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EDITORIAL Sfcäla: de la violència menor al otìm

,?Ún fet esborronador, pels seus resultats, ha ai-
xecat la indignació a tots els sectors de la pobla-
ció: l'incendi de Scala, provocat per uns còctels
molotov, en el qual han mort fins el moment dues
persones, que possiblement siguin.quatre.
,'„. Davant aquests tipus de fets, és necessària una
clarificació. Des,de la celebració de les eleccions,
s'han anat produïm actes d^ violència que són,
molt variats; El llançament de' còctels, ef trenca-,
ment de vidrieres i la consegüent por als carrers,

-provocats,' per certs grups que es pretenen
d'extrema-esquerra, poden considerar-se, aïllada-
ment, com fets de violència menor si els compa-
rem à operacions terroristes d'alçada com l'atemp-'
tat-amb cúna bomba 3.1 Papus o la matança del
despatx laboralista d'Atocha. , - ••' '/ \
-i\L'anàlisi, però, ha d'anar més enllà. Evident-

ment, aquest tipus de violència major és més fà-
., cilment censurable, perquè és premeditada i diri-
. gida per persones interessades en desestabllitzar

la situació democràtica: Però els fets de~ Scala,
que ja" no són fets esporàdics, sinó que es pro-

dueixen amb certa continuïtat i que atempten
„contra treballadors i persones inocents, porten a
pensar que, a'un i altre nivell, existeix una sola in-
tencionalitat.-'- ' " > - . ' ' „ . ,
'',- Per això, lavsolució no està en lamentar-se. Cal
'trobar solucions, cal investigar què s'amaga dar^

' rera d'uns.joves 'espantats..Qui o què. I aquesta
pot ser una missió parlamentària; cal anar a la
creació d'una comissió que resolgui d'una vegada
per. totes la terrible .incògnita que plantegen
aquestes dues formes*de violència. . /
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Abril Martorell ha vingut, ningú sap com ha sigut

Govern 16 - Generalitat 15
A la fi ha vingut a Catalunya el representant del

govern de Madrid per encetar d'una vegada^les nego-
ciacions entre aquest i la Generalitat cara a posar en
marxà la comissió de traspàs de serveis. Així doncs,
el divendres arribava a Barcelona el vicepresident del
govern Suarez, Fernando Abril Martorell ¡.estancava
a Ja Generalitat amb el seu President, Tarradellas. Els
polítics catalans van ser convidats a un dinar protoco-
lan el dissabte però no van participar en cap moment
en les negociacions que es van portar a títol indivi-
dual entre el President i Abril Martorell.

El dissabte, després^ d'un
dia.sencer de diàleg, ni el Pre-
sident, ni el vicepresident del
govern feien cap mena d'expli-
citació del contingut de les se-
ves negociacions i el comuni-
cat de premsa distribuït en '
acabar Ja reunió no comptava
amb massa elements nous..
Únicament incloïa dues dades
importants. Una, que el dia 23,
dilluns, tindria lloc a Madrid la
primera reunió de la comissió
mixta. L'altra, que aquesta
comptaria amb dues vicepresi-'
dències, una designada pel go-
vern que seria en Manuel Cla-V-
vero Arévalo i l'altra designada
pel President de la Generalitat
que seria en Josep Lluís Sure-

da. A part d'això s'introduïen
un seguit de declaracions d'in-
tenciohs que no especificaven
ni molt menys quines havien
estat les raons que havien por-
tat a l'Abril Martorell, a venir a
Barcelona.

D'altra banda, com,que .la
reunió del Consell Executiu
s'ajornà amb motiu de la vin-
guda del Rei a Barcelona a vi-
sitar el Saló Nàutic, els polítics
catalans van trigar en conèi-
xer el contingut d'aquell d'\à-
leg.V '•• • " V ' : -/> • . ' * > y ; -

En Josep Lluís Sureda fou
un dels primers en parlar amb
el President, el qual li recone-
,gué que entenia que la nego-
ciació pel trasvàs de serveis

200 homes es tallen les
venes a la Model

Ei dia que tancàvem fa revista
éhs arribava la notícia de. què
s'havia agreujat novament la si-,
tuaciò a l'interior de la Model. En
,els carrers números de l'Hora So-

ívcíalista hem vinguf insistint de la
importància d'aquesta qüestió. El
govern va deixant penjat un tema
que no pot esperar un dia més, un
segon més. Sort ha tingut la Mo-
del de què després de l'autoritari í
repressiu Zalacaín, el nou director
Emilio Tavera. hagi resultat una
persona comprensiva"! dialogant
que ha evitat encara mals majors.
El seu sustitut, per. sort, semblà
també seguir els passos d'en Ta-
vera, però amb tot Amadeo Flor
s'ha trobat que com a consequên-
cia d'errors anteriors uns dos-
cents presos es tallaven les ve-
.hes, Uns cintais testicles i la gran
majoria es declaraven en vaga de
fam el dimarts dia 17.

Aquesta reacció,,que feia pre-
sagiar l'estat de la presó en els/
darrers dies,'és el resultat de la
decepció que s'estengué entre els

presos sociais rera Túltima amnis-1

tia política de la qual no en van
ser beneficiaris. Aquest fet com-
binat amb les dures condicions
d'existència dins la presó i l'ab-
sència absoluta de tota possibili-
tat de, realització persona!, ha por-
tat els presos a acceptar l'alterna-
tiva de l'auto-lesió com a mètode
de protesta. "Llibertat o mort"
criden els de la COPEL.

El govern espanyol —i a ser
realistes ningú— no ppt plantejar-
se aquesta disjuntiva. Però sí que
pot atorgar un indult acord amb
les reformes del còdig" de justícia
penal que cal fer i pot tambp can-
viar les normes de convivència
dins les presons i el mateix siste-
ma penitenciari.

Quants autolesionats el govern
haurà de veuré al seu entorn
fins que se n'adoni que ja ni ha
hagut prou?
. , El dolor i la mort envolten la
Model.

R. M.

•M«,
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seria dura i que no seria preci-
sament fàcil la tasca de des-

: muntar un Estat centralista per
'•a constituir un -govern autò-
nom a Catalunya. També, el

* convocà juntament amb la res-
'ta de representants catalans :
de la \comissio a una reunió,
prèvia al viatge a Madrid, pel:

•'•', dissabte 21; -
Aquesta reunió —segons

ens comentava el • mateix:
.Sureda— consistirà no sola-

. ment en una presa de contacte
sinó també amb una primera

. distribució de tasques i un pri-
-mer intent d'organització.

Respecte a la qüestió de les
dues vicepresidències, que fa

" que hi hagi un representant '
més del govern que catafà a la
comissió, no ha de ser excessi-
vament important ja que
aquesta no na de ser una co-

; missió que funcioni amb vota-
cions sinó amb diàleg i acords.
Altrament —com tambe ens
deia en Sureda-*- sempre és
preferible que l'Abril Martorell
estigui,formant part de la co-

,-• missió perquè així tindrem al1

gú amb capacitat de decisió, la -,
qual cosa amb el Clavero Aré- v

valo, sol, no hagués passat.
. - En principi, es pot intuir un-',

procés com ei següent. Els re--

presentants catalans presen-
• ten una llista de competències

que creuen són les que ens
pertanyen, partint,'dels ele-
ments globals que assenyali el

; Consell Executiu de la Genera-
litat. Els representants gover-
namentals presentaran la seva
pròpia. I a partir d'aquí comen-
çarà l'estira Í arronsa. Proba-
blement hi haurà un primer
bloc de competències on es

'coincidirà en" què han de
traspassar-se f un segon bloc
on es produirà el debat i la ne-

, gòciació. . ,.
Tot aquest procés promet

ser llarg. £1 queja seria inacep-
table fóra que a més de llarg
fos secret. El poble català hau-
rà d'estar al corrent de com
van les negociacions, quins
són. els problemes i quins són
els èxits. A partir de dilluns co-
mençarà a discutir-se a Ma-
drid què pot, i què no pot, anar
a parar a Catalunya. Els cata-
lans no* poden seguir tot el
procés des de fora limitats a

, acontentar-nos amb; comuni-
cats de premsa que^no diguin
res. Assumir que la conquesta
real de l'autonomia trigarà a'
consumar-se és ja, de per si
prou difícil com per a preten-
dre tancar tot aquest temps

que se'ns acosta en el mateix
'silenci informatiu que ha -ca-
racteritzat bona part del camí
fet fins ara. ''. -• .-

En Josep Lluís Sureda, milir
tant del PSC, ens comentava
després- del seu nomenament
que les esmenes introduïdes
en l'esborrany - constitucional
permetien un major optimisme
cara el futur, ens posava un
termini de 3 o 4 mesos per a
les primeres consecucions i
ens feia. la següent valoració
dels diferents àmbits: ENSEN-
YAMENT: S'ha de traspassar
tot. SANITAT: S'ha de.traspas-
sar tot. OBRES PÚBLIQUES:
És un dels camps que ha de
tenir major nombre de transfe-
rències. TREBALL: És més
aviat-un àmbit fantasma.no
comparable als altresr AGRI-
CULTURA: Difícilment desr
centralitzablè. -FINANCES:
Portarà molts problemes. GO-
VERNACIÓ: Portarà encara

'més problemes. - .
. Una primera quiniela del vi-
cepresident català de'la co-
missió on es juga el futur de
Catalunya i que —insistim— ha
de jugar a la llum de Catalu-
nya- ,

: T S. B,

Una actuació irrepetible

Cops de porra a la Generalitat
B dissabte passat es produïren

, uns fets al Palau, de la Generalitat
que fa necessàries uñes mesures
immédiates que facin impossible
la seva repetició. Tot va venir ar-
ran de l'ocupació d'una de les sa-
les de la Generalitat per part de .
membres de l'escola Pegaso que.
feien servie aquesta acció com
una mesura per a reforçar les se-

. ves reivindicacions. No entraré
aquí en Ja discusió, de si el com-
portament dels reivindicadors va

•x ser el correcte o no, de si el con-
_x seller podia resoldre els- proble-

mes que se li plantejaven o no. I
no hi entraré perquè el comporta-
ment violent dels mossos d'es-
quadra en fer fora els que s'ha-
vien tancat no té cap jnena de
justificació.

Estem cansats d'anys -i anys
d'aguantar els cops - de porra
d'uns per a passar a rebre ara els
cops de porra d'uns altres. I uns
altres "que representen precisa-
ment les institucions que tan es-
forç ens han costat assolir. Per ai-
xò en aparèixer les porres-quan „

- els mossos d'esquadra desallotja-
ven els, ocupants del Palau hom
va recordar uns temps i uns estils
de fer que s'esperaven definitiva- .
ment oblidats. No,.se'n van esca—
par ni els representants dels ser-
veis informatius,sen la persjona del '
fotògraf Jordi Soteras, i això és

. greu, molt greu. És greu que una
persona que porta - més de 18
anys cobrint [B informació de la
.Generalitat, (abans Diputació) si-

. gui colpejat pels, mossos d'esqua-
dra que, durant tots aquests anys, "

\ el saludaven ., a la'" porta. És'"

greu.que, en la més habitual de .
les pràctiques de la policia fran- •'
quista, li fos arrebatada la màqui-
na de fotografiar/alhora qus tren-
cada, i retinguda la pel·lícula. I és
definitivament greu, que aquests
actes fossin cornesos per un cos,
els mossos d'esquadra, en teoria
deponents dels òrgans d'autogo-
vern catalans personalitzats.en la
figura del conseller de governació
Frederic Rahola..'Conseller sobre
qui escauria immediatament la [
responsabilitat de Ma violència
emprada pels mossos d'esquadra..
Però cal no equivocar el punt de l
mira i centrar-lo adequadament.
Si els mossos d'esquadra actua-
ren violentament no va ser per-
què en Frederic Rahola els ho di-
gués sinó perquè actuaren per
lliure. No, l'única responsabilitat
de'n Frederic Rahola és no haver ;
sabut controlar un cos policial
que esqueia sota les seves mans.
La veritable responsabilitat, en

aquest cas, és del mateix cos dels-
mossos .d'èsquadra i lògicament

;del seu cap Gómez Abad. - "„
Esperen què la sorpresa que ha ,

, produït aquesta sobtada acció *
violenta dels mossos d'esquadra
sigui una anècdota negativa a la -
qual es posi immediata solució.

Per canviar la mentalitat d'una
Diputació autoritària en una Ge-
neralitat democràtica cal canviar
també les actituds dels seus fun- /
cionaris. I especialment dels seus

, cossos policiais. ' J - .
..Les persones que representen .

eï govern de la Generalitat -i, en
primer lloc, el conseller de.goyer-
nació Frederic Rahola són els que
.han de fer possible aquest canvi. I
no han de tenir por .desprendre ,
mesures enèrgiques. v \ ' *

El que va succeir al Palau el
proppassat dissabte no ha de tor-,
nér a passar mai més. ••' : l

ROSA MOLINS

. » . - X'Ho&tSocialista/Z
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A la recerca de la possible estratègia conjunta

L'HORA POLÍTICA

.: La possible estratègia, conjün^.
ta deJs catalans cara a la de-

* Vfensa d'una autonomia ampla
-és,e'l tema important dé la set-

. mana. Important perquè, tot i
que potser encara no se n'ha
près prou conciencia popular,

•• la qüestió de les autonomies
. /s'esfà decidint en 'aquests mo--
; mentsía Madrid, Seria caure
, en un immens error creure que

seran tes eleccions municipals
í l'elaboració de l'Estatut les

¿•-que defmiranvel sentit^dé l'au-,
tonbmia de Catalunya. Una i
altra són importants però'de

' ' poc poden servir si no s'em-
marquen en- una Constitució

— amplament oberta a les autò-
- nomies. l'aquesta es la tasca a

fer ara. . '
. .Els primers contactes per a
intentar una política conjunta
en aquesta línia ja s'han fet,
començant així a intentar fer
marxa enrera després de hiver-
nació de l'Assemblea de Parla-
mentaris.'Els caps del PSC i de

. la FSC, del PSUC i de CDC van
encetar uña primera reunió per
a preparar aquesta possible
estratègia comuna. La^celebra-
ció à'un acte de homenagem
Víctor Seix* amb la intervenció

•de ponents de la comissió que
- . . va preparar l'esborrany consti-

• tucional, també inicia el procés
que Jia de portar el poble cata-
là a assumir plenament el prtí̂ -
tagonisme en ía reivindicació
de la seva autonomia. Les dife-
rendes entre socialistes, co-
munistes i la gent del Pacte
són evidents;^ cal ara veure'si
és passible, un consens que
dongui el màxim d'atribucions
i recursos a Catalunya. No serà
fàcil. - , ' , : . ,

El diumenge al "ínigdía ai
Passeig Sant Joan de Barcelo-
na, el locande la Scala s'incen-
diava a resultes.dels còctels
Molotov-, llençats per̂  un grup

. Be persones! A conseqüència
: - de l'incendi: van perdre la vida

, quatre persones, quatre treba-
', lladors que en aquells mo-

ments estaven dins l'edifici. La

Scala quedaba absolutament -
-e'n runes.

