cons-
truir unes altres d'igual altura.

amb la qual cosa la densitat de
població —avui sobreixida—
quedaria a la mateixa altura
que els blocs. Als núvols.

"Altres anormalitats obser-
vades són que els terminis i
pròrrogues de les llicències de
construcció, si normalment
són de 18 mesos, en aquest
cas han estat de 36. ;

Quin paper ha jugat J'Ajun-
tament? Doncs el de tots els

, ajuntaments de l'època. No dir
ni più i "qui dia passa any
empeny". Abans que la Corpo-
ració Metropolitana es pro-
.nunciés sobre el tema, els
veins^sol·licitaren de l'Ajunta-
ment —cort) diu la líei— que
demanés la revisió del Pla.
Com era d'esperar, lá Corpora-
ció Municipal va debatre l'as-
sumpte en un ple i va decidir
desestimar la petició- dels
veins. Per què? Per allò de les
indemnitzacions, per. la possi-
bilitat que hagués de justificar
algun afer poc clar, etc, etc.

Com ha estat això possible?
Per a saber-ho amb exactitud
s'hauria de preguntar a en Ca-
longe i a l'Ajuntament. Un per

proposar-ho i l'altre per
autoritzar-ho. El que sí que és
"vox populi" és que ambtforca ,
freqüència Calonge fa 7algun
regal al municipi. Que si ara un
terreny per a col·locar el mo-
nòlit del centenari del Centre
Excursionista de Catalunya
que es va fundar a Montgat.
Que més tard una ambulància
per a la Creu Roja. Que si des-
prés subvencions per a un po-
liesportiu. Que si algun,altre
monument, (possiblement al-
tres coses que desconeixem.

Però la darrera, i la més so-
nada, és la construcció de di- ,
versos blocs en una zona on
no existeix ni un Pla Parcial.
amb el qual es pugui justificar
l'especulació. En el sector co-

negut com "Les Vitares i el Tu-
ró del Sasastre" s'estan cons-
truint blocs de pisos que no
respecten ni tan sols la Mei del
Sòl.

Els veins han cursat les
oportunes instàncies denun-
ciant el fet i, de moment, en
les consultes efectuades a la
Corporació Metropolitana s'ha
confirmat la situació d'il·legali-
tat de la zona.

Ara caldrà esperar les expli-
cacions de l'Ajuntament i del
promotor per a justificar
aquesta nova infracció, en la
qual, a primera vista, estan im-
plicats ambdós.

El Prat de Llobregat I

Amenaces i delinqüència
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Aquests monstres i els que poden construir-se ¿coneixen la Llei del
Sòl? ' • • • ' ' , ;

El passat 20 de gener varen
repetir-se diverses trucades
telefòniques anònimes insis-
tint en què s'havien col·locat
tres artefactes explosius a di-
versos llocs públics. Un a l'A-
juntament, l'altre a l'avinguda
Verge de Montserrat i la terce-
ra a, l'escola, de nens de "La
Seda de Barcelona".

Dies després es repetiren
les amenaces a un col·legi de
monges i al "Príncipes de Es-
paña", els.quals foren també
desallojats sense que s'hi tro-
bés cap artefacte, com els al-
tres cops. -

Set dies més tard, en sortir
d'una entitat bancària, un petit

AL PEU DEL CARRER

El sistema d'elecció d'alcaldes
Quan el 8 de novembre la

Comissió Nacional de Partits
Polítics de Catalunya va signar
la crida per la urgècia de les
eleccions municipals,-alguns
dels grups;signants vam fer
menció de vots reservats, que
.no es feren públics per tal de
no entorpir el caire unitari de
la declaració. .

Concretament, la Unió De-
mocràtica volia l'elecció direc-
ta . dels alcaldes, fins als
50.000 habitants; i els socia-
listes acceptàrem l'elecció di-
recta de .l'alcalde a tots els
municipis, amb la condició que
es votés junt amb Jots els con-
sellers. Calia -per a nosaltres-
barrar el pas a la demagògia
de l'elecció directa i separada
del batlle proposant un siste-
ma directe (sempre més popu-
lar que l'elecció indirecta) però'
no pas separat de les opcions
polítiques. Així s'evitaven les
campanyes "a l'americana",
presidencialistes i purament
publicitàries. , . , ,

„,•'. Tot i així els socialistes sig-
naren, el document conjunt
dels onze partits catalans,
coincidint en l'elecció indirecta
i altres punts. .

El projecte de llei del govern
aparegut posteriorment, va
adoptar el sistema de l'elecció
directa i conjunta de l'alcalde i
els tegidors, és a dir, l'ejecció
per a alcalde del canditat de la
llista guanyadora. « • - > _ •

" I els socialistes, tal com
vam.anunciar, no ens hi hem
oposat.

.L'elecció indirecta no és pas
-més democràtica. Prenguem
el cas de, ciutat de Barcelona
com a exemple. Si es repetis-
sin els resultats de les ' elec-
cions generals (Socialistes
28,5%, PSUC 15,4%, PDC
15%), amb el sistema d'elec-

.ció d'alcalde previst a la llei,.
-v l'alcalde fóra automàticament

el primer candidat de la llista
socialista. • > .

,Amb el sistema indirecte, si
no hi hagués majoria absoluta

-a la primera volta de l'elecció
d'alcalde per part dels regi-
dors, a la segona volta, per
majoria ( simple, podria

_ imposar-se, amb un 30% del
vot, un candidat Pacte-PSUC.
¿Es això més democràtic que
el 28,5% dels socialistes? Molt
poc. I en tot cas li mancaria, a
aquest .batlle, el suport que

.significa l'haver estat votat
amb la llista guanyadora.

Nosaltres érem partidaris
del sistema "alcalde=primer
de la llista guanyadora", amb
la condició d'haver obtingut
aquesta un mínim de vots (en-
tre el 25,i el 30%) i d'haver ob-
tingut una diferència substan-
cial sobre la segona llista (a
l'entorn del 5%). Aquest fóra el

. sistema alhora més democrà-
tica més pràctic, perquè bar-,

- raria el pas als alcaldes Inca-

paços de formar majories sòli-
des. ' -/ .
Però aquesta esmena no va ar-
ribar a ser presentada al Con-
grés degut a la seva complexi-
tat i a les poques possibilitats
d'èxit que hagués tingut.

Les crides dels partits
catalans i de l'Entesa

/ '

El 28 de gener els onze par-
tits" catalans de la Comissió
per a la Política Municipal van
llançar públicament, amb els
caps de fila presents, la crida
per a deturar els desgavell mu-.
nicipal i per a tenir eleccions
en els propers tres mesos.

El diumenge darrer l'Entesa
dels Catalans, a Girona, va cri-
dar el poble a mobilitzar-se per
"guanyar la contitució, uguan-
yar l'Estatut".

Crec que cal un esforç de
coordinació per tal de no deso-
rientar els ciutadans.

Cal unificar les crides a la
mobilització: "Guanyar la de-
mocràcia municipal. Guanyar
la Constitució. Guanyar T Esta-,
tut", hauria de ser, al meu en-
tendre, el mot d'ordre de les
mobilitzacions que, pacífica-
ment, apleguin de nou els ca-
talans per a donar un nou pas
endavant, com l"l 1 de setem-
bre, en la conquesta i consoli-
dació de la democràcia i l'au-
tonomia.

Altrament cauríem en el joc
del Govern de contraposar
Constitució i renovació dels
Ajuntaments. Per als socialis-
tes és tan important la liquida-
ció dels governs locals de l'an-
tic règim, que duen la crispa-
ció dels ciutadans a un màxim
al nivell del carrer, com l'apro-
vació d'una Constitució demo-
cràtica. I és fals que Una
campanya municipal sense
Constitució aprovada hagués
de polititzar-se entorn de les
grans qüestions (Monarquia o
República); cap partit amb dos
dits de front faria aquesta
campanya, . perquè perdria
bous i esquelles, Ajuntaments
i Constitució.

NQ oblidem que la separa-
ció entre representants i repre-
sentats està creixent dia a dia.
Els afers del Parlament són
música celestial per a un sec-
tor molt ampli del nostre po-
ble. Podríem arribar a tenir una
Constitució per al nostre poble
sense que el poble fos per a la
Constitució.

D'aquí un mes, quan es dis-
cuteixi a les Corts la llei muni-
cipal, i la data de les eleccions,
el poble català ha d'estar mo-
bilitzat per tal d'enfortir l'acció
parlamentària.

"Guanyem la democràcia
municipal. Guanyem la Consti-
tució. Guanyem l'Estatut".

PASQUAL MARAGALL

empresari del ram de la cons-
trucció ,duia una cartera amb
150.000 pessetes destinades
a pagar el sou del seu perso-
nal, quan a punta de navalla
fou"amenaçat a plena llum del
dia, i li robaren els diners que
acabava de retirar, ventant-li a
més una tunda de cops de peu
fins a deixar-lo a terra, fugint
els atracadors.