. Si era una provocació de
dreta 'han aconseguit plena- •
ment el que es proposaven.

Si "era unas acció pretesa-
ment anticapitalista, queda,
; patèticament clar- que la ir-
responsabilitat cega d'actes
semblants á qui perjudica és;
precisament,,a la clase obrera;

: aquest cop tallant la vida de
• quatre .treballadors. /

v La reacció popular ha estat
suficient significativa de l'in-
dignació davant uns mètodes
absolutament contraproduents
si algú els considera revolució- *
naris. . . , ,

Mètodes que es reproduïren
a la Rambla a la tarda, amb ,
nou llençament de còctels Mo-
lotov .sense cap -[motivació. '
Mètodes que cal evitar si no es
volen repetir noves "Scales".

El nostre record emocionat
.als quatre treballadors de la
.Scala. \"\ -

'; Una de les interpretacions,
• potser la més credible, dels
fets de la Scala és que unes
p'ersones que ja havien inten-
tat desmandar la manifestació
de Ja CNT, el matí, al Paralelo,
van ser-ne les responsables.
Cal, però, .̂ deslligar aquesta

" central d'aquells incidents. La
.manifestació de la GNT
'̂transcurrí normalment i en ella"
es palesà la seva postura de

. boicot a les eleccions sindi-
cals, que oficialment van ço- :

—mençar el dilluns dia 16. .:
La. corripetivitat entre cen- .

traís de classe s'ha increrrjen-
tat al màxim amb motiu de les
eleccions i sembla que s'ha „

' començat ja á caure en .l'error
de modificar, cada central els
resultats aL seu gust. Gua-
nyada la batalla contra els stn-

> dicatsv grogs, s'ha d'evitar ara
la lluita entre les/centrals de

_: classe a l'hora de recomptar.ej
resultat de les eleccions.
~ En un comunicat, la "Ço-'

"missió Nacional de Partits
Polítics per a la política muni-

ta Scala: qui hi. ha sortît guanyant?

cipal de Catalunya", que inclou
els partits m.és representatius,
exigia que el termini de fixació
de les eleccions no superés els
tres mesos. Però el govern.;
Sgàrez encara^ no s'ha definit
clarament, a darrera hora, una
noticia trenca el glaç governa-
mental en relació a les dates
de les .municipals. En una en-
trevista Suárez-Felipe Gonzá-
lez, sembla dibuixar-se com a
sostre per a la seva celebració
els mesos d'abril i rríaig. Veu-
rem sí -és així. • - .
D'anècdota cal qualificar la di-
vertida notícia que presentava .

Tactual alcaide de Barcelona,
Sócias Humbert, com a candi-
dat socialista a aquestes elec-
pions. La sorpresa fou impor-
tant i, malgrat el desmentit im>
mediat- del mateix alcalde i el
periodista que llançà la bom-
ba, va ser tema d'especulació i
broma durant un parell de

.dies. ) -
I ara cal recordar-lo per la

seva tasca antifranquista fora
de discussió. En memòria d'ell
es vari convocar els actes, un
d'ells a celebrar la setmana en

curs amb participació de Verde
Aldea i Joan Revenios. Men-
trestant,, s'està articulant
aquest Front d'Esquerres" "no
marxista" que, si, com sembla,
està composat per l'Agrupació
Socialista Josep Pallach, es-
cindits d'Esquerra Democràti-
ca, Reforma Social Catalana)
Esquerra Republicana i altres,
es pot convertir en un Front
d'Esquerpes molt poc
d'esquerres. En principi adop-
taria el nom d'Esquerra de
Cata/unya. També ei "partit
de'n Pujol vol canviar-se el
nom': seria el Partit Nacionalis-
ta Català.

- El festival per la llibertat
;d'expressió i la del director de
Els Joglars Albert Boadella
que es va haver d'ajornar en el
seu moment, tindrà lloc el pro-
per dissabte en el Poble espa-
nyol. Esperen un gran èxit per
aquest festival. Mentre l'Albert
Boadella continua a la presó i,
malgrat les pressions populars;
el Consell de Guerra contra ell

~i Els Joglars contínua endavant.

FRANCESC BAJGES

Ens han encolomat el

f^·ç'a·'·

1 * "Ha estat una reunió molt.
important per a Catalunya,,
per a Espanya i per a tots". •
Amb .aquestes paraules, "urbi .
et orbe", el President Tar-
/adellas.va rçsumir pels perio-
distes el contingut, de' tot un .
dia de negociacions amb el Vi-
cepresident per a Afers Polítics
de! Govern de Madrid, Fernan-
do Abril Martorell. "No res, no *
res... cap problema", deia el '
Ministrerei Govern mentre els
periodistes li corríem alr dar-'

, rera escales avall a la sortida .
de la,reunió. El resultat, més '"
enllà de les paraules del Presi-
dent i del Ministre, eren dos vi-
cepresidénts ' de la Comissió
Mixta deJTraspàs de -Serveis

:de l'Administració Central a la
Generalitat: en Josep Lluís Su-
reda, "refinat estilista cata-
là", i Manuel Clavero Aréva-
lo^ "brusc combatent per a

les regions". I com .la Isabel i
en Ferran „(Fernando), ^ tant

""muntaran" en Josep .Lluís
,xx>m el Manolo, o almenys així
ho.va dir el Ministre del Go-"
vern. Eren les nou del vespre i
nevava als- Pirineus. ,
- Evidentment que a l'estira {
arronsa de la negociació s'hi
van barrejar fines menges;.al •
voltant de la. taula hi havia el
President, el Ministre, els Con-,
sellers i alguns adjacents i an-
nexos. "Un àpat millor que el

, que ens va donar en Suàrez",
diria l'Antoni Gutiérrez. I mal-
grat el bon menjar, els Conse-
llers no feien cara de felicitat.

" Ingenus d'ells, es pensaven
que parlarien de les negocia-
cions, però és clar "no res, no
res... cap problema", per què
s'haurien hagut de plantejar la
qüestió. En fi; que els Conse-
llers arribaren, menjaren, se

n'anaren, i res més.
També arribaren j els "mar-

xaren", però no menjaren, els"
mestres i pares de l'escola Pe-
gaso. Cap ,a les Í1 del matí,
després de l'intent fallit d'en-
trar'a la Generalitat de turistes
—difícil, de tant carregats que
anaven de "pegatines"— i amb
una hàbil tàctica de distracció
sobre el Mosso d'Esquadra de
guàrdia; van penetrar al Palau i
es van instal·lar ràpidament al
Saló de Sant Jordi. L'Antoni
Gutiérrez, hàbil ell, va dir que
estava molt ben fet i que no
els en treurien amb la força.
Els tancats es van entrevistar
amb en Pi i Sunyer, Conseller
de ̂ cultura, que els va dir "no
puc fer res, en.aquest tema
no hi entenc i per solucionar-,
lo estem creant un equip,
d'assessors", i com que veie-
ren que-no se solucionava res.

com a mesura de força, els
mestres i pares de l'escola Pe-
gaso van decidir continuar tari-

•óats i van mirar de ppcler dialo-
gar amb en Frederic Rahola. Al
vespre van arribar els Mossos
d'Esquadra i els van desallotjar
amb algun toc de porra perdut
entre els tancats. El capità dels
Mossos d'Esquadra va retirar
el rodet fotogràfic al nostre
company Jordi Soteras,_del
Mundo Diario, cosa.que no li
deixà complir la, seva tasca inr
formativa, vaja... com en els

; millprs temps. ;
L'endemà en Tarradellas va

oferir un pont a la seva vila na-
'ta\, i en Josep Faulí, Cap de
Premsa de la Generalitat, cada
dia somriu menys.

RAFAÉytóAtòÀNO

PRfNOTícits
ROMÀ PLANAS i RA-

MON PLANAS: Romà Pla-
nas, secretari de la Generalitat,
i Ramon Planas, secretari del
flamant Partit del Treball de
Catalunya (PTC). Molt poques
lletres diferencien dues perso-
nes ben diferents. I, sovint, els
mitjans de comunicació, sem-
pre submergits en l'espiral de
les presses, es fan un garbuix
amb risc de provocarei pànic a
la ciutat. Serveixi aquesta nota
per a alertar el desprevingut I
lector o oient de notícies, ao-j
bretot 'els .cardíacs. No passa
res. Si un dia llegeixen que RoA

mà Planas na cridat en un mÍT-
ting, a ;tot pulmó, "Abajo el
Pacto de la Moncloa !"; h'o
passa res. I, si un dia escolten
per la ràdio que Ramon Planas
li fa els esborranys; de les carr
tes a| President, tampoc passa
res. Que ningú fagi les male-
tes: ni Romà .Planas és un
"enano infiltrado" ni el PTC ha»
pres la Generalitat d'Hivern.
Només passa que s'han barre-
jat les poquíssimes lletres que
diferencien els dos senyors
Planas.

PERE PI I SUNYER, con-
seller de cultura, no ho té mas-
sa clar. Una comissió d'enti-
tats culturals de Santa Coloma
de Gramenet acudí a parlar-hi
amb motiu de la campanya en
defensa del. català. En tractar
el tema d'una possible subven-
ció de la conselleria a Ja
campanya en qüestió, Pi j Su-
nyer els digué que no era'pos-
sible perquè hi havia altres
qüestions prioritários "com el
trasvàs de l'Ebre":

Segons rumors d'última ho-
ra. Narcís Serra, conseller,d'o-
bres públiques, ha presentat
una denúncia d'intrusisme
contra el-conseller de cultura
per estar financiant el trasvàs

Ide l'Ebre, sense ni tan sols
informar-lo. ' .

A LES CORTS, en votar-se
l'abolició de la pena de mort;
els diputats de CDC i EDC vor

taren amb l'esquerra a favor
de l'abolició. Es dóna la cir-
cumstància que ni Jordi Pujol
ni Trias Fargas eren a la sala.
En acabar el ple, Macià Alave-
dra-ho comentava a un diputat
socialista: "quan no hi ha els
"jefes", voterh amb vosaltres"-
; Segons ens ha arribat, els

PSC —del qual, quedi clar un
cop'més, no en som portaveu
oficial— està ensinistrant un
escamot, ert un descampai de
Ja Floresta, .que tindrà com a
missió ; introduir subreptícia-
ment, unes píndules adormi-
dores a les. tasses, dels se-
nyors Pujol 'i.Trias, abans d'al-
gunes sessions; de Corts.

ESQUERRA DEMOCRÀ-
TICA de Catalunya ja té les
seves joventuts i aquestes el
seu manifest ideològic. . En
.diuen el Manifest Radical. En-
tre aquest pom i els bigotis del
Trias; es veu que s'ha creat
una certa confusió i que de
moment tres supervivents dels
"jóvenes bárbaros" de Ler-
roux, ja ha acudit a aplicar-s'hi.

El manifest comença amb
quatre cites: Xírinacs, Proud-
hom, Kennedy, Trias, Fargas.
Segons.ens han informat, l'ori-
ginal està datat a Reus, París,
Londres. . - •
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ILa Constitució pot permetre-ho

Un Tarradellas-bis
Encara que sembli el contrari, el futur de Catalu-

nya, el nostre possible Estatut i l'autogovern que
pugui comportar estan jugant-se aquest dies a Ma-
drid. 1 es juga ara, com ja es va començar a jugar
des del moment de la ponència que prepara
l'esborrany de constitució ya entrar en el tema de
les autonomies. El marc que determina la constitu-
ció és el que assenyalarà, els límits de l'Estatut. I
ara per ara no són poques les pegues que en un
anàlisi planer de l'esborrany constitucional podem
trobar. Per exemple, la que m'ha permès titular
aquest article: la possibilitat que á Catalunya hi ha-
gi un Tarradellas-bis o un super-Tarradellas repre-
sentant de l'Estat. j ' . . - - ' . / . ' • .

Aquesta explicitado pe-
riodística correspon al que es
dedueix_:de la lectura d'un dels
articles de l'esborrany consti-
tucional. Com és sabut, aquest
fou elaborat en el seu moment
per una comissió que incloïa
representants dels grups par-
lamentaris Aliança Popular,
Comunista, Minoria Catalana,
Socialistes del Congrés ï Unió
de Centre Democràtic. L'es-
borrany de Constitució s'ha
publicat^ conjuntament amb
els vots particulars-de cadas-
cun d'aquests grups parlamen-
taris. Ara, fins al dia 24 d'a--
quest mes de gener, els grups -
no presents en aquesta comis-
sió, en la qual seran presents
tots passarà el text íntegre a la
plenària perquè -aquesta pren-
gui una resolució definitiva.
L'esborrany actual compta;
amb 159 articles, dels quals el"
128 aí 149 estan encapçalats
pel títol: "De los Territórios
Antónomos".

El Tarradellas-bis

n Dic Tarradeljas-bis per a
aintetitzar clarament la imatge
que, al meu entendre, indica
l'article 142 de l'esborrany.
Aquest article diu textualment:
"Un Delegat nomenat pel Go-
vern i resident a la capital del
Territori Autònom, dirigirà
l'Administració r Perifèrica de
l'Estat i la coordinarà, quan
procedeixi, amb l'Administra-
ció autonòmica".

I el perill que hi ha amb
aquesta articulació és que se-
gons quines'siguin les atribu-
cions del President de la Ge-
neralitat i les del delegat es-
mentat en rarticle"T42, aquest
pot esdevenir un personatge
d'extraordinari poder polític,
molt per damunt del mateix
President de ¡a-Generalitat i
consegüentment de la mateixa
Generalitat. ' ''. -

El que aquest" article .ens
presenta és un nou. "virrei" de
Catalunya i evidentment això
qüestiona enormement el sen-
tit que es pugui donar a la pa-
raula autogovern en aquestes
circumstàncies. Si, .a més, que
les conpetències atribuïdes a
la Generalitat són molt minses
pel que configura aquest es-
borrany constitucional ens tro-
barern, com deia, en una situa-
ció en què el veritable govern
de Catalunya no residirà en la
Generalitat i les seves institu-
cions sinó en aquest Delegat
governamental:

De moment, però, i abans
de rendir-se al pessimisme
que articles corn aquest poden
comportar, cald.rà estudiar qui-
nes són les atribucions i com-
petències amb' què cadascú
comptarà segons determini la
nova Constitució.

En principi, de tota manera,
no és massa encoratjador què

cap dels cinc grups que van
elaborar la ponència presen-
tessin vots particulars en
aquest article.

Qui manarà i qui v
• ; • cobrarà /

L'article 142 esmentat po-
sava en, qüestió qui manarà en

r la Catalunya del futur, però cal
també saber qui i com recap-
tarà e's diners que Catalunya
produeixi. És ben sabut que
l'autonomia sense diners no
se'n "pot fer. I els diners vin-
dran, si vénen, d'una banda, de

f les atribucions que vagi.asso-
Jint la Generalitat, i de l'altra
dels impostos i subvencions •
de què aquesta .pugui fer-se

« beneficiària.
1 Les atribucions que pugui •

tenir la Generalitat V qualsevol '-.
altra entitat autonòmica resten
forca delimitades per l'article
138 que assenyala, una rera ^
l'altra fins un nombre de 32,
les competències.quei són ex-
clusives i no transferibles per >
part de l'Estat. No figura en
cap lloc de l'esbo.rrany consti-
tucional quines són les atribu-
cions dels "Territorios Autonó-
nomos" la qual cosa vol dir, de
restar definitivament així, que
qualsevol atribució reivindica-
da per la Generalitat hauria de
ser discutida, ja que,l'Estat, en á
principi, no es defineix sobre la
mateixa". Solament el grup dels.
Socialistes del .Congrés intro-
duí un vot particular enume-
rant: les atribucions que cor- ~-:.
responen a l'Estat, les que cor-, •:
responen als Ens Autonòmics i ^
les que hauran d'ésser com-
partides. Amb tot, caldrà estu-
diar més a fons aquest punt en
propers articles. Respecte als .
recursos amb que comptarà la
Generalitat i la resta d'òrgans
d'autogovern autonòmics, són.
indicats a l'article 146 que
enumera:

—Impostos cedits total,-O
parcialment per l'Estat, recàr-

• regues sobre impostos esta- '
tais i altres participacions en
els ingressos de l'Estat. ,

v —Els seus propis impostos,
^taxes i contribucions especials. ..

—Transferències d'un fons \
de .compensació interter-
ritorial i altres assignacions

'.' amb càrrec als Pressupostos
Generals de Dret privat.

—Rendiments provinents .
del seu patrimoni i ingressos
de Dret privat.

—El producte de les opera-
cions de crèdit. ..-•

El punt més important aquí
és el de la possibilitat, de
comptar amp impostos fins
ara en mans de l'Estat. Aquest
punt, que no estava en el pro-
jecte presentat per la UCD i ;
que fou introduït malgrat les
moltes reticències dels repre-

- sentais dels grups parlamenta-
.ris dretans, necessita encara
•un amillorament consistent en -

dir, exactament,, quins són els
impostos que es traspassaran i •
quins no i, en el cas de .
compartir-se, quins.tants per
cent recaptarà ca'dascú. ,

De mantenir-se la Constitu-
ció tal com ara està redactada,
també en aquest punt ens tro-
barem : que .l'autonomia és -
quelcom sotmès a contínuar

'negociació. Si la constitució
no assenyala clarament quines <
són les atribucions, els' recur-
sos i .la forma de recaptar-los
dels Ens Autonòmics resultarà
que el dret a l'autogovern de
les nacionalitats .de l'Estat
espanyol és una possibilitat i
no una realitat al marge de les
possibles fluctuacions de la
política. Ens trobaríem amb el -
cas de que tindrien més atribu-v
cions i recurses aquelles na-
cionalitats els representants
polítics de les quals estigues-
sin més d'acord amb els go-
vernants de l'Estat

La Constitució i
I' Estatut

El futur de la Constitució
està en mans d,els vots parti-
culars fins ara presentáis i els
que ppden fer-se fins que es
tanqui el termini indicat per la'.;
comissió que recull les esme—/
nes. Pel que fa a Catalunya és,
fa imprescindible .una certa -
unitat que cada vegada es veu
més difícil. Una primera i im-
portant dificultat és l!hiverna- •
ciò de l'Assemblea de Parla-
mentaris. Un segon entrebanc :
és el precedent que ha estat el
Pacte de la Moncloa, en les
comissions econòmiques del
qual es palesaren les diferèn- ;
cies que es presenten entre els
partits de dreta i esquerra ca-
talans quan es tracta de díscu--
tir delies mesures de reforma
fiscal. O també guaníes tractà
de potenciar la presència dels
governs autonòmics als con-
sells d'Administració .de les
Caixes d'Estalvi. Les dificultats
i diferències apareixent també
quan Convergència Democrà-

„tica demana les competències t
i recurëos per afavorir els serr
veis privats o el desenvolupa-
ment de les empreses i els so-
cialistes els demanen per mi-
llorar els serveis públics.

Tanmateix és imprescìndi- ;
ble, de la forma que sigui, un
acord entre els representants
polítics catalans per a aconse-
guir que la- Constitució asse-
nyali el major nombre de rer
cursos i competències de les

.nacionalitats de l'Estat. Si no
és així, no ens servirà de res
desempolsar l'Assemblea de

• Parlamentaris perquè elabori
l'Estatut d'Autonomia. '.-.

L'Estatut hp passa ara per
les. eleccions municipals sinó
per la Constitució.

FRANCESC BAIGES

Dimecres, 11-de gener •
—Avui ha estat legalitzat el primer

Ajuntament democràtic de tot l'Estat;
és-el d'Ascó, què és format pels repre-
sentants del PSC, PSUC, CDC, UDC i
UCD.'" >. : '

• —L'Institut de Reins'erció Social (I-
RES) ha fet saber.a l'Entesa dels Cata-
lans que l'indult per als presos socials
no és suficient. v

—El. President de la Diputació de
Tarragona j alguns batlles d'aquelles

• comarques no volen .el traspàs de fun-
cions d'aquesta institució a la Genera-
litat, v

-rSegons ha dit un ucedista d'As-
túries, el partit del govern gastarà uns
2.000.000.000 (dos mil milions) de
pessetes a les municipals.

—Les eleccions sindicals ja han co-
mençat i a Éuscadi ELS-STV (Sindicat
dels Treballadors Bascs) va en primer
lloc del raking. De tota manera a Bab-
cook Wilcox, una de les grans émpre-,
ses d'aquells indrets, ha guanyat UGT
amb .7 delegats, seguida de CC.OO.

'amb 4, ELA-STV amb 3, i LAB amb 2.
^ —Tres morts (un policia i dos mili-
tants d'ETA) i alguns detinguts, ha es-
tat el balanç de la primera fase d'una
operació policial per desarticular ETA-
militar. - •'„ •

Dijous, 12 de gener - >
—A Sabadell, els demòcrates de to-

ta la vida, s'han inventarei seu partit:
Partit del Demòcrates de, Centre Units

,de Catalunya (PD.CUC), què és declara
monàrquic i "regionalista"' català.

_ J —Lanza del Vasco,"un dels més.
grans apòstols de la no-violència, ha
estat a Barcelona, i s'ha manifestat ra-
dicalment en contra dejes ideologies
"tan de dretes com d'esquerres, ja que
tot ideòleg és nefast, perquè conver-
teix les errades teòriques en horrors
històrics". s .'."

Al País Valencià .no trigaran gaire
en./ser ''provisionalment autònoms",
amb una Generalitat provisional presi-
dida provisionalment per un militant
del PSOE. - •

—Abans fou el Senat, avui ha estat
el Congrés del: Diputats la dreta vqJ la
pena de.mort. , - - , • .

—L'ETA-militar ha dit que. malgrat
els -companys detinguts i morts ahir,
seguirà la seva lluita per "l'Estat socia-
lista basc, independent, reunificai i.
euskaldún". , .

• * v >
Divendres, 13 de gener

—Avui ha -arribat el ministre Abril
Martorell va- Barcelona; ha vingut per
negociaries comissions mixtes, que ell
presidirà.

-Uns nou militarfs del PSP català
han entrat a la FSC (PSOE) per tal d'a-
favorir l'unitat socialista.

-L'Entesa dels- Catalans vol dina-
mitzar la campanya'Volerò l'Estatut,
que acabarà la diada de Sant Jordi, el
23 d'Abril. • ~- '

—Han corregut rumors que apunta-
ven a Sócias i a Roca Junyent com a
possibles batlles de Barcelona després"
de les municipals; el què no deien els
rumors era qui-votaria a aquests,

, exemplars de la" socialdemocràcia des-
cafeïnada i .centrista, a la ciutat "més
roja d'Europa".

/
Dissabte, 14 de gener -

—La Comissió Mixta^e traspàs de
serveis amb l'Estat serà vicepresidida

per Clavero Arévalo (ministre de les
Regions) i per Josep' Uuís Sureda..

—Han estat detinguts deu militants '
d'ETA-m a Pamplona.

-.-A Murcià han estat detinguts sis **
ultres, sospitosos d'atentar contra les

' seus del PSOE, PSP i PCE d'aquella
ciutat. - ./'

—El" President Eanes ha donat un
• nou marge de temps a. Spares per a ,

rformar el Tjovern portuguès; quatre ,
dies més per'a negociar.

Diumenge, 15 de gener . .
—L'Honorable Tarradellas ha visitat

. el seu poble nadiu, Cervelló.
• —La "Scala" ha sofert un incendi,-

causat per uns còctels molotov, Han--
resultat morts quatre treballadors, i la
impossibilitat de tornar a.treballar fins
d'aquí un any, deixa, a 200 famílies
amb l'assegurança d'atur. '", " .̂.̂

—La CNT ha fet una manifestació
/contra el Pacte de la Moncloa.

—El PCE(i) ha seguit jugant avui a la
guerrilla urbana a Barcelona.
, - —El Conseller de Treball, Codina, de
la UGT, ha dit que et problema més
seriós, és l'atur. . - > •

- —AP (Alianza Popular) ha'celebrat
v . e l seu Congrés a Catalunya avui.

—L'"Ejército Nacional Anticomunis-
ta" ha reivindicato la sustracció d'ar-
mes del Pani, el quarter de-Roses. - ,

—A Jtot Euskadi hi han hagut maniT
festacions que donaven suport a ETÀ;
el crit més repetit fou "ETA Herria Zu-
.rekin" (ETÀ,- el poble és amb.tu).

Dilluns, 16 de gener
—Han estat detiriguts alguns mem-

bres del PCE(i), però no «'els pot rela-
cionar amb la qüestió de Scala; t si
cerquéssiu per la dreta, policies?

-S'anuncia d.ue. el rei vindrà el di-,
mecres ayBarcelona.,

—S'ha celebrat una reunió entre el .
PSC, FSC (PSOE), PSUC i CDCÍ; hi ha
mancat la UCD À s'ha fet'per tirar en-

.- davant la proposta Andreu i Abelló-
Benet pel debat parlamentari de la
constitució* , . ' - •

Dimarts. 17 de gener
—AvuiT s'ha donat Tals advocats del

"Joglars" una copia de la "'Causa "„(les
acusacions), per tal de poder-los de-
fensar un'Consell de Guerra.

—El PCE d'acord amb el PSOE res-
pecte a què a fa Primavera-79 s'hau-

• rien de~convoçar les eleccions legisla-
tives. • ' , -

QUÈ PASSARA? ;
—Que l'Albert Boadella ha de tenir

un festival. És axlir, que hom organitza
un festival per reivindicar -la llibertat
d'expressió i la llibertat d'aquest actor.
D'altra banda, cal remarcar la por que
sigui prohibit. . . , <

-Que després de buscar per l'ex-
trema dreta, la policia potser que trobi
els assassins de la Scala per la dreta.
No? . -

—Que la Comissió Mixta de traspàs
de competències â la Generalitat es
reunirà oficialment e| dia 23, encara
que també s'especula amb la,data del/
27. da'veurem, què ens, traspassen M

ERNEST BLANCH
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L'HORA POLÍTICA

La penà de mort al Congrés

Fa de mal dir
Temps era temps, els periodistes acreditats a Les

Corts sabien en un cop d'ull qui dels prohoms parla-
mentaris havia votat en contra o a favor de determi-
nada proposició de llei. El juny del 77, els procurados
s'havien endut les claus del sistema electrònic i .les
votacions es feien a peu dret mentre voluntariosos
secretaris comptaven els escons. En aquestes condi-
cions, el vot parlamentari era un vot valent. Els dipu-
tats es mantenien 'dempeus; desafiant á la concu-
rrència mentre durava l'escrutini. L'acte de votar as-
solia així un caràcter sublim i trascendent, i la ruptura
de la disciplina de vot era acollida per la premsa amb
murmuris prolongats i expressions de sorpresa.