El dia 2 d'aquest mes una
altra trucada anònima a les de-
pendències de "La Seda de
Barcelona" anuncià la instal-
lació de sengles artefactes a
les factories de "La Seda SA" i
Terlénka SA", que havien d'ex-
plotar minuts després. La di-
recció de les fàbriques va
dessallotjar-les, fins que foren
rastrejaries í e's vareomprovar
que novament havia estat una
falsa alarma.

Diverses forces polítiques i
sindicals han condemnat
aquestes repetides amenaces,
concretament-la UGT ens ha
fet arribar la seva dient "que
no té paraules per a qualificar-
ies i demana als organismes
superiors que prenguin cartes
urgents sobre l'amenaça cons-
tant que es dirigeix al nostre
poble". ; :

Està vist que encara hi ha
qui vol pertobar la pau ciuta-
dana dels nostres pobles i ciu-
tats i, de passada, frenar el
procés democràtic que traves-
sa el nostre país. Malgrat que
les amenaces esmentades ha-
guessin pogut tenir conse-
qüències més greus, la inten-
cionalitat que les origina ja. és
ella mateixa injustificable i res-
pon a la forma més incivilitza-
da d'entendre la convivència i
a interessos repudiables que
s'allunyen dels desitjós de pau,
democràcia i benestar que vol
el nostre poble. ,

La Guàdia Civil, el Consisto-
ri i les autoritats superiors han
de posar fi a aquests atemp-
tats a la pau ciutadana i, mal-
grat que les amenaces no han
passat d'això —d'amenaces—,
ha de descobrir-se qui en són
els autors i els motius d'a-
quests actes. El fet d'anar diri-
gits a fàbriques, col·legis, i ciu-
tadans normals revelà ja d'an-
tuvi qui pot estar darrera de tot
això, els desestabilitzadors de
la democràcia de qui tant es
parla aquest dies.

RUIZ-CASTELLAIMOS
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L'HORA DEL TREBALL
•••••••••"Regulacíón de empleo" a SEAT1

L'herència de l'"empresa modelti
Fa dos mesos i escaig la Direcció de SEAT va plan-

tejar a la Comissió deliberadora del VIII Conveni col-
lectiu la necessitat d'una regulació d'empieo per su-
perar els stocks. Llavors sols fou una amenaça, hàbil-
ment utilitzada per l'empresa com a element desmo-
bilitzador en les negociacions del conveni. Ara/però/
ja està presentat a Delegació de Treball l'expedient
de regulació, sol·licitant 24 dies de inactivitat laboral
durant tres mesos. Aquest dijous, dia 9, finalitza el
termini per presentar el contra-informe-recurs dels
treballadors, elaborat amb l'assessorament dels tèc-
nics de les centrals sindicals i aprovat en assemblees
de fàbrica.
- Si es pot parlar d'empreses
privilegiades pel règim fran-
quista, entre elles ocuparia el
primer lloc la SEAT. Durant
molts anys ha controlat pràcti-
cament de forma monopolisti-
ca el mercat, amb una quota
de mercat dels voltants del
50% fins a principis del 1977.

Controlada 'per TINI, la gran
Banca i el capital estranger, la
FIAT (prop del 40%), ha gaudit
de totes les facilitats de finan-
çament, usant-ne i abusant-ne
sense més preocupació que
obrenir la .màxima taxa de, be-
nefici. ' ;

Sense cap grup hegemònic
que en tingués en exclusiva el

guin alhora primers proveïdors
de Seat, ocupant llocs claus en
moltes de les empreses auxi-
liars: Gallital Ibérica, FISEAT,.
MADE, Bressel, CASA, Fem-
sa... :'.' '"; . - ' • ' • • ' • ' '•"•'•••"

58.803 unitats, xifra qualifica-
da com a perillos'ament pròxi-
ma al "stock màxim de.
65.000 unitats". Mentre a la,
memòria entregada als accio-
nistes manifestava que "ante
la expectativa de llegar a
stocks de más de 130.000 ço-'
ches en 1975, la empresa pro-
movió... expediente de regula-
ción de empleo... de treinta y
un días... equivalente a una,
disminución de producción de
46.000 coches". Del que es
desprèn que pensava situar els

"stocks en uns 84.000 coches,
Jal 'temps que declarava a la
Delegació .i als treballadors

que el stock màxim era de
. 65.000.

Ara l'empresa demana la
suspensió de 27.438 contrac-
tes de treball durant 24 dies;
afectant els centres de produc-
ció de Barcelona, .Martorell i
Landaben (Navarra), El motiu:
un sotck cTe 70.000 cotxes a
finals d'any,, pel que l'empresa
considera que ha d'aturar pro-
visionalment la producció per
recuperar uns nivells de stock-
adéquats.

D'entrada, altre cop la Di-
recció es contradiu. El Sr. J. M.
Aritonanzas, l'actual Director
General, manifestava el prop-

La doble
Seat

política de

seu control, pel seus alts càr-
recs de Direcció hi han desfilat
més sovint personal capacitat
per les seves habilitats repres-
sives, que no pas per la seva
Professionalität tècnica.

Així s'explica també que pri-
mers directius de l'empresa si-

L'actual petició de regulació
d'empieo no és, com se sap, la

^primera. Ja al 1974, al bell
mig de la crisi del sector de-
l'automòbil, la Seat presentà
un altre expedient d'un mes de
inactivitat laboral.V

És curiós constatar avui,
que ja llavors l'empresa seguia
una doble política, segons es
tractés dels treballadors i la
Delegació de Treball, o bé dels
accionistes. En efecte, cara a
la Delegació de Treball i per
tant cara als treballadors, es.
comunicava - un stock de

E/s treballadors de la SEAT ja han sortit al carrer. (Foto: J. M.
Serra) . - - • ' - - . ' • •

r:m.=uwi/iutiij;
Independents, de què?, de qui?

En els darrers dies les pla-
nes dels diaris s'han fet ressò
dels resultats de les eleccions
sindicals que es van celebrant
a tot l'Estat; d'altres mitjans de
comunicació —TV, ràdio— han
fet el mateix. Però, si ens hi fi-
xem només una mica podrem
observar un detall força inte-
ressant: els resultats facilitats
per "fonts oficials" (el Ministe-
ri de Treball) inclouen entre els
elegits un percentatge consi-
derable de treballadors "inde-
pendents".

En aquest treball intentà-
rem esbrinar la realitat existent
darrera d'aquest mot "inde-
pendent". Abans, però, cal dir
que el Govern (com ja estem
comprovant) té un interès es-
pecial en esbombar aquestes
xifres ̂ '"independents" elegits
i la raó és molt senzilla: la con-
solidació de les centrals sindi-
cals de classe com a veritables
representants dels treballa-
dors, consolidació obtinguda
mitjançant la victòria en les
.Eleccions Sindicals, pot ésser
'discutida si existeix un volum
de ; treballadors "indepen-
dents" que han estat elegits,
volum que —sigui petit o
gros— el Govern mateix
s'encarregarà de fer aparèixer
com la segona o tercera "força
sindical". I afegim un altre ele-
ment que va en u'n mateix sen-
tit: molts empresaris —en sos-
pitosa coincidència amb el
Govern— no volen que en llurs
empreses - quedí clara en
aquestes eleccions la repre-
sentativitat de les centrals sin-
dicals que hi tenen afiliats; per
això, en les empreses amb me-
nys de 250 treballadors (on la
votació és nominal) els elegits

apareixen sovint sense fer es-
ment de la central on perta-
nyen.

Després d'aclarir aquests
aspectes, cal anar a veure que
hi ha al darrera del mot "inde-
pendent". Dins la qualificació
"independent", cal distingir-hi
un mínirrr de tres significats di-
ferents, tots ells molt allu-
nyats en la realitat de la inde-
pendència però, alhora* dife-
renciats i, fins i tot, antagònics
entre ells.

Un primer significat d'inde-
pendent és el treballador afiliat
a les centrals grogues (CDT,
CTI, etc.), a utoanornenades
"independents". Dir-ne inde-
pendent, d'un treballador afi-
liat a una d'aquestes centrals,

/és evidentment un contrasen-
tit, ja que si hi està afiliat, on
és la independència? D'altra
banda, el fet que les centrals
"independents" no siguin altra
cosa que organitzacions dirigi-
des a contestar el pes de les
centrals sindicals de classe, fa
encara més palès aquest con-
trasentit. . '

En:segon lloc, hi ha els tre-
balladors que, efectivament,
no estan afiliats a cap central.
Però aquest grup no és homo-
geni. D'una banda, hi ha treba-
lladors que no estan afiliats a
cap central sindical perquè
llurs concepcions .polítiques
febutjen l'acció sindical però
també n'hi ha que no estan or-
ganitzats enlloc. Analitzarem
tot seguit el segon cas. Es
tracta normalment de treballa-
dors vinculats a l'empresa, sia
pel treball que fan (encar-
regats, quadres mitjans, etc.),
sia per raons- d'altre tipus ("pi-.
Iotes", esquirols, etc.) Aquests

treballadors rebutgen les idees
i l'afiliació als sindicats de -
classe i rebutgen també l'afí- >
liació però; no les idees del sin-
dicalisme groc. Això és molt
senzill de comprova r pràctica-
ment, i només cal veure com
coincideixen les propostes< *
d'uns i altres (col·laboració en-"
tre empresa i treballadors, cor-
porativisme, etc.). En resum,
aquest tipus ^'"independent"
coincideix pràcticament amb
el primer que hem descrit, lle-
vat de l'element accidental
d'estar o no estar afiliat a una
central groga.

La independència
a la fàbrica no existeix

. Finalment hi ha l'"indepen-
dent" —ja esmentat abans—
que no està afiliat a cap cen-
tral sindical perquè les seves

.concepcions polítiques rebut-
gen el sindicalisme com a for-
ma d'organització i d'actuació
de la ciasse treballadora. No":"»
entrarem ara a discutir la legi-^
timitat p la correcció d'aques-
tes opcions conseillâtes o'as-
sembleistes. Ara bé, el que sí.
que cal dir és que tampoc en
aquest cas-és correcte l'adjec-
tiu "independent". No és cor-
recte, d'una banda, perquè
existeix una opció política cla-
ra i definida; d'altra Nbanda,
tampoc no ho és perquè nor-
malment els treballadors que .
defensen aquestes posicions
estan afiliats a grups polítics i,
malgrat sigui certa la seva in-
dependència enve/s,els sindi- x
cats, és evident que aquests
grups tenen una estratègia i
l'actuació de llurs militants de-, •
pèn d'ella. „ . . j.;.^,; ,

Amb aquestes explicacions .
només volem desffer l'equívoc

*que els "independents" repre-
senten en el món sindical. Es
tracta que tothom vegi la inco-
herència que un sindicat es
declari "independent", després
expliqui una política d'afavorir
a la -patronal —énfrontant-se
als sindicats de classe— i final-
ment ens assabentem que els
dirigents d'aquest sindicat són
els mateixos que manaven a la
CNS o són homes d'UCD, AP,
etc. Es tracta de fer aparèixer,
clarament que un treballador,
"independent" que fa costat a
l'empresa no és ni molt me- ~
nys "independent". Es tracta,
finalment, de fer que tothom
tingui clar el contrasentit que
significa presentar-se, davant
els treballadors com a "inde-
pendent" i, ' alhora, defensar
unes opcions de grup organit-
zat. . .... -

En l'àmbit sindical la inde-
pendència'no existeix. Només
existeix quan no es dóna cap
tipus d'actuació. Però quan un
treballador es presenta —
individualment o err grup— a
les eleccions sindicals, ja exis-
teix aquesta actuació i, com
sempre que hom fa una cosa,,
existeixen uns motius i uns ob-"
jectius. Per això, el que cal és
que a tothom que es presenta
o apareix com "independent"
se li demani el seu programa
o, com a mínim, els objectius
més immediats que perse-
gueix. Així, tothom podrà sa-¿
ber clarament què és el que
cadascú defensa i a quins inte-
ressos respon.

MARCEL GENESTAR

, passat 29 de, novembre de
1977: "nuestro stook actual-.
ment es de 60.000 unidades,
que representa nuestra pro-

• ducción de dos meses y unos
días (...) Si lo que quieren-co-
nocér es si Seat atraviesa un

.mal momento económico, po-
demos asegurarles que no. Es-
tamos preparados para man-
tener un stock de este nivel,
incluso superior". ("AS", 29-
11-77. El subratllat és nostre).

L'excés de stock, ' , ,r
com a pretext ~7.

 ; ,, /

Els treballadors estan d'a- ,
cord' no obstant què hi ha un ,
stock excesiu. Però denuncien
sobretot les causes que han •
abocat a aquesta situació.
, Per exemple, sols ~es pot '
imputar a una pèssima política ;

de vendes que. la quota de ,
. mercat de la SEAT hagi passat ..
d'un 49% a finals de 1976 a
un 39'9% .de l'octubre de
1977, al temps que la compe-
tència de la Ford s'emportavar

quasi matemàticament aques-
ta baixa del 10%. Fa poc, ía Di-" =
receio ha llençat una campa-
nya de vendes, basada subs-
tancialment en una ampliació'
de la garantia de compra del ,
vehicle (de sis a 12 mesos).
Però fins i tot en el cas del-
possible èxit de la campanya,
aquesta no és més que un pe-
das p com donar una aspirina
a un malalt de càncer, tal com
ens deia l'assessor de la secció
sindical ,de UGT-SEAT, Emili
Farré. /' ' "" " = ' t "."' " : '

— ' El problema de Seat és més
d'estructura que no pas un:

\ simple excés de stocks mo-,
mentani: Un monstre " com
Seat no pot basar tota la seva
producció, en l'automòbih de:í-
turisme,-quan peT exemple la'-1.
FIAT que s'emporta anualment '
uns 1.000 milions de pessetes

. en "royalties", creant una de- .
pendencia tecnològica pràcti-
cament total i controlant l'ex-
portació de SEAT. ' , r '~ -.

"\ " ' j
La primera interpretació

que es fa' del motriu real de
l'expedient de regulació és gai-
rebé òbvia.'Si l'empresa ha- ,

f gués de suportar els costos de '
financiació del stock, li signifi- .
carien uns -1.000'milions de
cost financer durant un any i
mig. Amb, l'expedient, car- ;
regarà el "Fondo Nacional de

: Protección al Trabajo" uns :

1.748 milions de, pessetes, à '
més de les? quantitats que
l'empresa deixarà de pagar a la
Seguretat Social. Si tenim en "
compte que a l'entorn de Seat,
en empreses auxiliars, hi tre- ;
ballen uns 256.000 .treballa-
dors, no és d'estranyar que hi '
hagi qui arribi a pensar que l'a-'

, bast de la maniobra sigui molt '
.-més ambiciós: aprofitar l'oca-

sió per provocar una forçosa
reestructuració del , • sector,

, amb un cost social, que per les
seves dimensions i tenint en
compte el tarannà de l'oligar-v

quia financiera que hi ha dar-
rera de Seat, només pot _ -
interpretar-se com una'provo-
cació desestabilitzadora ,de la
delicada i incipient democràcia -'
d'aquest país. - " \? ->:

• ' - . , " . , - > * , . ~s •> t
RAMON PERELLÓ
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L'HORA DEL TREBALL

.(Foto Tomí)

Correos y Telégrafos o el caos fet institució

La correspondència no
arriba a l'hora

t A nivell ciutadà, una preocupació constant son les
cartes que no arriben, o be que arriben tard. A hores
d'ara encara hi ha gent que rep felicitacions de Nadal,
i tot sovint es dóna la culpa en els carters, al cap i a la
fi on els que estan més a la riña per a donar-los-hi les
culpes. La imatge que, del carter, ens va oferir el fran-
quisme ja s'ha esmicolat per a deixar pas a la imatge
més real d'uns treballadors durament explotats que
volen conquerir els drets més elementals de qualse-
vol treballador. < , _,

Ens trobem en aquests mó-
rncnts que a l'Estació Maríti-
ma.de Barcelona hi ha magat-
zemats milions de paquets
postals. .Malgrat que fins à
aquest nadal passat no es fes

. públic, el repartiment de cor-
respondència ,-• començà a
retardar-se des de les passa-
des eleccions generals les
quals'produïren una gran acu-
mulació de. correspondència.
Com veiem, el problema ve de
lluny.,.: . . % „ * • "/

El problema està produit
per la-gestió desastrosa que
dugué a terme l'anterior Àdmi-^
nistració, absolutament man-
cada del sentit de responsabi-

' litat que el servei postal neces-
-' sita. Com ens deia un treballa-
dor de:Correus afiliat a la UGT,
"durant el règim franquista é-

. rem , exemple, d'abnegats-tre-
balladors, d'homes que dúiem
a terme la nostra tasca fes fred
.o-calor, nevés o plogués, ho-
mes explotats pel sistema, per

-honor i glòria de'la seva causa.
Amagant, això si, la misèria de
sou amb el que érem recom-