Cap a mitjans de setembre,
però, les claus van tornar e Les
Corts i-els sistema electrònic,
.llavors, va funcionar una altra
vegada. Els .escrutinis es fan
ara amb la discreció i rapidesa
de la. tècnica cibernètica. En
.trenta segons, els diputats
emeten el seu vot elèctric. Una
lleugera remor metálica s'ex-
tén per l'hemicicle i, als pa-
nells de les pareds, surten les
xifres amb els resultats de la
votació. Els observadors més
experimentats han d'endevinar,
aleshores qui ha votat què i, de
vegades, s'ajuden amb maquir

netes de calcular per tal d'es-
catir els corrents de vot del
Congrés. No cal ni dir que gai-
rebé mai surten els comptes:
sempre hi ha algun diputat-

- electe que ho ha pogut venir...
Després de les vacances de

Nadal "i amb el país mig nevat,
tot feia esperar una setmana
parlamentària intensa i càlida,
amb el plat fort del dijous a la
tarda, quan els millors oradors
de läV 'Cambra havien de
plantejar-se la proposició-,de
•llei del Grup Socialista sobre

-• l'abolició-de la pena de mort.
Una proposició de llei que ja

Cal fer una autocrítica seriosa.^

havia estat debatuda i rebutja-
da al Senat dues sétrnanes
abans pel precari marge de.
dos vots. • • • ' . . , ;

CADA MATI LLEGIU

~ v

D EM AM E U^LO AL VOSTR EQUI OSC

AVUI t
íAVUI

AVUI
• ' , . • : ' • f

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

Un diari peral futur
1 * " •-' ,~ • "' • " , . ' ' '

SUBSCRIVIU-VOS-HI

" El "test" del Senat feia
mantenir esperances que ei
Congrés ho aprovés, comptant
amb la ruptura de disciplina de
vot per part d'e membres clara-
ment evolucionistes d'Unió de -

- Centre Democràtic, ruptura de
disciplina afavorida pel caràc-
ter nominal i secret de la vota-
ció. , ;.'• -'-; • ' • • . . v ~ ' . • ' • ' ' . - ' -

Amb ̂ experiència del Senat
al darrera, la sessió vaser molt

"semblant, si bé més elegant.
Els oradors s'estalviaren, al
Congrés las referències històri-
ques a Manuel Azana. que
tant demagògicament foren

; esgrimides al Senat, i . ben
aviat*.van quedat plantejades
les*dues postures dominants ja í
conegudes. L'esquerra aboga
per l'abolició inmediata i UCD,
per part seva, tot i declarant- Y
se abolicionista, adueix la ino-
portunitat —aquesta és la
paraula— de prescindir de la.
pena de-mort en l'actualitat.
"Més endavant, quan la Cons-
titució... Ara no és prou-òpor-

* tu..." Aquests són alguns dels
' arguments que es van sentir el

dijous al Congrés.
Per part dels abolicionistes,

el socialista Peces-Barba (¡II
del senador socialista que.
també havia defensat la pro-
posició de llei al Senat, va fer
una intervenció -florida i erudi-
ta que havia de ser contestada
per un membre d'UCD i que fi-
nalment ho fou pel ministre de_

.Justícia, Lavilla, després de
,,que els socialistes exigissin

—al nostre criteri erròniament—
• la interpretació estricta del Re-

glament. Lavilla va repetir amb
lleugeres variants la seva in-
tervenció al Senat i es va pas-
sar tot seguit a la lenta però
més segura votació nominal i
secreta.

En aquell moment una vin-
tena aproximada de membres
d'JJCD van abandonar la sala o
van abstenir-se d'emetre el vot
abans de trencar la disciplina
del grup parlamentari. Tot i
amb això, el resultat, com
tothorn sap, va ser contrari a la
proposició de llei abolicionista
per la diferència de cinc vots
(133 en contra i 128 a favor)."
La pena de mort, doncs, conti-

, nua vigent ï el dijous dia 12
es va perdre una votació mes
de les moltes que les forces
progressistes van perdent aL;
hemicicle per obra i gràcia • - * - '
diuen—de la injusta distribució
dels escons a la Llei Electoral
aplicada.el 15 de juny. \ '

No- és per casualitat ni per
demagògia triomfalista '.que
esmentem el 15 de juny. Ara
fa sis mesos i mig que els nos-
tres parlamentaris prenien pos-
sesió dels seus llocs al Palau
de la Carrera de San Jerónimo

i es disposayen-a fer,-per pri-
mer cop, política legal, política
d'oposició, política de repre-
sentació de les forces populars
que els sostenien amb el seu
votr Durant aquest temps de
rodatge parlamentari, els dipu-,
táts han hagut de multiplicar-
se i actuar en diferents fronts
amb una dedicació voluntaris-
ta, incontrolada i al mateix
temps vencomiable. Després
d'aquests sis mesos i mig, els
diputats de Socialistes de
Catalunya Tnantenen el lligam
amb els seus electors fins al lí-
.m\t del possible, han donat su-
port a les lluites sectorials que
tenien lloc a les seves circums-
cripcions, han dagut d'atendre,
de ben aprop, les lentes fases
de la preautonomia, han estat,
presents a les comissions del
Congrés de Diputats portant a.
terme una tasca esplèndida
sobre tot a les comissions de
Reglament'M-'d'Economia, han
gestionat, les contrapartides
populars del Pacte de- la Mon-
cloa, han. participat als con-
gressos dels respectius partits,
etc. La dispersió d'activitats
amb què el pundonor polític
dels/nostres diputats ha ha-
gut d'enfrontar-se durant
aquest mesos, però, no^sembla
que en un futur pugui arribar a
racionalitzar-se i a vegades-
aquestajustificadíssima volun-
tat.de abastar-ho tot pot por-
tar a petits alts i baixos histò-
rics, petites oportunitats desa-
profitades, petites brometes
del destí que els socialistes en
tant que científics, no ens po-
dem permetre.

Perquè quan diem que Ta-
bolició de la pena de mort va
ser rebutjada per cinc^vots en
contra, fa de mal dir que eran

•;•• cinc, precisament cinc, els di-
putats de Socialistes de Cata-
lunya que —convenientment
justificats en altres tasques
polítiques— no eren presents a
l'hemicicle. Va de mal dir que

'./el PSOE, el matejx/grup que
proposava la llei d'abolició (I),
registrés .una vintena -d'ab-
sents. Jraixí mateix fan de mal

/comptar les absències d'altres
grups polítics catalans aboli-
cionistes a l'hora de la votació.

Perquè en aquestes condi- ,
cions'qúan diem que l'abolició
de la pena de mort ha estat re-
de {appena de mort ha esta re-
butjada ni els socialistes ni el
conjunt de l'esquerra parla-
mentària catajana no. pot em-

/ prendre el fàcil carni del silen-
: .-•ci· .•-.- ' ' . ; • • - . " ' . . . ' .

Ara més que mai ens cal
reafirmar la nostra responsabi-
litat política amb l'aúto-crítica
més sincera.

JOAN BARRIL
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La descolo-
nització del
Sahara

> " * , " ' *

encara cueja

Quan Ja Comissió. d'Afers
Exteriors del Congrés va apro-
varia resolució presentada pel
grup socialista del congrés se-
gons la qual hom cridava a de-
clarar davant d'aquest.grup de
persones,implicades en el pro-
cés de descolonització del Sà-
hara, grup format per Carro,
Solís Ruiz, Rodríguez de Vigu-
ri, Cortina Mauri, Arias Navar-
ro, Pinies, Alvarez Miranda (Al-
fonso), Gómez de Salazar,
Areilzà, Blanco Sobrado i
Martín Gamero, més d'un va
sentir com les cames li feien fi-
9a- ' • ' • • • V 'J- ' : v : ' • ' ; • ' - ••'-''•

Ja és hora que és faci llum
sobre l'afer potser més tèrbol
de l'època de transició, un afer
en què hi ha implicats interes-
sos molt estranys i diferents, i
que el poble espanyol té el
dret de conèixer. ' -

La venda d'un poble no és
cap bajanada.:I la venda del
poble, saharaui no és cap bro-
ma. Aquells que en una1 època,
determinada es van creure
amb el dret d'actuar i fer-ho
tot com volien i sense haver de
donar explicacions a ningú,
avui tenen l'obligació, si no le-

I gal sí mora/ o ètica, de respon-
I dre els interrogants que encara
I queden i que amb tota segure-

tat els representants del poble
espanyol re u nits .a I Congrés els
plantejaran. ,

El candidat d'Alianza Popu-
lar per al senat a Madrid, que
per sort no va ser elegit, i lla-
grimós ex-president del Go-
vern Arias NavarrOrja ha mani-
festat el seu interès a no de-
clarar. S'entén. Només ,els que
tenen moltes coses per ama-
gar s'esforcen per no dir res.

A qualsèvon país democrà-
tic un ciutadà, com éff ara TA-
rias Navarro, té l'obligació de
declarar davant del Parlament,
però els que no han cregut mai
en'institucions dernçcràtiques
de govern no tenen ni el, més
mínim interès a respectar : les
regles del joc.

La iniciativa déte socialistes
té la nostra simpatia, ja és ho-
ra, que al Parlament s|hi parli
clar. Malgrat tot, veiem venir
que fora del caràcter simbòlic
de les citacions, cap dels citats
anirà^a declarar. De moment
els tràmits han començat, el
president de la Comissió Igna-
cio Camuñas já ha donat al
president de la Cámara la/re-,
solució de la comissió. La jun-
ta de portantveus • es posarà
d'acord sobre el caràcter que
tindrà la reunió on s'han 6on-
vocat a declarar les citades
personalitats. Però ens fa molt
Tefecte que no passarà rés.

Tots tenim el dret de saber,
i els que ens, poden informar
tenen l'obligació de fer-ho.
Almenys, així haurien d'anar
.les coses en un país democrà-
tic. -

' F.N.M.

Sfha signat el Document d'Alacant

PSPV-PSOE vers la unitat
Amb el comencement de l'any dos pa rtits sòcia lis-

tes i valencians inicien un procés, llarg, dificultós, pe-
rò sempre satisfactori que ha de conduir a la unitat.
S'han acabat els temps.de les baralles i disputes bi-
cantines perquè ara es tracta de, començar quelcom
junts, la construcció del gran partit dels socialistes
del País Valencià; quelcom que si fa pocs mesos
semblava impossible ara e's veu com una realitat.

, El Document d'Alacant és el punt de partida, ara

haurà de passar temps, al míg hi ha unes eleccions
municipals; però el destí, el futur sembla molt clar: la
unitat. , , " , ' • , ; .

El PSPV és un partit que va néixer amb vocació
d'unitat; unitat que ara està mes a la vora que mai.

, Per a parlar-ne ens hem posat en contacte amb
l'Alfons Cucó, dirigent del PSPV i destacat historia-
dor, autor de diferents llibres sobre el moviment
'obrer al País Valencià i expert coneixedor del tema«

—¿Quin sentit té el document
d'Alacant signat pel PSPV i el
PSOE? . . , • • . ' .

—El document d'Alacant bàsi-
. cament vol fer veure que- els

punts do vista de tots dos partits
no són, encara que d'entrada ho
hagués pogut semblar, gaire dife-
rents,, sinó que hi ha uns paràme-
tres iguals en determinats aspec-
tes, especialment des de l'òptica^
de la construcció d'una societat
socialista, i d'altra banda hi ha

~ unes reflexions concretes sobre la
situació al País Valencià com a
societat nacional oprimida.

—¿Quina importância H do-
neu, al document d'abril?

—Li donem molta importància,
bàsicament eh el sentit que signi-
fica una primera pedra, l'ar-
rencada d'un procés complex, pe-
rò en el qual els dos partits tenim
una. voluntat clara de construcció
d'un espai polític socialista que
comprengui evidentment tot l'es-
pai. > , . '

—¿Com es pot concretar la ,
unitat socialista al País Valen-
cià?

„ —Nosaltres trobem que la uhi- ,
<tat socialista és un procés que en-
cara no està fet, perquè tenim la
impressió que fins ara, tant el,

JBSOE conynosaltres, hem mirat, -
potser erradament, de disputar-
nos un espai, quan de fet peqsem.
que més que discutir-nos per un
espai el que hem de .fer és
construir-ne un conjuntament.
Evidentment que això porta pro-
blemes, perquè tots dos partits
tenim una trajectòria i un origen
diferents, però tenim aquesta ma-
teixa idea de la construcció d'un
gran espai socialista, cosa que

sembla que hem assumit d'una
manera franca i oberta i pensem
que és l'única solució per a poder
establir urt socialisme majoritari i
un socialisme coherent al País
Valencià.

—¿En aquest sentit, creieu
que el document d'Alacant re-
presenta un gran pas endavant?
- —Sí, sí, certament que ho és, i
.molt. Hem constatat a través de

•'la negociació que s'ha concretat
en el document d'Alacant que les
diferències entre els partits no
són excessivament grans; ara
hem de matitzar moltes idees so-
bre les quals no tenim unanimitat

.de criteris, però ens hem adonat
d'allò que diuen que "el que ens
uneix és més que et que ens se-
para". ..,'

—¿Hi ha algun projecte en re-,
lacio a•* les eleccions munici-
pals? , - ' ' í-
, —No encara, és una cosa que

l'hem de negociar. Una de les
conseqüències del document d'A-
lacant és que hem muntat un co-
mitè d'enllac^entre els dos partits,
cosa que no existia, perquè, no es
pot negar, les relacions entre els

dos. partits no han estat —de la
manera que sí que río han estat a
Catalunya— unes relacions tran- .,
quiles, sinó que al País Valencià '
hem tingut unes relacions molt

•conflictives. En aquest sentit el
document d'Alacant ; marca una ~
etapa històrica entre els dos par- -
tits, perquè fa acabar de mutu '
acord l'època de les baralles, i ara
entrem en una època d'afirmar
coses i no de negar-ne. El docu-
ment d'Alacant marca una època.

—¿En aquest aspecte, el docu-
ment d'Alacant està .obert a al-
tres formacions com ara el PSP
o el grup d'Unitat Socialista?.

—El document d'Alacant és un
document bilateral entre dos par-x

tits. Sí que volem que aquest pro-,
ces que hem iniciat sigui un pro-
cés obert o altres forces socialis-
tes i més concretament al PSP,
perquè pensem que cap partit so-
cialista pot ésser exclòs d'un pro-
cés dinàmic. ! . •

—¿I el 'grup dels germans
Garcés. Unitat Socialista del
P V ? " . " • • - / . . "
, —Bé; ens fa l'efecte que aquest
grup és molt minoritari, que en

PSPV, un partit amb vocació unitària. (Foto_Arxiu).

-aquest moment no hi deuen ha-
,ver més de cinquanta persones, i
el PSPV no s'hi relaciona, des de ,
l'època de l'escisió no ens relacio-
nem. Em consta, ens ho han dit
companys del PSOE, que han fet

. certes peticions al PSOE, però lá ,
, relació amb nosaltres és nul·la.

—Uà hi ha. dates concretes ,
per al procés.