: pensats pel Govern per dur a
terme úh eoforc tan gran".,

Primers conflictes ;
primers detinguts ^ >

« ' Fou a començaments' del
1976 quan-els treballadors de
Correos y Telégrafos comen-
çaren a prendre consciència de
la seva situació d'explotats per
una direcció que no reconeixia
cap interlocutor- vàlid. El pri-
mer conflicte important va sor-
gir quan una comissió de vuit
treballadors afiliats a centrals
sindicals " començaren a

preocupar-se pel problema i
intentaren parlar amb la direc-
ció, resultat: els vuit foren de-
tinguts t empresonats.

x A, partir d'aquí comença-
renn .a fer-se .petites accions
reivindicatives, concretament
el mes de juliol es feu una peti-
ta plataforma reivindicativa en
la que es demanaven 6.000
pessetes d'augment lineal, in-
tegració a la Seguretat Social i
oposicions restringides per a

.interins, total que s'aconsegui-
ren 3.000 pessetes i la prome-
sa d'un agument del 18% feta
pel Sr. Echevarría, promesa
que,, no arriva a -realitzar-
compliment d'aquesta prome-
sa féu que a tot l'Estat es mo-
bilitzessin novament i que l'ú-,
nie. que 's'aconseguís fos aco-
miadaments i expedientáis. El
que era aleshores director Sr.
Acha dugué a terme la, pinto-
resca; per no dir-ne alguna co-
sa de pitjor; operació Mercurio
durant-, la qual desaparegué
correspondència de partits
polítics i de centrals sindicals.
,. El gener del 77 se cel·lebra-
ren eleccions a representants i
ja amb delegats a tots els cen-
tres de treball començà l'orga-
nització i elaboració de la pla-
taforma creant-se la Comisión
Negociadora Estatal. El maig
s'inicià la negociació i, paral-

, lelament/ les^ pressions, - per
part dels treballadors amb rit-
mes, lents de treball;, cosa que
coincidí amb les eleccions i fou
el que començà a multiplicar
la correspondència no reparti-
da. • - • ' . - - - i ~

En aquest moment es conti-
nuava treballant lentament,
car els treballadors no veien

*cap mostra de bona voluntat

per part de la direcció, i al ar-
ribar ai nadal consideraren ab-
solutament insatisfactòries les
propostes de la direcció refer
rents al pressupost general i
les hores " extres, d'aquesta
mañera s'arribà a l'acumulació
de cinc milions d'objectes. El 7
de" desembre s'inicia l'elabora-
ció d'un projecte de bases de

, l'Estatut de Correus de cara a
reglamentar tots els aspectes
de la reestructuració .de. Cor-
reos y .Telégrafos, i que el 29
de desembre fou presentat a la
Direcció. Aquest projecte, de
moment ha estat rebutjat per
la direcció, però creiem que és
interessant destacar-ne els
drets fonamentals, car; en
aquest moment reflexen les

, aspiracions dels treballadors
de Correus.

Sou base de
8.000 pessetes

Difícil resulta creure la si-
tuació econòmica i organitzati-
va en què es troba el nostre
servei de Correus. A pocs llocs
trobarem què uns treballadors
tinguin un sou base per a totes
les categories de 8.000 pesse-
tes, el qual es multiplica per
uns coeficients que varien se-
gons les categories. Per con-
cretar direm que n'hi ha cinc:
la dels tècnics, que tenen un
coeficient de 4 i els quals ne-

cessiten per arribar-hi estudis
superiors; els executius, que el
tenen de 2, í necessiten el bat-
xillerat; els auxiliars amb un
T6 i el quart de batxillerat; i fi-
nalment els carters urbans i els
'subalterns amb un 1,2 i que no
se'ls demana res? més que
l'ensenyança elemental. Al re-
sultat de multiplicar el sou bà-
sic pels coeficients cal afegir-
hi uns complements segons el
càrrec xde cadascú. Un ¡dels
principals problemes que pro-
dueix aquesta situació el tro-
bem a l'hora de la jubilació, car
molts es jubilen amb un sou de
7-8.000 pessetes. És, per tant,
una reivindicació bàsica gaudir
d'un sou base com a mínim
igual al interprofessional-i un
augmept dels coeficients.

Un altre aspecte important
es produeix pel fet,que molts
dels alts càrrecs que ja fa molt
de temps que hi treballen hi
entraren per motius polítics,
per simpaties amb el règim, i
tot sovint no tenen la titulació
mínima del càrrec, és per tant
una exigència que tothom què
entri a treballar tingui el càr-
rec exigit. També es contem-
pla en els estatuts que la titu-
lació mínima à exigir és la de
batxiller elemental, doncs es
troben que gent que hi entra a
treballar no té els mínims co-
neixements per a poder realit-
zar satisfactòriament moltes
de les operacions que diària-
ment realitza qualsevol carter.

Un tema important, i no
sols per als treballadors, és el
de la Caja Postal de Ahorros,
la qual i segons el seu estatut
és una entitat autònoma i pro-
tegida per l'Estat. Aquesta cai-
xa té repartides per tot el país
unes 13.000 oficines, el 80%
dels treballadors de la qual son
empleats de correus. Empleats
que pel treball extra que fan
per a la caixa no troben ni un
ral. Seria lògic que si la caixa
postales una entitat autòno-
ma tingués els seus propis tre-
balladors o com a mínim pa-
gués als empleats que ara té
un sou per la feina extra que
fan.

Per acabar aquest petit re-
pàs voldria fer esment a la pra-
doxa produïda pel fet que
mentre per una part.es diu que
el servei de correus és absolu-
tament deficitari, els únics mit-
jans que aquest servei tindria
per deixar de ser-ho n o" est a n a
les seves mans. Em refereixo a
la venda de segells, els benefi-
cis de la qual van a la Tabaca-
lera, i tots els ingressos que
deixen els serveis de tèlex que
se'n van directament a la tele-
fònica.
. « Com és fàcil observar la
problemàtica de correus és
complicada i és simplificar
molt, o tancar els ulls a la rea-

. litat, acusar els treballadors de
la situació, de la cor-
respondència.

JOSEP Ma SERRA

v

QUATRE
RATLLES

Cinc milions de paquets acumulats (Foto: Pere Mones)

La CSUT s'escindeix

Cinquanta delegats de les
federacions del Penedès, la
Garrotxa, el Garraf, l'Anoia, la
Selva, i d'algunes fàbriques de
Barcelona i del Baix Llobregat,
tots ells militants de la CSUT,
decidiren, en una assemblea
celebrada als locals de TAISS,
donar-se de baixa definitiva-
ment d'aquesta central sindi-
cal.

Aquests delegats sDn els
què segueixen les posicions de
Juan Domingo Linde, i forma-
ren la tendència minoritària
del passat: congrés de la
CSUT. Aquests delegats consi-
deren que la CSUT "ha aban-
donat el seu caràcter de sindi-
cat de classe, democràtic, in-
dependent i unitari" i que
"manté unaV posició sense
principis, í que no és eficaç per
a la defensa dels interessos
dels treballadors i que es troba
totalment burocratitzada i con-
trolada pel PTE".

Els empresaris
de nou

Pel que es veu els empresa-
ris s'han liât la manta al cap,
amb això de celebrar mítings
Al celebrat l'any passat al Pa-
lau Blaugrana, cal afegir el que
diumenge passat es dugué a
terme a Madrid. Aquest acte,
organitzat per ta CEOE, se ce-
lebrà al Palau d'esports de
Madrid i fou presentat pel se-
nyor Ferrer Salat, president de
là,mateixa. ; ;:

Tots els oradors coincidiren
amb una aferrissada defensa,
com és naturai, del sistema
d'economia social de mercat,
per.altra banda creiem que se-
ria bo que algun dia ens expli-
quessin què vol dir exactament
aquest terme.
. : ' . • - . _ -j

De la independència
dels independents ¥

Al Mundo Diario del passat
4 de febrer> apareixia un anun-
ci deis sindicats "indepen-
dents". No és que els hi vol-
guem fer propaganda al parlar-
ne aquí, més aviat tot el con-
trari. En comencem a estar
una mica farts que sindicats al
servei de la patronal com són
la CGT i la CTI vagin per tot ar-
reu anomenant-se .indepen-
dents, independents de què?
Cal clarificar el panorama sin-
dical, ja de per si prou compli-
cat, i deixar a cadascú al seu
lloc, i aquests sindicats a l'hora
de negociar no tenen el seu
lloc al costat dels treballadors.

La,U DC,
"en plan obrero"

Els democratacristians de la
democratacristiana U DC han
decidit recomanar el seu vot
en aquestes eleccionssindicals
per als treballadors no afiliats
a cap central sindical, de nou
als "independents". Possible-
ment lo han fet així per a no
recomanar els sindicats grocs,
"es veuria massa". Aquesta
recomanació entra en sospito-
sa coincidència amb la reco-
manació que, en el mateix
sentit, ha fet la UCD. Es veu
que a noms quasi iguals posi-
cions idèntiques. De totes ma-
neres dubtem que recomana-
cions , d'aquest tipus Atinguin
gaire, ressò entre els treballa-
dors, precisament per venir de
qui vénen. ,..
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L'HORA DE TOT
I Congrés de periodistes catalans

Ißligio

Suplència
o Substitució

S'ha acceptat, acritica ment,
que l'Església catalana ha ju-
gat un fort paper de suplència
en època de repressió i clan-
destinitat. Que l'ha jugat en el
món obrer, cultural català, de
defensa dels drets humans,
àdhuc explícitament polític.
Però mai s'ha verificat el com
d'aque'st fet. Per això hi ha
gent que avui volen passar una
factura clerical als demòcrates
en nom de la lluita demòcrata
de l'Església. I altres, avuí, vo-
len fer oblidar tot el col·labora-
cionisme de l'Església amb
l'Estat repressiu.

Potser caldrà aclarir tres
punts. L'Església oficial ha es-
tat col·laboracionista sempre i
es distancià a darrera hora del
règim com es distanciaren al-
tres forces intrafranquistes;
perquè el veien com un mort
que volia sobreviure al seu es-
tat cadavèric. En el tímid dis-
tanciament final hi ha una bar-
reja de bona fe i de tactismo.
Hi hagué cristians que realitza-
ren a Catalunya una forta tas- ;
ca de suplència i que per això
foren durament reprimits per
l'Església oficial. Caldrà escriu-
re un dia la història de la re-
pressió en l'Eglésia catalana. I,
alhora hi hagué cristians que
en lloc de. jugar un paper de
suplència, és a dir, cobrir pro-
visionalment un buit obrer,
cultural o polític, sabent que
en el futur haurien de deixar
aquesta tasca a les autènti-
ques forces polítiques,culturals
i obreres, jugaren un paper de
substitució. Què vol dir substi-
tució? Aprofitar, simplement,
l'ocasió. Quina ocasió? Doncs
que, per exemple, els cànons
franquistes havien fet emmu-
dir el pensament tòpicament
anticristià. I que la ideologia
cristiana gaudia, gràcies als
cànons, d'uns privilegis inau-
dits. I el mateix respecte a
l'autèntic movjment obrer i
polític. Els que substituïen vo-
lien uns fets contradictoris:
d'una banda que el franquisme
acabés, d'altra, aprofitar tots
els avantatges franquistes per
continuar amb un, monopoli

políticocultural. Volien, eh el
fons, que el postfranquisme
fos la victòria de determinada
ideologia i política cristianes.
Anàlogament/doncs, a l'ambi-
güietat de la burguesia anti-
franquista; aquesta burgesia
volia en Franco lluny, però l'-
hegemonia assegurada.

Substituir significava espe-
rar una democràcia amb con-
dicions. Amb la condició, so-
bretot, que amb democràcia
continuessin els avantatges
franquistes. Suplir significava
esperar-la sense condicions,
renunciat amb la democràcia a
mantenir uns privilegis origi-
nats pels cànons.
;•'-'. Els que volien substituir
s'endugueren un inmes esglai
quan el 15 de Juny es desper-
taren amb una Catalunya te-
nyida de roig: quaranta anys
de franquisme els havien servit
de ben poc. Amb el seu tòpic
cristianisme no havien pogut
convertir els esfereïdors socia-
listes i comunistes, i amb tant
de poder no havien estat capa-
ços d'aniquilar dialècticament
el marxisme. Fins i tot és tro-
baren amb la sorpresa de des-
cobrir cristians que amb un
cristianisme menys tòpic,
triomfaven amb el socialisme i
el marxisme.

Aquest drama dels qui yo-;
Jien subsitituir explica la cris-
pada situació actual d'un cen-
trisme català i cristià: està d'a-
cord amb la democràcia, però
no amb els seus resultats. Veu
persecucions, o amenaces, per
arreu. Està a punt de llançar un
orteguià "no és això". I no és
creu que les forces d'esquerra
han assimilat el respecte al
cristianisme gràcies a les tas-
ques de suplència i no de
substitució. Ingènuament,
pensen que substituir és el
mateix que.suplir. I per això
demanen, com a producte de
la democràcia," la conservació
d'uns privilegis que només te-
nen com a origen l'autoritaris-
me.

JAUME LORES

A la recerca del camí
mai tingut

Un periodista, una màquina
d'escriure, una câmara foto-
gràfica i una televisió dins d'u-
na gàbia es com veu en Cese
actualment 'els. periodistes.
Sortint de la gàbia, un micrò-
fon fent-li una entrevista a un
ocell que està lliure, és l'espe-
rança... Aquest pòster serveix
per a anunciar el Congrés de
Periodistes Catalans que se
celebrarà els dies 17, 18 i 19
d'aquest mes a Barcelona.

Per què fer un Congrés?.
Per què el Congrés? Entre al-
tres coses per á'crear una par-
cella de llibertat durant tres
dies on tots els professionals
puguem parlar obertàment de
ja professió. Per a poder expo^
sar públicament allò que un
grup de periodistes van co-
mençarà la clandestinitat el ja
llunyà 66, que va englobarà
pràcticament la totalitat dels
professionals demòcrates , i
que va fer néixer per a la pro-
fessió*un interès molt diferent
a ser únicament la "veu del
seu amo". Un amo què" en c
aquells temps era el poder, i .
que avui es% més aviat -i se-
gons cada mitjà- una barreja
d'interessos polítics i econò-
mics. El Congrés pretén trobar
un nou nord a la professió da-
vant uns problemes nous que

^ ara se'ns han plantejat i que
han estat motiu de mil comen-
taris sense acabar-hi dé" fer ni

• una anàlisi profunda ni, co'nse-
; qüentejnent, donar-li una sor-

tida clara.

"Els problemes
d'avui

Davant d'aquestes perspec-
tives no és estrany que durant
les tasques del Congrés de
Cultura Catalana es llancés la
idea. Una idea que no era no-
va, però que en altres mo-
ments va ser impossible de

'realitzar. El moment era propi-
ci, ja que actualment el món
de la premsa està en crisi i la
moral dels professionals molt
baixa: és un moment que pot-
ser s'havia perdut la il·lusió, o
s'havia despertat del somni
d'una pseudo-llibertat infor-
mativa que ens havia semblat
tenir després de la mort del
dictador. D'altra banda, la
premsa en català despertava
de la tenebres i tornava a estar
altre cop al carrer diàriament,
però juntament amb això,
molts mitjans informatius pas-
sen serioses angoixes per a
subsistir, d'altres han mort i a
més la gent no llegeix.

D'altra banda, cal replan-
tejar-se què és un periodista i
quins drets té com a tal: ¿és
encara aquell senyor l'única
tasca del qual és ajuntar lletres
per tal de donar la visió deter-
minada de la societat que vol
el seu amo, o ha de tenir algun
dret? Davant de tots aquests
problemes, no va ser estrany
que un nombrós grup de pro-
fessionals fessin, pinya davant
del projecte. Era el moment de
poder dir la nostra, i poder cla-

mar per una llibertat d'expre-
sió que massa sovint només
se'ns dóna de paraula. El con-
cepte elitista segons el qual és
periodista només qui té carnet,,
que en altre» temps va ser bar-
rera per a no poca gent, va ser
canviat per entendre el perio-
dista com a aquell que treballa
o col·labora amb un mitjà d'in-
formació, incloent-hi -així a
gent que durant molt.temps ha

. estat marginada, com poden
ser els que treballen a la ràdio i
la televisió, els que han lluitat
des d'una corresponsalía per a
reflectir ei que passava en el
seu poble i que massa sovint
només els ha portat proble-
mes, els estudiants que demà
hauran de portar idees noves,
els que durant molts anys han
fet periodismefclandsstí, els...v

El Congrés de Periodistes
no serà un congrés d'unanimi-
tats i possiblement tampoc si-
gui una bassa d'oli. Durant
massa temps hi ha hagut bas-
ses d'oli. Cal que sigui un Con-
grés de discrepàncies, de dis-
cussions, de" debats que ser-
veixin per a marcar un camí i
orientar-nos a tots. Serà, per
sobre de tot, j.jna recerca afer-
rissada de la cíau que ens per-
meti obrir la porta de ía gàbia
on estem tancats i. qua ens
permeti de recuperar aquest
dret tan fonamental que és per
a qualsevol ciutadà la llibertat
d'expressió. '

J.M.ORTA

sanitat

El Mapa Sanitari
de Catalunya• ï - - * f , . — - • ' • - .
x La lluita per a la construcció

d'una ^nova societat suposa
també una acció solidària de
tot el poble. La qüestió sanità-
ria sobrepassa el camp estric-
tament mèdic i avui es fa pre-
sent en les lluites obreres, eri
els barris de la ciutat, en el
camp i en tota la lluita popular.
Els socialistes, lluitem en
aquest sector cap a la recerca
d'una Sanitat integrable en la
vida quotidiana de les comuni-
tats locals, creiem que la nos-
tra acció és inseparable de la
lluita empresa per un canvi.de
les relacions socials.