—Estem començant a fer 'un [
calendari d'actuacions i pensenrf, i
el PSOE també, que en primer
lloc el primer pas ha estat el do^
eumeni d'Aíacant, el segon la ]
constitució, de la comissió d'en-
llaç. Ara ,bé", jal País Valencià .el
PSOE no hi té formada formal-,
ment la Federació, i hi furiçjpna
•amb tres agrupacions provincials/
No obstant, el 23 de febrer està-
previst el Congrés del PSOE en
què es constituíra la Federació

-del País Valencià (PSOE) i això ho:

.considerem uri pas més del calen-
dari, ï d'altra banda el PSOE con-
templa el País Valencià corn una
globalitat, i mòlts dels temes que
ara s'han signat en el document
d'Alacant 'formaran pan; de les.
ponèneies del Congrés del PSQE.
Un,altre pu'ñt que podria feracos-%
tar molt tots dos partits seria que
es trobessin els punts de coinci-
.dència, per tal d'anar junts a les

" municipals, usant d'una fòrmula
realment similar a la que es va fer1

servir en les generals de Catalu-
nya, fórmula com "Socialistes del
País Valencià (PSPV-PSOE)", i,
que un cop s'hagués establert
aquesta .aliança i el camí. comú

~vers les municipals, totes duesor-
ganitzaçiohs haurien de celebrar
congressos previs a un possible
congrés d'unificació. :

Document d'Alacarrt
E| Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i el Partit So-

cialista Obrer Espanyol (PS*OE), han convingut en signar un
document ¡conjunt (que hem denominat generalment com a
"Document d'Alacant", per haver estat elaborat a aquesta ciu- .
tat) del qual, degut á la seua extensió, els dos partits fan
aquest article extracte per a la premsa: ' - - \

"Tant el PSPV com el- PSOE han constatat darrerament' l'a-
costament de les seues respectives anàlisis polítiques, alhora
que la seua decidida voluntat d'avançar en la construcció del
gran espai polític del socialisme valencià, conscients que així
obrim esperances inèdites en la transformació de la nostra so-
cietat. Es per tot això que ambdues organitzacions, sense re-
nunciar a la seua tradició i al seu ideari específic; constatem,
en principi, els següents punts de convergència:

1.- La nostra alternativa és el socialisme autogestionari,
l'objectiu del qual és la construcció d'una societat sense clas-
ses, en la qual no existesca cap forma d'explotació, dominació
n i opressió. ; : . . .

2.- Constatació del caràcter plurinaciönal de l'Estat Espa-
nyol i la situació d'opressió nacional de les comunitats perifèri-
ques. Constatació que Í'opressió nacional és un dels resultats
de la lluita de classes. v
3.- Un dels territoris de l'Estat Espanyol oprimit nacionalment
és el País Valencià. La plena normalització nacional del País
Valencià és un objectiu irrenunciable per a tots els socialistes
valencians. - ' . : ,_
4.-L'Autonomia, a més d'un dret inalienable dels pobles opri-
mits, constitueix avui el camí imprescindible.perquè els treba-
lladors puguem accedir a llocs de decissió en els llocs de tre-,
ball, com a pas previ per a vèncer el capitalisme.

5.- L'àmbit del País Valencià són els,límits, administratius de~
les actuals províncies d/Alacant, Castelló i València. Aquest ;
territori abarca comarques lingüísticament diferenciades, to-
tes Jes quals són plenament valencianes. La comunitat de lien- ;
gua, cultura i història amb d'altres terres és compatible amb el
fet- que cal reforçar, des d'ara mateix, la personalitat política
del nostre País. : ' . - • - . . " ' , • • • -
6.- El Pacte de la Moncloa, realitzat en una situació dramàtica ;
per à l'economia, i pera consolidaria democràcia, haurà de
dur-se a terme evitant que els treballadors siguen els qui car-
reguen principalment amb el pes de la crisi econòmica. •
7.- En el procés cap a l'Autonomia, l'etapa pre-autonòmica —
que s'ha de fer respectant la'voluntat popular del 15 de Juny—
haurà.de posar les bases reals per a la plena'restauració de la
Generalitat. . , -. • , . . ,
8.- En el terreny sindical, els socialistes valencians coincide!- •'.
xen en la necessitat de consolidar l'alternativa socialista com a
instrument d'organització del moviment obrer. Aquesta conso-
lidació, cara a les properes eleccions sindicals» exigeix la.ne-/
cessaria clarificació de l'espai so cja I i sta, tot diferenciant-lo de :
l'espai ocupat^ pel sindicalisme d'orientació comunista com -
CCOO-CSUT-Sy, anarquista com CÑT, o el d'altres ideolo-
gies alienes al sindicalisme de classe. Coincideixen també a >
,definir l'espai sindical socialista de sindicat de classe,- demo-,
cràtic, independent, unitari i revolucionari; el qual per al PSOE
s'identifica tradicionalment amb lá U GT i per al PSPV amb
USO-UGT. Finalment, els socialistes valencians coincideixen
en la necessitat d'avançar en el camí d'aconseguir la necessà- /.
ria unitat sindical. * - ' » -"
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L'estalvi i la Generalitat

El paper de les Caixes en la
pre-aLitonomía

Sembla com si darrerament se n'anés parlant cada
dia rtlés de les nostres Caixes d'Estalvi.

Se'n parla des de dues vessants: la financera, és a
dir, quin tipus d'operacions financeres han de desen-
volupar per donar un servei més adient a l'economia
catalana, i el lligam que ha d'establir-se amb els po-
ders públics catalans, és a dir, amb la Generalitat.

. Sembla que aquesta sego-
na vessant és la que. suscita
més polèmica. Dues posicions "-
poden intuir-se respecte a la
mateixa: -

a) Les Caixes amb seu a
Catalunya han d'estar al servei
de la Generalitat; uns diuen ,
que haurien de ser "nacionalit-
•zades", uns altres que harien
de finançar prioritàriament i .
quasi exclusivament les invert -
sions públiqueá que endegui la ;
Generalitat. -Aquest objectiu
que la Generalitat estigués re-
presentada en els Òrgans de
Govern de les Caixes amb prou
poder per a fer efectiu el de- -

.cantame'nt dels objectius que
ara tenen assignats les Caixes
pel' Monopoli d'Economia a
Madrid.
, b) La segona posició pensa
que, donats els condiciona-
ments politics i d'història' re-
cents de les Caixes, hauria de
cercar-se" un compromís tripar-
tit-entre .el Banc ^d'Espanya-
Ministeri d'Economia (que re-
gula Jes funcions de les Cai-
xes), les rrrateixes Caixes Cata-
lanes, a partir del seu òrgan re-

, presentatiu, la Federació, i la
.Generalitat, per tal d'establir,
un acord programàtic que per-
meti canalitzar les inversions -'
de les Caixes cap als objectius
de suport de les tasques de la
Generalitat, per'consentiment

'mutu. _% ' _ , '
, Aquesta posició és la que
defensa el grup mixt de treba-
lladors 'de Caixes del PSC i
economistes del CES,, grup-,
instrumental'que duu a termes
l'anàlisi del problema i que es-
.tudia les solucions, més
adients. En aquest sentit exis-

teix ja un esborrany per consti-
' tuir un Institut de Caixes d'Es-

talvi Catalanes (ICÊC), que se-
ria l'òrgan que lligués els tres
"partenaires" abans esmen- ;
tats. . !•
- La crítica que pot fer-se a la
primera posició es basa princi-
palment en la dificultat política
d'endegar un procés de nacio-
nalització d'uns organismes fi-
nancers d'una gran potència,
donada la correlació de forces
a l'Estat espanyol. Una dificul-

- tjit addicional en aquest plan-
tejament seria la sensibilitat
'del pe'tit estalvi envers- una
Institució (Lg Caixa d'Estalvis)-
què .realment canviaria de
mans i seria utilitzada per in-
versions públiques, que la véu
popular (l'impositor de Caixes)

• creu que són perilloses. Això,
evidentment, no vol dir que

, l'impositor actual estigui total-
ment satisfet dels serveis i ti-
pus de'retribució que .rep pel
seu estalvi, però un.canvi mas-
sa profund en els objectius de
les Caixes no el veuria segur

:per als seus interessos. Sobre
aquest punt hi ha experiències
a altres països, v

Aquesta posició seria facti-
' ble si el ' procés polític a

Catalunya i a l'Estat espanyol
es dirigís clarament cap a una
solució socialista', però aquest
ho~es el cas.

Respecte-a la segona posi-
ció, la dificultat major està —
segons el nostre criteri— a Ma-
drid. • ' \ • •

. - „ La institucionalització'd'un
."Institut; de Caixes d'Estalvi

. Catalanes", organisme finan-
cer que englobaria totes les
Caixes amb seu.a Catalunya,.

"Caja de Ahorros de Cataluña", nom

toparia amb la resistència del
-."bunker" de la "Confederación ,
Española de Cajas de Ahor-
ros", que té avui de factor les
funcions de representació i fi-
nanceres de totes les caiXes;
Si es creés l'lnátitut, el poder
de la Confederació .quedaría
molt disminuït,„Per això és*bà-
sic arribar a un" acord amb el
BanC'd'Espanya dins del pro-

, ees del traspàs de serveis i de
l'eiaboració de l'Estatut. -

D'altra banda no creiem
que els responsables actuals
de les Caixes Catalanes vegin
malament una operació del ti-

adulterat í una alitat buida de contingut.
. • .•••> ••• ; - ' . - • . • - . - .. .

pus que apuntem, i sobre la
qual insistirem més endavant.

El que sí que és imprescin-
dible és obrir ràpidament un ;
debat entre els Partits Polítics,
les Centrals Sindicals i les Cai-
xes Catalanes per aconseguir '
un projecte unitari, amb el su-
port de la Generalitat per tal
de fer pressió al-/ centralisme ,
de Madrid i obtenir que les
Caixes Catalanes serveixin els
interessos de Catalunya.

MARC TO RUES
GIIMABREDA '"*.

Qui serà el primer alcalde democràtic de
Barcelona?

Resultats 15 de Juny a la
ciutat de Barcelona

1.- Socialistes 28,57 %
2- UCD 18,88 %•-
3.-̂  PSUC 1 5,47 %
4.- Pacte 15,06 %
5.-̂  Esquerra . 6,10 %
6.- UDC - . ",5,78 %
,7.-AP ' M,38 %

^-4Jna ullada als resultats de
les eleccions generáis ens dirà
molt més "que les especula-

. cions d'aquests darrers dies.,
Els socialistes, amb un 28%

dels vots, obtingueren a la ciu-
^ tat.de Barcelona un -10%-més

que la segona llista (UCD amb
- un 18%). El PSUC i.l'extingit
. Pacte Democràtic.obtingueren
cada un el 1 5% dels,vots bar-
celonins.
"Les coses poden canviar,

evidentment. I poden canviar
en tots, sentits (les enquestes
Gallup, les més fiables de les.

r .publicades fins ara, evidencien
:' progressos socialistes arreu de
'•'•' \ Estat). v , •

Però és .difícil, molt" difícil,
que la dreta-dreta, que va to-
talitzar menys d'un 30% del
vot a les ejeccions generals,
pugui conservarei control polí-
tic de la ciutat. Encara que —
n'estem segurs— ho farà toj
per tal d'aconseguir-ho. És
més, ja ha començat a fer-ho:
l'afer del "Diari de Barcelona" ,
n'és una prova.

Dins de l'esquerra (per con-
,firmar la .seva força parem
compte que el Pacte Demo-
cràtic reunia PSC-Rii Front
Nacional al costat de CDC i
EpC) els socialistes,.pensem,

• tindran un pes decisiu. I el tin-
dran tant si la llei electoral
atorga l'alcaldia al primer can-
didat de la llista guanyadora —
modalitat d'elecció que no ens
sembla "presidencialista" i
que és acceptable en aquells "
municipis on la llista gua-
nyadora obtingui un mínim de
vots entre el 25 i el 30%— com
si l'alcalde és elegit per i entre
els consellers.

El que sí que podria canviar,
^el panorama i ens semblaria -,

poc representatiu, i presiden-
cialista fóra una elecció directa
i separada de l'alcalde. Però
això no està contemplat, afor- %

tunadament, en el projecte de .
llei electoral presentat pel Go-
vern. , .. - ,

Cal preguntar-se, doncs, qui
presentaran els socialistes a la
llista de candidats — un; cop
descartat en Socias.que, enca-
ra que tingui bones relacions
amb PSC ï PSOE (va ser pro-
posat pels senadors socialistes
de l'Entesa dels Catalans per a
1a Comissió més important del
Senat, la de Governació i Ad- s
ministrado Publica), no figura
en els projectes socialistes per
a l'alcaldia del primer Ajunta-
ment democràtic de Barceló-»
na. I en Sócias ho sap. El seu .
futur polític en el camp de la .
Governació i l'Administració

-Pública, tractant-se d'un home
de>la seva experiència i que '
manté honestament posicions
democràtiques, és inqüestio- •
nable. Però el primee Ajtrnta- ,
ment .democràtic en 40 anys

, necessita cares noves i mèto-

des nous,-
Ayui per avui, la única infor-

mació existent és la llista de
prop de (cinquanta) noms que
les seccions de Barcelona del
PSC han proposat com a pos-
sibles consellers municipals a
títol indicatiu. L'estat de la
qüestió és similar a la FSC del
PSOE.

Cal, doncs, un xic de pa-
ciència. .

PAU RIVAL

N. de la R.: A la darrera edi-
ció d'"Al peu del carrer"; par-,
lant de la llei electoral munici-,
pal, Pau Rival deia que els so-
cialistes acceptarien de tota
manera l'elecció indirecta dels
alcaldes, encara que no s'opo-
sarien a l'elecció com a al-
•calde del primer candidat de
la llista guanyadora, si es fi-
xava un mínim de vots entre
el 25 i el 30%. Però L'HORA
•deia que el socialistes accep-
tarien l'elecció directa, Fou un
error tipogràfic important, del
qual demanem excuses.

El III cinturó
encara no és
gratuït

El III Cinturó, la B-30 no és en-
cara definitivament gratuït, mal-
grat que semblava que la seva
gratuïtat o no gratuïtat havia de.
de'cidir-se aquests darres dies.

" L'alcalde Sócias ha insistit en
afavorir el clam popular de "III
Cinturó gratuït!" i ha enviat un
escrit al ministre d'Obres Públi-
ques Garrigues Walker sobre el
decret de funcionament del tros
Montmeló-Papiol, és a dir là B-
30. Entre altres coses en Sócias
diu que el peatge del Cinturó de
Ronda es contradiu amb les pre-
visions de la-"Red Arterial", apro- .
vada pel ministeri l'any 63.