Amb l'objectiu final d'una
Societat Socialista en Llibertat
intentem planificar la nostra
societat en aquest sentit, i
som conscients també que
una societat d'aquest model
no s'obtindrà immediatament. ,
Tota democratització real de
les estructures significa un pas
cap aquest fi. Tot això fa ne-

. cessar! què tot el que podem
assolir ara, en aquest sentit, si-
gui, un pas definitiu o difícil-
ment reversible. ,

La vertadera democratitza-
ció de la nostra societat serà
més autèntica si es concreta
en solucions dels problemes
reals i vius i procurem solu-
cions clarament democràti-
ques.

El dilluns passat, dia 31 de
gener, el comitè d'Acció Sani-
tària del PSC va presentar en
una Conferència de Premsa un
resum de l'activitat portada

- fins ara. S'hi varen explicar dos
-aspectes de la seva activitat,

amb la qual cosa es demostra-
va que en aquests moments el
Comitè d'Acció Sanitària del
PSC està en una posició avan-
tatjada respecte a altres grups

.- polítics. -
Els dos punts principals di-

vulgats en la Conferència eren
1 ), la presentació -dels resul-
tats de l'estudi del Mapa Sani-
tari de Catalunya, i 2), la con-
cepció dels Consells de Salut.

El Mapa Sanitari de Catalu-
nya és la divisió de Catalunya .
en Regions Sanitàries, que se-
rien: tres correspondrien a
Barcelona, una al Vallès Occi-
dental i el Maresme, una a ;
l'Hospitalet-Baix Llobregat,
una a Sabadell i Terrassa, una
a Tarragona, una a Girona í
una a Lleida. Totes aquestes
regions tindrien les seves sub- „
divisions segons comarques,
fins a arribar a la unitat bàsica
del Centre Local de Salut.

Tota aquesta organització
està concebuda segons la idea
de descentralització i d'acostar '
l'assistència al poble.

Els Consells de Salut són la

proposta d'uns organismes de
control i gestió de la Sanitat,
d'acord amb la nostra política
sanitària. ' • " ' • , -

Els Consells de Salut tenen
com a objectiu evitar la dege-
neració dels serveis, col·labo-
rar en la seva millora i, també,
en la seva implantació i ar-
relament. .

Els Consells serien compos-
tos per representants dels tre-
balladors de la Sanitat (met-
ges, ATS, auxiliars i treballa-s

dors de la .neteja pública),
usuaris i, mentre no es posin
en marxa mecanismes d'elec-
ció democràtica, representants
de l'Administració i de l'Insti-
tut Nacional de Previsió. ••*-,

Donat el nostre planteja-
ment polític; democràtic i au-
togestionari, cada comarca i
barri crearà aquest consell se-
gons les seves característiques
i estratègia política, donant-li
la màxima difusió i participació
local. - -

Tot plegat dóna al Comitè
d'Acció Sanitària del PSC una
qualificació d'avançada i ple
d'idees i realitzacions per a la
solució d'aquest aspecte prio-
ri tari de la renovació política
cjue és la Sanitat. .

FRANCESC
VILA-ABADAL
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televisió

El

k

queda sol..:
4 La gran notícia de la setma-

na, no hi ha dubte, ha estat la
: retirada del Consell Assessor
l dels parlamentaris del PSOE i

dels Socialistes de Catalunya
•r— que va coincidir amb el "Ca-
ra a cara" que va afrontar els
diputats . Javier Solana del

, PSOE i Jiménez Blanco de la
UCD—. En darrer terme aquest
fet tindria , una inesperada
"cua" final amb les declara-
cions de Pilar Brabo, del PCE,
que criticava l'actitud dels so-
cialistes i feia referències a
estranys contuberni i pactes
secrets, etc.

• Anem per parts. La retirada
del PSOE no podia ser una
sorpresa per a ningú, després
d'haver-se comprovat exhaus-
tivament la inutilitat del Con-
sell i la manipulació que la
UCD feia dels acords anome-
nats "pacte de |a Moncloa".
¿Com pot sorprendre a ningú
una decisió dictada per raons
de cohereda i integritat? Si el
partit del govern controla el
70% del Consell i a sobre vol
que es respecti aquesta, pro-
porció a l'hora de les vota^

cions, la presència dels altres
partits resulta totalment su-
pèrflua í és molt millor marxar-
ne, d'un organisme que ni re-
geix ni assessora ni està en
condicions de fer-ho.

El debat entre els dos dipu-
tats abans-esmentats ja ha es-
tat comentat de sobres per la
premsa. Sempre a la defensi-
va, el sr. Jiménez Blanco va
tractar d'explicar l'inexplicable,
i ja se sap que això sol donar
mals resultats. Està clar que al
sr. Solana li corresponia el pa-
per més brillant de la funció, h
el va representar a la perfec-
ció, fins i tot sense necessitat
de treure l'artilleria pesant, tot
i que les seves al·lusions a l'è-
poca en què l'actual president
del govern havia estat Director
General de RTVE no varen pas
passar desapercebudes, certa-
ment. , , , ,

En darrer terme hi queda
l'actitud del PCE, reclamant
espais a la TV per a debatir-hi
el tema (¿i quan un "cara a ca-
ra" pot tenir més de dos prota-
gonistes sense renunciar a la
seva condició mencionada al

títol mateix del programa?) i
alhora pretenent explicaria se-
va permanència al Consell i a
vagues connivencies entre la
.UCD i el PSOE. És una llàsti-
ma que là Pilar Brabo—que s'-
havia distingit per les seves in-
cisives intervencions a les reu-
nions del Consell— s'hagi equi—
vocat, o l'hagin equivocada/ en
aquesta ocasió.

Aquesta rebequeria del PCE
és, en tot cas, l'únic "dret" que
encara no han practicat al
Consell. Una rebequeria inútil i .
que cada vegada tindrà me- t
nys eco, ja que los fu

tures reunions del Consell
—si és que es fan— no tindran
interès de cap mena ni raó de
ser. Hi ha altres mitjans —
premsa escrita, ràdio, etc.—
per a denunciar els autèntics
mals de la RTVE sense que
calgui restar com a convidats
de pendra a un organisme que
les manipulacions mateixes
def mateix partit governamen-
tal han tornat inoperant i que,
com a vertader "boomerang",
acaba, tornant cap , als seus
mateixos autors.

JOSEP M'BAGET

El Carnestoltes
prohibit

La notícia saltà a la primera
plana dels diaris la setmana
passada. Ens hem quedat sen-
se carnaval; el governador civil

lla intransigència de RTVE
provoca l'atur

El passat dilluns dia 23 de ge-
ner, els programes informatius del

' migdia del centre de producció de
Barcelona no es varen emetre. Les
raons de fons eren les , ¡r- k
regularitats laborals que afecten
treballadors fixos i personal con- /
tractat de RTVE a Barcelona. Les
raons formals van ser que els tre-
balladors es varen reunir amb as- ,
semblea des de primeres hores
del matí als llocs de treball de .,
"Miramar" i "Esplugues"
contitulnt-se en assemblea per-
manent mentre un representant .,
de l'empresa, amb poder decisori,
no es persones per negociar amb /
ells les condicions per la tornada

al treball. El representant de l'em-
presa es va personar als estudis
de Miramar prop de las dues de la
tarda de manera que un cop aca-
bada la negociació, passades les
tres de la tarda, havia passat l'ho-
ra d'emissió dels programes habi-
tuals. , >

La pràctica habitual en les rela-
cions de producció fa que els tre-
balladors tinguin una colla de rei-
vindicacions que presentar a l'em-
presa i que aquesta, un cop ende-
gada la negociació accepti o no
les reivindicacions de forma que¡
com a conseqüència s'inicia un
atur. Però en el cas de televisió "¡s
different", els treballadors con-

CASA I FAMÍLIA,
MAS I TERRA...

CATALUNYA

1000 FAMÍLIES CATALANES '
de Enric Jardí • ' v
En aquest volum*, Enric Jardí ens fa una exposició de les
famílies que configuren la personalitat cultural de Catalunya. ::,:^4

©DOPESA
GRUP «MUNDO;/ D'EDICIONS

Tipiar de 1000 FAMÍLIES CATALANES

tractats no cobren el salari que els -
correspon per la feina ja realitza-
da. Les hores extres treballades
desdel mes d'octubre no han estat
abonades. Aquest mateix personal

• eventual té una mena de:contrac-
tes que quan rescindeixen no son
renovats per l'empresa que a l'ho-
ra passa a contractar nou personal
eventual per fer la mateixa feina
que feia el que s'ha .quedat al car-
rer. Per altra banda es deuen1.
quantitats al personal fix des del
mes de març en raó dels diumen-
ges treballats, hi ha personal en
plena dedicació que no cobra el
plus corresponent, etc. -

I quan les centrals sindicals
UGT i CCOO decideixen pendre

'cartes en l'assumpte per tal de
normalitzar totes aquestes ir-
regularitats, l'empresa es nega a
negociar, i no solament això sinó
que comunica que a partir de la
data els pagaments en lloc del dia
10 de cada mes es faran á partir
del dia 22.

Aquesta és en resum la història
' dels fets, d'uns fets que han portat

a què, per primera vegada en la
història, televisió no emetés un
programa per raons laborals, però
uns fets que també han provocat
que per primera vegada la manca
de resposta i la inhabilitat d'una
empresa hagi provocat un atur en
contra' dels desitjós dels treballa-
dors. ~

¡ Els treballadors de RTVE han
ensenyat les dents de manera ine-
quívoca. El pes de la unitat .dels
treballadors fixos i eventuals ha
constituït un primer triomf. Avui
l'empresa ja negocia amb els re-
presentants elegits entre els tre-
balladors:
-No més acomiadaments ni noves
contractacions mentre no es regu-
laritzin les plantilles. Readmissió
dels .companys acomiadats
-Cobrament puntual del sou al cap
del mes '
-Cobrament de totes - les hores
atrassades :'

* -Reconeixement de la part sindical
per discutir certes decisions.

La lluita no ha fet més que co-
. mençar. Els treballadors volem
vetllar els interessos de tots els
ciutadans que financien amb el
seu treball la televisió pública.

T ANNA BALLETBÒ

prohibí el cercavila i la celebra-
ció del popular "Carnestoltes"
a Montjuïc després de quaran-
ta anys de prohibicions del
mateix estil. Les entitats"òrga-r
nitzadores —la Federació d'As-
sociacions de Veins, el Sindi-
cat Musical de Catalunya, la
delegació de promoció ciuta-
dana de l'Ajuntament de
Barcelona— es van quedar ben

.parades.
La veritat és que els argu-

ments del governador no van
convèncer ningú. Dir que en
un acte de masses s'hi poden
encobrir actes de delinqüèn-
cia, í tornar a posar com a ex-
cusa e/s actes de violència que
han tingut llur centre a Barce-
lona aquesta setmana passa-
da/ és .utilitzar pretextos molt
gastats. El poble de Barcelona
i el de Catalunya en general
han demostrat sempre una .
gran maduresa en llurs actes
multitudinaris: limitant-nos al
carnaval, l'any passat se cele-
brà al Poble Espanyol i no hi va
haver incidents, tot i el risc que

; pot representar una festa de
masses on l'alcohol i l'alegria
de vegades trasmuden les per-
sones. Tampoc no va passar
res en la manifestació de I'l 1
de setembre, quan més de
1.000.000 de persones van
sortir al carrer a reivindicar
l'autonomia del nostre poble. I
no em direu que no hi podia
haver haugut desordres en una
de les mobilitzacions de mas-
ses més importants d'Europa
pel que fa el número de perso-
nes. Però el poble de Barcelo-
na ha demostrat sempre que
té un gran sentit comú i que
sempre ha estat responsable
dels seus actes. Els incidents
s'han produit sempre quan la
provocació ha vingut de fora,
de grups que no veuen bé el
gran camí que està recorrent
el nostre poble en aquesta llar-
ga transició a la democràcia.
, O sigui que no ens inven-
tem excuses: si el carnaval és
prohibit ha de ser per unes al-
tres raons en les quals no vull
entrar. Ara resultarà que quan
ja d'una vegada hom ens havia
concedit la majoria d'edat i
se'ns considerava responsa-
bles, de cop van i ens la treuen
per unes raons en què el pobíe
no té art ni part, i hom els les
vol fer pagar com quan un nen
es porta malament i el casti-
guen. Si's plau, senyors, que ja
som grandets.

L'HORA DE/TOT

y:nlxi(c|
tlélìpóc

Cinema

Aquesta setmana hi ha una es-
trena molt atraient per a qui li
agradin els dibuixos catxondos. Sí
senyors, ha arribat Fritz the cat,
anomenat aquí-"El gato caliente".
Els còmics del conegut dibuixant
.ianqui Crumb passaran per les
pantalles del cine Balmes per
deleitar-nos amb les seves picar-
dies.

Un film que no deixa mai de
ser interessant és el de Dennis
Hopper, amb actors prou recone-
guts com Peter Fonda y Jack Ni-
cholson. Efectivament estic par-
lant d'"Easy Rider". Tindrem
oportunitat de tornar a veure-la a
la sala d'art i assaig Padró. Un
film realment clau a l'hora de re-
cordar el moviment hippie dels
60. Els riallers aquesta setmana
disfrutareu ja que teniu un ampli
repertori de films de Woody
Allen/ amb títols tan famosos
com "El seductor" (Maragall), "El
dormilón" (Dorado), i al Cine Club
de Sants, únicament el dia 11,
"Bananas". No cal dir que en el
Vergara continua 'Todo lo que
Vd. quiso saber sobre el sexo".

Teatre
Al Saló Diana el grup basc De-

nok presenta la seva obra "Sole-
dades". L'home s'afronta a l'au-
tenticitat, la dependència i la soli-

\tud humanes. Una sessió que
francament val.la pena. Divendres
a les 10'30 i dissabte a les 6'30 i
10'30.

Música
Si voleu calentar-vos el coco

amb rumbas i boleros aneu al Ze-
leste els dies de costum (dijous,
divendres, dissabte i diumenge,

1 9,10,11,12 repectivament), que
veureu La Voss del Trópico do-
nant marxa. Preus, el de sempre \

E/s seguidors de la Cova del
Drac tenen 2 actuacions: Modern
Jazz Quintet i Triumph, grups nò
fora del corrent, però que no dei-
xen de tenir el mínim interès que
ofereix el Jazz. Sobretot recordeu
que encara que la música no és
excepcional, a la Cova es respira-
rà el mateix ambient de sempre.
350 peles pel primer i 150 pel se-
gon. . : . . ' • " . ' v '- :".. ' . '• ' . . ' ' • ; ' .

De Cançó en tindrem tota la
que vulguen. Els més destacats
representants dexla música cata-
lana popular actuaran conjunta-
ment. Noms com elsd'Ovidi Mot-
llor, Pere Tàpies, Lluís Llach, Ma-
rina Roseli, Pi de la Serra, Ramon
Muntaner, Maria del Mar Bonet,
Raimon i la Trinca seran sufi-
cients per a atreure força públic.
A veure si col·laboreu a omplir el
Palau d'Esports de Montjuïc el di-
vendres 10 a les 22 hores. A més
teniu un econòmic preu, de 150 a
200 pessetes, que és una temp-
tació donada la qualitat del festi-
val. ,

Discos
Als que us agradi la Gullermi-

na, no teniu perdó si oblideu el
seu nou disc "Vota, Motta", ja
que en ell podreu escoltar noves
cançons amb la ja acostumada
ingènua però picant veu; i recor-
deu que la Motta és una artista a
l'hora de reflectir l'actualitat del
moment d'una forma irònica però
realista.

Art
Hi ha un jove artista, Ricard

Vaccaro, que caldria conèixer. Ara
exposa a la Galeria Nartex (Aragó
174), i en ella es pot veure la seva
producció mes recent eh pintura/
reflectint un sentiment estètic
tant amb les idees com amb la
tècnica. És interessant de seguir
la seva evolució, o sigui que ja ho
sabeu, els qui estimeu l'art català,
del dia 8 al 28 de febrer al carrer
Aragó cantonada Casanoves.
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Alexandre Girici, un senador català al Consell d'Europa

o és el mateix ser socialista a Espanya que a Europa

Alexandre Girici és un dels senadors socialistes
que forma, part de la coalició Entesa dels Catalans
que en les proppassades eleccions va escombrar-ho
tot a Catalunya. Darrerament el seu nom ha aparegut
a tota la premsa a conseqüència d'una esmena que
va presentar al Consell d'Europa. Parlem, doncs, amb
ell, perquè ens expliqui el contingut d'aquesta esme-
na així com la funció d'aquest Consell d'Europa j els
diferents grups que l'integren.

El Consell d'Europa és
com un parlament europeu
composat pels representants
de 20 Estats de l'Europa Oc-
cidental. Aquests 20 Estats
són: Àustria, Bèlgica, Xipre,
Dinamarca, Franca, Alema-
nya, Grècia, Islàndia, Irlan-
da, Itàlia, Luxemburg, Malta,
Holanda, Noruega, Portugal,
Suècia, Suïssa, Turquia, ( el
Regne Unit i des d'aquest a-
ny Espanya. El nombre de re-
presentants de cada lloc es
determinapel Consell pro-
porcionalment al seu nom-
bre d'habitants i amb uns
certs elements correctors.
Els que més en tenen són
França, el Regne > Unit,
Alemanya i Itàlia què comp-
ten amb 18 representants,
mentre que Espanya en té
dotze. ' ' ' : • . " . ' . - '

Quina ha estat la raó que
Espanya entrés en aquest or-
ganisme?