El conseller d'Obres Públiques,.
Marcís Serra, no s'ha volgut com-
prometre a fer. declaracions futu-
ristes i malgrat que diu que ho
veu d'una forma "optimista" no
ha tret cap solució concreta dels
seus contactes amb Madrid. Diu
Serra que encara que la gratuïtat
tingués un caire triomfalista, no
per això pot hipotécar-se la Gene-
ralitat.

Segons fons d'aquesta conse-
lleria la solució definitiva pot
enllestir-se a començaments de
la setmana que ve, amb els nous
contactes a la Generalitat amb
Jaume Fonrodona i altres mem-
bres del departament ministerial.
No cal dir quina solució esperem
tots. „ .;.' .'; . ' ' . ' • ' . . ' ^:::'-'.
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A Sentmenat
s

Setmana j

Socialista

El Partit Socialista de Ca-
talunya de Sentmenat ens
ha fet arribar el programa dels
actes de la setmana socialista
que han organitzat en aquella
ciutat. Aquests actes tehen
lloc entre el 14 i el 21 d'aquest
mes de gener. Per l'interès que
té pels socialistes de Sentme-
nat i el Vallès Occidental re-
produïm a continuació el con-
tingut d'aquesta setmana en
els seus tres darrers dies.

— el per què d'una setmana
socialista a la nostra vila...

...els socialistes volem una no-
va societat, un nou sistema eco-
nòmic, social i polític, que impe-
deixi l'explotació d'uns homes per
uns altres, la dominació d'uns po-
bles .sobre- uns altres, una nova
societat, que doni a tots els treba-
lladors unes condicions de vida
basades en la igualtat, la justícia i
la llibertat. ;

Assolir aquests objetius depen-
drà de tots, el camí però, no serà
fàcil, Per això cal anar-se prepa-
rant, informar-se,, i perquè no
divertir-se! •<_; -

Nosaltres hem treballat pen-
sant en les tres vessants i amb
una idea principal: ' . " - . - -

El futur és socialista
¡Us esperem!

PARTIT SOCIALISTA
DE CATALUNYA

L'Hora Socíalista/7



Taula rodona
^Vi*,*?

Fa poc més de mig any que les centrals sindicals de-
mocràtiques són legals. De la persecució han passat a
una intensa activitat imposada pels difícils moments
de l'economia espanyola, assolint uns nivells d'afiliació
realment massius. En el cas de la U GT de Catalunya,
prop dev300.000 treballadors hi són afiliats. DeTostra-

cismè í les dificultats de supervivencia a què l'havia re-
duït la repressió franquista, la Unió General de Treba-
lladors és, avui primera força sindical, a Catalunya. La
simpatia socialista, la memòria històrica del poble i
l'entusiasme L entrega de moltes companyes, i com-
panys anònims han donat aquests resultats.. ~ ' "[ •

Hem anat a palar amb els eco-
nomist^es Fernando Balcells, Emili
Farré Inglés, Manel Mas, i Enric
Moltó) i ; l'enginyer Pep Molsosa..
Hi ha participat també el respon-
sable d'Acció sindical del Secre-'
tariat Nacional de LÍG~C Josep
Font i ha excusat la seva assistèn-
cia un altre sindicalista conegut
en aquestes planes, Rafael Ma-
dueño, ocupat aquests dies a Ma-
drid per la vaga de "Bimbo".

És en Josep Font qui ens em-
marca l'accio sindical en el mo-
ment present. "Tinguent en
compte que l'única conquesta
del moviment obrer ha estat
aconseguir la llibertat d'afiliació
i d'associació sindical, el dret
d'acció sindical tal com l'ente-
nem, encara no s'ha aconse-
guit, és a dir, que dins de i a mb
les nostres organitzacions sin-
dicals poguen decidir i aplicar
l'estratègica a seguir. Dels tres
objectius de llibertat d'afiliació,
llibertat d'associació i llibertat
d'acció,sindical, només hem as-
solit els dos primers.

Manca rodatge^ "
> *

Hi ha hagut un trencament
parcial amb el passa^ del sindica-
lisme vertical,"però l'acció sindical
"es desenvolupa encara en bo-
na part dins les velles estructu-
res def franquisme. Certament,
ara ja els treballadors tenen el
suport i la solidaritat dels sin-
dicats democràtics, però real-
ment les relacions laborals no
han canviat tant com cabia
esperar. En Josep Font afegeix
que "a més, és un fet que la ma-
joria dels treballadors després -
de quaranta anys de verticalis-
me, es troben mancats d'expe-
riència, rodatge 'i formació sin-
dical. Passar de la clandestini-
tat, d'un sindicalisme de con-
testació, a una sindicalisme
amb. responsabilitat on tot el
que fa's recau sota la teva prò-
pia responsabilitat o de la teva
secció sindical, fa notar lògica-
ment la manca de formació, la
manca de rodatge. Sabem que
hi ha molts companys que es
troben amb .moltes dificultats"
davant, per exemplei la nego-
ciació col·lectiva. v «

Els nostres interlocutors coin-
cideixen tots en què a més els
sindicalistes han vist condiciona-

de les seves tasques pels acords
de la Moncloa. Aquests i l'apli-
cació restrictiva que fins ara -.
ha legislat el Govern ens pró-;

:voca enormes problemes, espe-
cialment on la negociació col-
lectiva". Les afirrnacións de
l'economista Manel Mas obren el
tema de segur més 'conflictiu de
l'actualitat sindical, • /~ - -

L'embolic de la massa
salarial - "

L'octubre passat a la seu de
Presidència del Govenves signa-
ven uns acords, els de la Mon- .
cloa. ;Els resultats incloïen una
política de rendes que tendís a ,

'"moderar el creixement de la
•massa1 salarial". Es signà el com-
promís amb unes contrapartides,
defensades en solitari pels sòcia- .
listes. No obstant, el primer que

"legislà el Govern'fou el -Decret-llei
de regulació salarial, el famós
decret-llei dels límits, salarials del
20-22 %, amb efectes retroac-
tius. . ' .

L'economista Emili Fané ens
deia .que "Al marge de la valora-
ció del Decret-Llei, aquest és
evident que ha .estat fet per
gent que probablement no ha-
via vist mai un Conveni col·lec-
tiu o que desconeixia la proble-
màtica de com es tradueix una
disposició d'aquell tipus en una
taula salarial concreta i en una
regulació interna d'una empre-
sa. Les contradiccions i conflic-
tes d'interpretació-aplicació del
Decret són grans i, per" exem-
ple, ningú sap com resoldre els
convenis- d'àmbit comarcal,
provincial o estatal"«

Cal conèixer Tindex
real

En Manel Mas entra en la valo-
ració dels acords de la Moncloa.
AEns trobem que tot el pacte de
la Moncloa està centrat en càl-
culs de massa salarial, com si
només s'hagués signat això. I

•aquest és el problema, perquè
sent aquell el punt crucial, cal

• recordar que l'esquerra aconse-'
guí una sèrie de contrapartides
en les que els sindicats hi tenen
molt a dir: control de l'Institut
Nacional de Previssió, control
de les juntes de preus, control

' djPaJlĝ gHEI£l̂ liî iMllB Totes>

qüestions molt importants per
als treballadors, que encara.no
s'han traduït en aplicacions
pràctiques. I és per aquí per on
s'ha d'apretar. No es poden do-
nar situacions, com la que vaig
viure fa pocs dies en la negocia-
ció d'un conveni: els treballa-"
dors demanaven per l'any vi-
nent revisió salarial d'acord
amb l'index, del cost de vida
més un 15%. El president pre-
guntà el perquè d'aquest 15 %.
La resposta fou: com que sa-
bem que l'índex sempre està

mal calculat, aquest percentat-
ge farà de correctiu de l'error.
Això podia ser vàlid quan el sin-
dicat no era representatiu. En
aquest moment, penso que el
sindicat ha d'oblidar-se d'a-
questes actituds infantils i el
que há d'exigir és que l'índex si-
gui real a través de la nostra
presència allà on s'elabora".

Insistint en el tema un altre
economista, en Fernando Balcells
puntualitza que "els sindicats no
ens podem quedar amb.el pitjor
dels-pactes".

El Govern^ -aprofitant que les.
.centrals sindicals no són encara
prou fortes per aconseguir alter-
natives radicalment diferents "ha
imposat primer els aspectes

, més negatius de l'anomenat
Pacte de la Moncloa", afirma
Enric Moltó. "El problema que

, ens trobem constantement.es
que la retroactivitat del Decret-
Llei, converteix en molts cassos
el sostre del 20-22 % en un
12%, un 15.%, ojfins i tot un
8 %. Es més, en aspectes d'e-
normes conseqüències per l'e-
conomia de moltes empreses,
com la política crediticia, tam-

JEÉ L̂̂ £!̂ Í̂ i¿£j3Ll?£!LJ£L.

fensades pels socialistes— s'hä
seguit una política de restricció
brusca del crèdit que posa en
perill greu el treball de milers
de treballadors". • ._ ;

,Els sindicalistes, socialistes es
mantenen alerta davant l'actuació,
del Govern Suàrez. "UGT espera .
que s'apliquin en els. terminis '
previstos, els acords favorables
als treballadors, establerts a la
Moncloa". En Josep Font afirmà
que "en la mesura que hi haguin
condicions estem disposats a
donar la resposta del nivell que .
calgui, per obligar al Govern a
acomplir la seva pròpia parau-:-
la". • -:j't. ¿r . "•" '" -; -~ - / ' •>

Sindicalisme de .'defensa/*-

• •Està clar per als. entrevistats
que, a més dels^propis problemes"
organitzatius del sindicat, fa si-
tuació econòmica obligà a. afinar-
molt les prioritats de l'accio sindi- h

pal. ' ' " *'
Ens diu en Josep Font que

"quan ~\a situació econòmica
s'agreuja j l'atur s'incrementa
fins a nivells alarmants, l'acció
reivindicativa dels treballadors
disminueix. Per això, les priori*
tats d'acció sindical de la UGT
actualment-es centren sobretot,
en la defensa del lloc de treball.
El sindicalisme que Nestern fent
és més de tipus defensiu, que
no pas directament ofensiu, de-
gut a què no hi ha condicions".

La crïsi, com a" pretext

• .En moments en què diària-
ment entren expedients de crisi a
les Delegacions de Treball, hi ha
qui veu l'oportunitat per fer colar
gat per llebre. ^ , „T

L'Emili Farré ens cita com
exemple el cas de Rpcar:Humbert".
Aquesta empresa-té 75.000
metres quadrats en una zona de
Granollers que fa un any fou de-
clarada de residència intensiva.
.Doncs bé^a l'expedient que pre-
sentà valorava les instal·lacions
de Sant Feliu de Codines, La
Batllòria, la de Barcelona i les

.de Granollers en 90 milions de
pessetes quan la peritaci ó del
terreny de Granollers solament,
segons el nostre arquitecte, as-
cendeix a un mínim en 1.100

'Els sindicats;,no ens. podem quedar amb el pitjor dels pactes'

milions de pessetes". I en .la
mateixa línia ens han citat cassos
com el de Marfa de Mataró, o Es-
tablecimientos Mecánicos de Ba?
dalona. / -> >
' E l s problemes,, doncs/ per a les
centrals sindicals democràtiques
són en, aquests moments angoi-™
xants. Á més dels centenars
d'empreses afectades per expe-
dients, hi ha els propis.de la ma-

-teixa negociació col·lectiva, dels
convenis col·lectius: Tot plegat fa
que-els sindicats vagin de bòlit/

. Com a dada significativa ens afir-
mava el cambrer del "Servei de

' Bar instal·lat, als -locals centrals
de la UGT de,Catalunya, que peí;
mateix hi passen' diàriament- un.:
promig "de -2.000 persones. Elsj

casos de problemes i -consultes
on són reclamats-els. tècnics" i
els dirigents sindicalistes quasi

-els desborden, be que, per qui
conegui el funcionament de.Ja
UGT, comprovarà.que la,seva do-*
tació d'infraestructura tècnica i

"' assesoria és realment notable.
„ Fem notar als tècnics ugetistea

. que a les>centrals sindicals eurol
pees-nò hi ha gairebé tècnics del
sindicat "Això és cert—contesta'
"en Manel Mas— —però a les cen-
trals sindicals eúrbpees sí tenen
sindicalistes amb una dilatada
pràctica sindical. En el rrioment-
que aquí els sindicalistes tin-
guin l'experiència í formació ne-
cessàries, la nostra tasca de
tècnics desapareixerà bastant".

la funció dels tècnis

L'enginyer Pep Molsosa consi1

dera que a més "cal distinguir
entre els advocats^ laboralistes ï
els-altres tècnics. Potser sí que

.en aquest país hi ha hagut un
"boom" de laboralistes, entre
altres raons perquè el ^tingla-
do" legislatiu franquista hi obli-

N gava. Però el fenomen respecte
•a economistes, enginyers, etc.v

1 és diferent. Els sindicats ita-t
Hans tenen una sèrie de publi-
cacions i realitze'n estudis que
segur que no es fan en un parell
d'hores al vespre d'una~jornada

"de treball a la fàbrica". - . '
- En Josep Font ens manifesta
que "la UGT el que pretén és
que el paper del tècnic sindica,!
sigui el d'ajudar a 'cercaria in^

"formació necessària per a l'ac-
ció sindical i proporcionar as-
sessorament i formació als tre-

., balladors. Ara bé, el que ens irt-
v teressa és que les alternatives,

les directrius i últimes decis-
: sions cara a les. tasques sindi-

,cals siguin donades pels treba-
' lladors organitzats^

~"La prioritat de l'acció sindical ¿te la UGT es contra sobretot en la de-
fensa del lloc de^treball". Fotos Tomi. . ". .

. Es evident, però, que el tècnic
no és neutral. "El que nò fem els
tècnics, precisament perquè ho
som d'una central socialista és
anar a assessorar amb la lògica
i els- criteris tècnics capitalis-
tes", ens diu en Pep Molsossa.
Ens explica la seva experiència-
concreta del cas.de l'empresa,
VRoselson":- "aquesta empresa
sobre el paper era'un crac. Da-
vant d'això ens podíem limitar a
constatar el fet i. confirmar als
•treballadors el què ja havia ma-
nifestat la patronal/O bé/com
Vàrem fer,* constatar el fet, però
tot assenyalant que "Roselson"
en un determinat,, moment,,
quan encara no s'havi podrit la
situació, tenia el 40 % del mer-
cat d'altaveus. I per tant des
d'una perspectiva econòmica,
diferent podia ésser interessant,
que, per exemple. I'l N i invertís
Per aixecar novament l'empre-
sa".; « ^ , .- - - : ., •

Suarez vol
centrals

'cremar" les

' Per acabar reclamem l'opinió
d'en Josep_Font davant dos qües-,
tions ben actuals. D'una,part la

*̂ ^stat^É^u^^L][!°>!£J^^£^L

desencís, de molts treballadors
respecte a l'acció d'aquesta curta
etapa de legalitat dels sindicats
democràtics. Alhora la UCD i el
Govern treu un projecte de "Ley
de acción smdical en la'empresa".

En. Josep Font creu que "en
t efecte, tant les dificultats del

moment com la política del Go-
vern voldrien; cremar la credibi-
litat de les centrals. El'cert és/

- però, que anem avançant i els
treballadors són també cons-
cients que l'eficàcia dels sindi-

^cats depèn sobretot d'ells ma-
teixos. Només grans centrals

"sindicals . fortament implanta-
des a cada empresa poden és-
ser instruments eficaços en la
defensa dels interessos dels
treballadors. I, en aquest ordre
de coses, el Decret presentat

'per la UCD, no és més que una
trista còpia de l'antic Decret —
Llei dels Jurats d'empresa del
vertical, ni tan sols anomena les
seccions sindicals d'empresa.
Suàrez pretén també recuperar
las simpaties de molts sectors
del capital que en desconfien";

R.PERELLÓ

mamniïEf
ions decisives

por Jesús Salvador

L'extraordinària tardança del Govern de
la UCD a convocar les eleccions sindi-
cals demostra clarament el poc entu-
siasme governamental a l'hora d'acce-
lerar els mecanismes de representació
que' accelerin plenament i sense reser-
ves el procés democràtic. ¿Es que el
Govern Suàrez i els interessos/que re-
presenta s'estimen més una democrà-
cia incompleta ó limitada que una de-
mocràcia que ta m bé es pugui expressar
a l'interior de les empreses, a la vida
econòmica i al terreny municipal?

Tot sembla, confirmar que en Suàrez,
té por que el .resultat de les eleccions
del 15 de juny es reprodueixi a nivell
sindical i municipal i que això represen-
ti el començament de canvis substan-
cials de les estructures i tradicions au-
toritàries de l'Estat espanyol.

Les dilacions de la convocatòria han
tingut un objectiu molt clar, que és el
de guanyar temps-per tal d'afavorir el
desenvolupament . del sindicalisme
groc, és a dir, del sindicalisme inspirat
ó pagat per sectors patronals, creat per
a fer més difícil l'organització, l'actua-
ció i la influència dels sindicats de cías- .
se. I malgrat que aquest ajornament
electoral sembla que no ha donat del
tot els resultats volguts, sí que expres-
sa la intenció del Govern de potenciar
aquesta mena de sindicalisme.

Aquest objectiu governamental, a
més de trobar-sè amb l'oposició de les
centrals sindicals de classe, ja que tant
la UGT com les CC.OO. van decidir no
reunir-se amb dirigents d'aquests sindi-
cats grocs ni assistir a reunions o con-
vocatòries en les quals poguessin estar
presents, a més ha posat-e n guàrdia ,
fins i tot alguns sectors de la dreta, que
són conscients dels perills d'aquesta
política. / ;

Així, un diari tan poc sospitós com
"Arriba" arribà a afirmar el passat 15 de
desembre, en un - article de .Carlos
Rodríguez, que els sindicats grocs, en
comptes de contribuir a la clarificació
de problemes "són origen natural d'ac-
cions desestabilitzadores contra la de- .
mocràcia, pistolerisme i conflictivitats
artificials i provocadores". I considera-
va a continuació que l'actuació dels
anomenats "sindicats lliures", que a
Barcelona, "inspirats" pels sectors pa-
tronals més/reaccionaris, cometeren
moltíssims <;rims i desordres en l'etapa
del governador Martínez Anido.

Però el Govern no l'hem d'acusar no-
més de les tardances i de llur intenció- -
nalitat, sinó també del caràcter- què vol -
donar al procés electoral.

Fer.tfe la campanya una
mobilització , a

Tothom veu que aquestes eleccions
són decisives en el nostre context de
sortida de la dictadura per tal de donar
representativitat a les centrals sindi-
cals, per tal d'eliminar les restes del
sindicalisme verticalista, per tal de
crear instruments que permetin de tirar
endavant en la defensa i la millora dels
interessos econòmics i sociaís dels tre-
balladors, per tal de començar un pro-
cés de democratització de les estructu- ;

res econòmiques i, en. particular, de _

l'empresa. Donada la importància ex-
traordinària, de les qüestions que s'han
de tractar, el- Govern- tenia i té l'espe-
cial responsabilitat de garantir l'expres-
sió i el debat de les grans organitza-
cions sindicals, per tal d'interessar la
gran massa de treballadors en les qües-
tions que,e,ls afectin i que són decisives_
per al present i-el futur del'país.

Doncs bé, una altra vegada el Go-
vern, amb la utilització partidista de un
servei públic —en aquest cas la tele—
tracta clarament de reduir al màxim la
incidència del procés electoral, i la de
les organitzacions i líders que avui pro-
tagonitzen les grans orientacions sindi-
cals. - -
. Precisament perquè hi ha eleccions

sindicals . —aquestes eleccions sindi-
cals, precisament —constitueixen per
als socialistes un esdeveniment tan im-
portant com .ho foren les legislatives
del 15 de juny, i per tant, igual que
aleshores, les hem de convertir —eri el
marc de la nostra organnanització'sin-
dical i especialment en el marc de la
UGT— en un ampli procés de mobilitza-
ció, d'explicació del programa electo-
ral, d'aclariment de la situació sindical,
d'àmplia organització dels treballadors.

Ja se sap que el moment actual no
és l'ideal que hauríem desitjat per im-
pulsar la, campanya electoral. La crisi
econòmica, la debilitat del sistema de-
mocràtic, tes insuficiències de l'actua-
ció de sindicats i partits per a pressio-
nar a favor de l'aplicació dels,aspectes
del pacte de la Moncloa que ajuden als
treballadors, etc., no han de ser obsta-
cle per a mostrar-los que sense organit-
zacions de classe poderoses, capaces
de pressionar i de negociar amb el go-
vern i les patronals, no hi ha defensa
possible dels interessos dels treballa-
dors, no hi ha sortida de la crisi. *

Vistes les possibles debilitats i els
inevitables pactes a què obliga la políti-
ca democràtica i parlamentària, és in-
dispensable que els treballadors dispo-
sin de fortes organitzacions de classe
que expressin amb tota la radicalitat
les exigències més greus i immediates
que els uneixen..

Potenciar la UGT ,

Potenciar i enfortir la UGT en aques-
ta etapa, i especialment en aquest mo-
ment electoral, en què molts treballa-
dors prendran llur opció sindical, és per
als socialistes una tasca fonamental
prioritària. Potenciar i enfortir la UGT
com a sindicat d'inspiració socialista és
posar les bases d'un procés democràtic
que va més enllà del Parlament 5 s'in-
trodueix en els propis centres produc-
tius. Potenciar i enfortir la l/GT, sindi-
cat d'inspiració socialista; suposa final-
ment avançar amb fermesa per la con-
solidació democràtica, que té la seva
garantia fonamental, no solament en
les- institucions sinó també en l'ajuda
activa i conscient dels treballadors i del
poble i preparar les bases del socialis-
me autogestionari i lliure sense explo-
tació, "però també sense jerarquies ni
opressions ni dominació de ningú sobre
ningú. • ,
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L'HORA CftJTADANA:

A Badalona i Mataró

Volen endossar-nos el port
•;••• •-. .• • - . • ' • . • • , - - • . . ' • - . , • .• .
^rV^MO ' ¿"JA " mm*+CHJCHÌS ae IGS
munia
Mataró:
el port cal que esperi

Representants delPSC, PSUC i CDC, així com set
ciutadans més, s'entrevistaren recentment amb el
Conseller de Planificació de la Generalitat en Narcís
Serra, per manifestar la seva postura referent a què la
construcció d'un port esportiu-pesquer cal que es re-
solgui dins del marc del nou Ajuntament democràtic,
amb la finalitat de què puguin ésser debatuts i escol-
tats tots els parers del ciutadans.

Aquesta visita es féu amb"
caràcter d'urgència, doncs re-
centment sortí publicat al BOE
l'anunci de l'aprovació de l'es-
mentat port esportiu per part
de la Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas
del MOP, quan el projecte feia
mesos que restava en silenci.
Hi han sòlids rumors de què
l'aptual Governador de . Tar-
ragona, senyor Francesc. Ro-
bert, ex alcalde de Mataró,
s'ha bellugat intensament per-
què el projecte es tirés enda- .
vänt precisament ^en aquest
moments de transició cap a la
democratització Municipal en
la qual, evidentment, la 'seva
aprovació no serà tan planera.

El port esportiu-pesquer ha
sigut promogut; bàsicament
pels. components del Club
Nàutic de Mataró, amb la col-
laboració total de l'Ajunta-
ment, que tramità en nom'de
l'entitat /"Puerto de Mataró
S.A." l'expedient davant l'ad-
ministració. Aquesta entitat
està formada, a més a més
d'aquestes dues entitats, per
Cofradía de Pescadores, Caixa
d'Estalvis Laietana, Mutuali-
dad La Alianza Mataronense,
els antics sindicats de la GÑS
de la Construcció, Tèxtil i Me-
tall, Gremi de Fabricants del
Gènere de Punt, Hermandad
Sindical de Labradores y Ga-
naderos i per la Delegació de
la Cambra de Comerç "Unió
de Cooperadors de Mataró" es
retirà de l'esmentada societat,
en considerar els seus socis en
assemblea què, donada la for-
ma en que es va tramitar,^d'es-
quenes al poble, no hi havia
d'ésser.

Els promotors del port, cal
reconeixer-los-hi, han actuat
inteligentment doncs a la nos-
tra ciutat són molts els mata- '
ronins que els agradaria te^
nir uri port. Però no pas una
"banyera" con el que ens vo- _
Ien fer, sinó un port de debò,
semblant al d'Arenys de Mar
per entendre'ns. La manca de
port és una autèntica frustra-
ció local. El que passa és que
molts mataronins, guiats més
pel conque per el cap, quan
veiessin el port fet quedarien
desinflats però llavors ja no hi
haurà qui el tregui d'allàJ>

Hi han argumentacions més
serioses que aquesta; si bé
menys majoritaris, doncs, els
qui s'oposen al port en aquests
moments diuen que primerjcal
fer una ordenació de là zona
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costera de tota la cpmarca i
veure llavors si realment cal un
port. També diuen que l'actual
projecte significarà la pèrdua
d'un espai públic per passar a
"cotó" privat i que, en tot cas,
valdria més que es construís a
la zona de ponent à fi-de gua-

,nyar terrrenys al mar. Els opo-
nents sinó en gran nombre són
importants: dotze entitats cívi-
ques locals amb el suport
del Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya i Balears, l'Asso-
ciació de Geòlegs i el Col·legi
Oficial d'Enginyers Industrials
així comr de tècnics locals i
mataronins eri nombre de tres-
cents. -:- :' - . , ..-f- - : - " ' • ^ - • • • ' ' • • ' • :
, EÌ projecte de/ port fou donat

a conèixer públicament, doncs
l'Ajuntament en acabar-se el
Ple, el mes de Juny de 1974 i

/

no fou aprobar per la Corpora-
x ció fins èj mes d'Agost del

1975. A partir d'aquí, es suc-
ceiria una autèntica batalla
dialèctica entre els ciutadans
mes ~ sensibilitats i l'Ajunta-
ment, presidit pel senyor Fran-
cesc Robert, produint-se -im-
pugnacions, debats, declara- •
cions, assemblees, etc..
V Els oponents aconseguirien
que el projecte tornés a posar-
se a informació pública, era el
mes de Març de 197ß.'Noves,
impugnacions - i nou Stermìni
per examinar l'expedient (calia
anar a Madrid) al Novembre
de 1976. I de llavors fins ara
que no s'en sabia res de res.

És incomprensible, o potser
no> que en aquests moments

• de transisió és vulguin tirar en-
davant projectes com aquest,
o la polèmica prolongació de
l'Autopista A-19 de Mataró a^

IMassanet de la Selva, h que
poden hipotecar greument el
futur-urbanístic de la nostra
comarcg. tanecastigat per cert '
mercès a l'escandalosa i lucra-
tiva tolerància que en matèria
urbanística han fet tots i cada,
un' dels trenta municipis, del

.Maresme., ¡Ví;i . ' í -

MANUELCUSACHS

Badalona:
El port es pot despertar

.Els badalonins s'han sentit xiular les orelles en"veure les djarreres activi-
tats del Ministre d'Obres Públiques, Garrigues Walker,! recordar sobtada-
ment que eljs també tenen un port esportiu dormint per algun dels calai- -
xos de l'Ajuntament. ' ' • • '

Però aquest llarg son s'sacabará el mes que ve —vencerá el permísd'i- "
nici d'obres concedit fa anys pel'Ministeri d'Obres. Públiques— i. tal com

. van les coses tot podria ser que d'un .dia a Ualtre les màquines comences- •
sin a treure sorra i posar ciment. ' - , . , ' - - -

-' La darrera informació que tenim sobre l'afer és que la passada setmana
es van reunir una comissió d'Hisenda i una d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Badalona per decidir-sí es demarcava una altra pròrroga dels permisos •»
d'obres, segons sembla, serà així. - ' * " .'

Sovint, però, convé refrescar la memòria. Un port pressupostat l'any
. 74 amb un volum de 600 milions de pessetes, totalment a càrrec del mu-
nicipi, no surt i s'esfuma així com així. Els inicis cal trobar-los al final de lá
dècada del 50, quan es proposà als pescadors que en lloc de fer l'espigó
que havien demanat moltes vegades, seria més convenient de fer un port"
esportiu municipal —de triomfalisme no en faltava—. Hauria estat e\ pri-

mmer port municipal arreu de l'Estat'espanyol. • '•
En la dècada dels 60 s'iniciaren els tràmits. Cal dir que es tracta de la

dècada de l'alcalde Antoja Vigo (ben relacionat amb el poder, Modregos,
Garicanos Goñis i Cía.), en què el poble de Badalona va veure convies
poques entitats culturals i cíviques anaven tancant llurs portes davant les
pressions governamentals.