Per part d'Espanya la cosa
estava clara; necessitem Eu-
ropa i ella ens necessita a
nosaltres i aquesta era una
forma d'actuar en aquest
sentit. En canvi, el Consell
no tenia massa clar que ha-
via d'admetre'ns. Deien que
fins que Espanya no tingués
una Constitució democràtica
no ho podia fer. Precisament
va ser el Partit Socialista
Obrer Espanyol qui va con-
vèncer el Consell.

La raó d'aquest convenci-
ment cal buscar-la en el fet
que la minoria majoritària en el
Consell d'Europa està consti-
tuida pels socialistes. La cons-
titució del Consell és, per ideo-
logies, de TOO socialistes, 64
demòcratacristians, 34 libe-
rals, 18 comunistes, 54 inde-
pendents i 26 de cap grup. Es
reuneix en plenària quatre ve-
gades l'any i funciona mitjan-
çant comissions.

Els representants espa-
nyols que han acudit a

aquesta sessió, que era la
vint-i-novena, han estat Fer-
nández Calviño, Herrero
Rodríguez, López Herans,
Otero Madrigal i Pérez Llor-
ca d'UCD, els socialistes Fe-

f derico Carvajal, Yáñez, Pe-
ces Barba i jo, el comunista
López Raimundo, el liberal
Satrústegui i López Bravo
d'Aliança Popular. En Pérez

xLlorca no hi va anar i va ser
substituït per l'Otero Madri- •
gal com a president del grup'
dels espanyols. Cada un de
nosaltres s'ha inclòs en el
grup parlamentari adient a la
seva ideologia, llevat dels de
la U CD que, apart dels mots
problemes que tenien entre
ells, • han decidit de
presentar-se com a indepen-
dents^ La resta de represen-,
tants els hi fèiem conya d'ai-;
xò. També allí s'ha manifes-
tat la manca d'ideologia ela-,;,
rade Ja U CD.

L'esmenà i
el nacionalisme

L'esmena .que l'Alexandre
Girici ha introduit eh la decla-
ració de principis del Consell
d'Europa relativa als drets de :
l'horhe era afegir al primer pa-
ràgraf "el dret a\ lliure desen,-,,
volupament per cadascú de'ia *,
seva llengua i la seva cultura".

És curiós que una qüestió
com aquesta no hagués es-
tat recollida abans. I jo crec
que la raó d'això cal cercar-la
en el fet que hi ha una certa
animadversió contra els fets '
nacionals, cosa que a m f,
com a català que sóc, m'ha
sorprès molt. Però és abso-
lutament cert; els diferents"
representants tenien a Stras-
burg molt arrelat el concepte
de l'Estat. En principi la sen-
sació que jo he copsat allí ha
estat que el fet diferencial de
les nacionalitats no és massa
ben acceptat pels membres

que composen el Consell
d'Europa. ,

" Evidentment el fet nacional
català presenta diferències en-
vers ¿I d'altres països euro-
peus; "

Sí, però s'ha de dir que en
aquest camp no hi ha dife-
renciació clara entre postu-
res d'esquerres i de dretes.
Països que tenen un govern
d'esquerres neguen la possi-
bilitat d'autonomitzar-se a
zones de dretes i a l'inrevés,
com seria, més aviat, el cas
de Catalunya. Es palesava en
l'ambient del Consell una
sensació que ells , en deien
contrària a , l'atomització
d'Europa en petits Estats.

Quins són els països euro-
peus que millor poden enten-
dre el fet català perquè tinguin
problemes semblants?; ;,

Els que més se'ns assem-
blen són Suíssa i Jugoslàvia.
Però fins i tot aquí la gent del
Consell deia que Ja cosa no
podia anar bé. Deien que, de
moment, a Jugoslávia .fun-
cionava un sistema respec-
tuós envers les autonomies
però que estava en funció de
Tito. Deien que quan aquest
es 'mori, tota l'estructuració
autonòmica jugoslaya s'en-
fonsarà. No; ara per, ara, a
•Europa no s'entén el .proble-
ma de les autonomies tal
ep m el tenim plantejat aquí.

Repàs als
socialistes x . ,"' ;

. Com .dèiem més amunt, la
minoria més nombrosa del
Consell d'Europa era la socia-
lista. Però no tots els socialis-
tes són iguals. Com has vist,
durant aquests dies a Stras-
burg, els diferents partits so-
cialistes europeus?,

Hi ha força diferència
també entre els socialistes
espanyols i els de la resta
d'Europa. La conclusió a la
que arribes és que a la majo-
ria de països ser socialista és
corn ser empleat d'un banc, -
és com qualsevol altra pro-
fessió. Obren amb una calma
que nosaltres no tenim, no
tenen aquesta por endèmica
dels militars, etc. i això els
porta a actuar d'una forma
distinta a la nostra. A França
és on jo més he notat aques-
ta forma de fer les coses. En
canvi; els socialistes italians

se semblen més a nosaltres,
"potser per la seva situació en
l'oposició que els porta a si-
tuacions . més á l'esquerra
com les que es troba el PSC.

Per exemple, els laboris-
tes anglesos, que són els so-
cialistes d'allí, també són
molt moderats. Existeixen

^diferències entre els p'artits
socialistes europeus, és clar,
com és el cas dels socialistes
belgues que són persones
d'estrats socials extraordinà-
riament baixos i, conse-
güentment, les seves posi-
cions polítiques són molt
més reivindicatives i esquer-
ranistes peròr per norma ge-
neral; el socialisme europeu
és molt moderat. ' , '

Espanya i els
blocs econòmics .

Espanya representa, dòncs>
una esperança al socialisme
europeu. O, fins i tot, Catalu-
nya gaudeix d'un partit socia-
lista més a l'esquerra de la tò-
nica europea. Fins a quin punt
és possible una via al socialis-
me pròpia que no caigui en les
mateixes conclusions que l'eu-
ropea? . * ' • " "

Jo ho veig força difícil.
Només cal observar l'evolu-
ció de Portugal, que sembla-
va una esperança en aquesta,
línia j* després tots hem vist
com se n'anava cap a la dre-
ta claríssimament. Això em
fa pensar que no hi ha sorti-
da possible. El món se l'han
repartit les grans potències
mundials —Rússia i, els Es-
tats U nits—, després de l'an-
terior guerra. Esïsos que es-
tan alhora, ,•- al • Consell
Europeu—. I, com és sabut;
en el Mercat Comú es nega •
l'entrada a determinats paï-
sos, mentre que n'hi ha d'al-
tres que són ells els que no .
volen entrar-hi com és ara el v
cas de Suïssa i Noruega.

Sí, les perspectives no són
massa optimistes però tarm,
poc podem oblidar l'existèn-
cia en els diferents països
europeus d'embrions socia-
listes, dins o fora dels grans
partits, que poden fer modifi-
car la línia d'aquests i portar
a un veritable bloc socialista
europeu i revolucionari.

El nou socialisme

És possible una veritable
unió de criteris entre tots els
partits socialistes europeus?

Penso que el que cal és un
nou plantejament polític.
Crec que qui tenia la raó era
en Marcuse, el problema d'a-
vui és el de l'alienació, i més
tenint en compte que 'cada
cop s'aconsegueix fer desa-
parèixer el proletariat mit-
jançant la tecnif¡cacio -dels
mitjans. El món està ar-
ribant a un grau de complexi-
tat, tan gran que fan falta
nous plantejaments. Penso
que la problemàtica actual
del món ha esdevingut d'una,
complexitat tal que ja no es
tracta de saber qui és l'ex-
plotador sinó de saber qui*
mana. La plena realització de
la necessitat de la llibertat i
dignitat humanes estan .ara
impedides p.erquè la persona
no sap per a qui treballa. Sa-
ber qui, mana, en un món on
les multinacionals són una
xarxa inintel·ligible que nin-,
gú no sap qui domina, és, di-
ria jo, la'tasca priotària en
ordre a avançar cap a aques-
ta societat que els socialis-
tes reivindiquen. -" /; y

I serviràel ConseUd'Éuropa
per a facilitar^aquest avenç?/-

Com ja he dit, tal com es-
tà ara és relativament operar .
ti u però és l'única alternativa
real que ens queda davant
els blocs rus i americà i hem
d'intentar.,, aprofitar-la.

5 FRANCESC BAIGES

El 'problema és saber qui mana
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