'.•'•" L'any 74 morí I'Antoja i després d'un llarg període amb alcalde acci-
dental fou nomenat batlle de Badalona n'lsidre Caballería, que avui ja no
ho és perquè es va presentar a les'eleccions generals per Alianza Popular,

Isidre Caballería va ser-qui va empènyer el port fins al final, i es gua-
nyà així les antipaties popul,ars, cosa que va provocar l'inici de la primera
campanya popular de després del 39 en contra de l'Ajuntament de Bada-
lona. . ' -• . - ,
/ Movilitzacions populars, recollides de signatures, confecció de fulls vo- *

lants, adhesius i fins i tot es va repartir una auca del port. Tot aquest alda-
rull, ajudat per les entitats i associacions de veïns, en aquells temps els _
partits,polítics quasi no tenien vida a.Badalona, i per una campanya de
premsa i radio, va ser suficient per enterrar el port, per una temporada. Va
'ser mig any seguit de lluita, amb-resultats satisfactoris: . '
' Els arguments'que donava i dóna el poble són: "Sigui anul·lat el projec-
te de la-construcció d'un port esportiu i de pesca i refusals o bé aplicats^

.en d'altres serveis,col·lectivament prioritaris, els préstecs1 bancaris que-
han estat sol·licitats i concedits per aquesta fi. Dins un ordre de preferèn-
cies de.necessitats i de serveis urbanístics i socials, la d'un port en sa ma-.'
jor part esportiu, no ocupa en absolut un lloc preferent".., > l • • -' - v;-*

Així de clar i català.;^" - _ - - > ~ • ' - . , , * , - -r. .. ,-
És d'esperar que l'actual Consistori, i l'Administració en general, deixa- %

ran que el port dormi fins que els ajuntaments siguin democràtics i puguin
deoidir ells solets. Aleshores, com aquell qui diu, el port haurà mort defini-
tivament. , " - ' ' •-

ENRIC GIRALT



L'HORA CIUTADANA

N i desviació, ni expropiació

El Baix Llobregat
*•

"De nou hi ha una ofensiva contra el
municipi més expropiat de l'Estat espa-
nyol i de nou els pratencs estem dispo-
sats a defensar-nos perquè no ens queda
aitre remei —afirma Jaume Codina, ex^
alcalde i historiador del Prat de Llobregat—.
Els primers símptomes d'aquest atac es
donaren ja el setembre, després de l'en-
trevista del ministre d'Obres Públiques,

Garrigues .amb els parlamentaris, a -la
qual finalment assistiren els veïns del
Prat tot i que no se'ns havia convocat
oficialment suposo perquè fos més fàcil
entabanar els parlamentaris, que no te-
nen, perquè .entendre de tots els temes i
menys de temes tan específics com la
desviació del riu Llobregat".

Ja el gener de 1967 la revista
-"Destino" llançava una dé les pri-
meres veus d'alarma respecte al
risc de què- hom desviés el final
del riu Llobregat, tot deixant unes
tres-centes hectàrees "al costat de
-Barcelona l'ús de les quals era
-aleshores, suposable seguirien un
futur industrial, com la resta del
que fou Zona Franca, amb la qual
limitaria. ; . r ^

Després de les inundacions de
," 1.971 el desig reiteradament ex-

presat pels habitants del Baix Llo-
bregat ,de què es canalitzés el riu
des de Sant Boi fins la mar serví
perquè, per la seva banda, la Jun-
ta d'Obres del. Port que presideix
el gendre d'en Cambó, Ramon

: Guardane, intensifiqués .l'ofensiva
del desviament. . . , " ^

També des del primer moment
fou l'Ajuntament del Prat de Llo-
bregat qui encapçalà l'oposició a
aquest projecte. Cal tenir present
tres característiques: El Prat ha
vist uh terç del seu terme conver-
tit, ai llarg dels lanys, en serveis
col·lectius de là comunitat, com

. ara-l'Aeroport; segonr la presèn-
cia de l'historiador Jaume Codina,,
defensor de l'ecologia del Delta,
fonamental per a la pagesia del
Prat i la indústria del Prat i de la
Zona Franca; i tercer,' el caire de-

, mocràtic d'alguns regidors de l'A-
juntament ja al 1967 quan parlar
d'ajuntaments - democràtics era.
un sarcasme, sinó un-qontrasen-

.t¡t-" V - ; - - - . • ,. -
Prova de la creixent conscien-

ciació del problema fou la mani-
festació de setembre del 1976,

• encapçalada per l'ajuntament del
Prat, quan més forta era Tofensi-
va que ara ha revifat cara a una
immediata t expropiació dels ter-
renys per a desviar i canalitzar el
riu. .̂ j ': ., fV -

La raó màxima dels partidaris
de la desviació era que Barcelona,
amb la seva realitat de capital
marítima de Catalunya, no pot hi-

. potecar el seu port, i"que no hi ha

formà d'ampliar-lo si no és a base .
de desviar el Llobregat. . ,

El port, fins ara ampliat terra,
endins en terrenys- de, la Zona
Franca (el moll nou i la dàrsena),
pot ser ampliat a judici dels opo- -
sitors al revés, o sia, mar endins, i
a més, cal planificar si val més
ampliar el port de Barcelona ô po-
tenciar; com en el cas tàrraconí,
el port ampliat que reclamen les
comarques gironines a Palamós.
"Cal tenir present que el 94 per
cent dels productes que ar-
riben per mar destinats a la .
província de Girona en aquest
moment desembarquen a Bar-
celona":, __, ,

Es en, arribar a aquest raona- .
ment quan són moltes les veus
que acusen de.probable especu-
lació als partidaris de desviar el
riu. Llobregat, operació d'altra-
banda niés que costosa.

Els plans de Samaranch i
del net del obrer del tèxtil

- ! • 'f •*•
Aquells que han estaOrebuts

pel banquer Jaume Castell Las-
tortras al seu despatx del Banc de
Madrid, a la plaça Calvo Sotelo,
asseguren que es>queden capti-
vats per un bonic quadre de Ra-
mon Casas que hi ha a la paret i ;
que representa un treballador del
tèxtil en condicions de misèria
com era freqüent a -comença-
ments del segle. :

"Era el -meu avi", confesa
enorgullit dels seus orígens hu- _
mils Jaume Castell, un dels ho-

- mes més poderosos do Barcelona
que disposava fins fa ben poc
d'un president de Diputació Ï d'un

, alcalde de Barcelona entre els
, consellers „ del seu banc —
Samaranch i Viola—, precisament
els mateixos que participaren en
la bonica operació de compra de
"terrenys al Prat. , ^.

Tot copiant en versió molt prò-
pia el projecte de Ciutat de Repòs
5 .de Vacances que incloïa el Pla

Macià dels anys trenta, l'arquitec-
te Antoni Bonet, que fou precisa-
ment membre del GATCPAC,
dissenyà per a Jaume Castell un
projecte d'urbanització a les de-
sèrtiques- platges a la dreta del
Llobregat.

La Urpanizadora Pratense, tot
esperant la canalización, neteja i
liquidació de la pagesia que deu
acompanyar el projecte de des-
viació/ ha invertit •• molts milions'.
en terres,;amb un consell d'admi-
nistració que,inclou la flor i la na- v

ta de les forces que més i millor
han especulat al llarg dels dar-,
rers anys: Luís Marsà Abad, home
fort de "La Llave de Oro"-i fins fa
pocs dies president de l'Associa-
ció de Promotors Constructors de •>

. Barcelona (i ara vicepresident);
Joaquim Viola —que figurà corri a
màxim accionista, .pero que va
aclarir que , actuà, com un
''testaferro" de l'operació—, Juan
A. Samaranch —que ja fou. qui es
dedicà à fer desaparèixer l'Esta-
ny de la Illa del Prat tot cegant-
lo—; el no menys famós Paco Go-
dia, avui president de la Cross...

Tot i que en.un principi hom
asegurava que perjudicaria l'ope-
ració el f et'de la desviació, sem-
bla ser que hi ha hagut un acord
entre els que defensen l'expansió
del port i els que no volen renun-
ciar a una substanciosa operació

'immobiliària propera a la ciutat
de Barcelona en un moment que
el'mercat acusa dificultats per ha-

"ver arribat un xic de democràcia.

Garrigues ataca

L'ordre donada pel ministre el
, setembre passat de què comen-

cessin les expropiacions no ha es-
tat seguida per là preceptiva pu-
blicació de .l'anunci corresponent
al Butlletí Oficial de. la Província,

.semblà que per obstaculització
expressa del governador civil Jo-,

-sep Maria Belloch, coneixedor de'
la c.onflictivitat que- arrosega

Volen desviar el Llobregat, hi ha interessos en les terres que d'aquí en
sortiran '-'• : - - * ' " . ' • ; • ' . ' ' •>. , ' ; - •'• • '. <'•:'..• ..;. , - . " . . ' : • • • ' • • •'••• ' - . ' <-:.:, • ' , ' .

aquesta desviació. -
Tanmateix, el ministre Gar- .

'rigués ha insistit durament i sem-
bla que Bellpch haurà de cedir.
Els pratencs no estan, tanmateix,
disposats a fer-ho> ni tampoc les
forces democràtiques de les al-
tres poblacions del Baix Llobre-
gat. .
. Joan Ramos, diputat del PSUC
i veí de Cornellà, ha estat condun-
dent en afirmar a vTele-Expres" el
passat 10 de gener que si es duu
a terme la desviació del Llobregat
"suposaria la pitjor agressió
possible als interessos de la co-
marca"., 1 d'una manera més
concreta s'ha referit a Cjuè "el mi-
nisteri actua com abans í a
Catalunya han canviat les po-
ses''. . ' - ' ' - '

Han est^t força les .veus que
han recordat que la desviació és.
uh atemptat molt fort a les indús-
tries de la zona —posa en perill
l'aqüíferldel delta d'on es nodreix
tota la Zona Franca—, a més de
trasbalsar l'equilibri ecològic del
Delta del Llobregat. Tot això. ja
sense esmentar que és un cop
gravíssim' per una~de les zones
agràries més riques de Catalu-.
nya, avui dia .encara amb moltes
hectàrees en funcionament mal-

" grat haver plegat molts que. s'hi
dedicaven.

Narcís Serra és
l'esperança

El més greu és que el Ministeri
llança endavant la campanya de
les expropiacions quan encara QO

•es coneix la decisió del Tribunal
Suprem sobre elrecurs contra la
decisió del. ministeri de desviar el

Llobregat. Aquest menyspreu per
les lleis és del més genuí .estil
franquista,. malgrat que Gar-
rigues Walker tingui fama de libe-
ral.

Veïns del Prat «ns han confe-
sat que la única esperança que
veuen és l'actuació que pugui te-
nir el conseller d'Obres Públiques
de la Generalitat, el socialista
Narcís Serra. Aquest ha declarat
a qui això signa què "probable-
ment la Generalitat no es pro-
nunciarà fins passades les elec-
cions sobre un tema tan delicat,
però que per suposat no s'hau-
rien de realitzar les expropia—"
cions. ja que aleshores és preci-
pitar qualsevol pronuncia-
ment". La conselleria d'Obrés
.Públiques pensa realitzar un estu-
di extens sob're el tema que, en
definitiva, és quelcom més que la
disjuntiva ampliació del port amb
desviació del riu o manteniment
del Delta tal qual amb canalitza-
ció del riu.

Aquest quelcom més són co-
ses vitals per al Baix Llobregat:
són els llocs de Treball en perill si
Taqüífer que forneix d'aigua les
indústries es desplaça; les terres
agrícoles que desapareixerien; el
respecte a l'ecologia i la història;
l'ús popular d'unes de les poques
platges properes a la concentra-
ció urbana que és Barcelona sus-
ceptibles de sanejament i acondi-
cionament realment popular, i, en
definitiva, la necessitat d'una im-
prescindible consulta al que vol la
població de! Baix Llobregat que,
en temps de democràcia, és conj

dició absolutament indispensable.
/ • ,___

-JOSEP IVI. HU€RTAS

. A

El Delta del Llobregat, la desgràcia de desembocar massa a prop de Barcelona
•"'-'• 'V-
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• El panorama sindical, clarificat

'7~V Zirfiaur : ara, només dues grans opcions
"El panorama sindical requereix una clarificació, i

un cop aconseguida els treballadors sabran on es-
collir".

Aquestes paraules foren pronunciades per,JoséJVla

Zufiaur a la roda de premsa que, convocada als locals de
la UGT de Catalunya celebra la_passada setmana José
Ma Zufiaur. Zufiaur era el secretari general de la USO, i
encapçalà fa fusió amb la UGT. Actualment és membre
de la Comissió Executiva federal de la UGT i va venir a
Barcelona a col·laborar amb la campanya'électoral de la
UGT. A la rodaré premsa hi eren presents a més de Zu-
fiaur, Luís'Fuertes i Joan Àlamillo. "

En aquest primer contacte
amb la premsa catalana des-
prés de la fusio.de la USO amb
la ,UGT, Zufiaur explicà els de-
talls de la fusió: Hi ha dues •
grans opcions sindicals que
responen als espais sindicals
i que, en definitiva, coinci-
deixen amb polítics de l'es-
querra: comunistes i socia-
listes. Amb aquesta polarit-
zació ía USO corria et perill
de quedar-se marginada pels
altres sindicats. Per tant, era
necessària una unificació,
car la USO s'hagués conver-
tit en una minoria sindical
amb la diferència que hi ha
entre una minoria política i
una minoria sindica,!.

A les preguntes dels perio-
distes, Zufiaur explicà que
"després de la fusió, ha con-
tinuat una sèrie de gent, es-
cindida, que continuen amb
el nom d'USO i utilitzen els
locals, però la USO està fu-
sionada. Tanmateix, hi ha
zones a on el procés d'unifi-
cació està més avançat que .:
a d'altres. Nosaltres estàvem
convençuts que el que calia
era obrir un debat a tots els

nivells sobre el procés de
clarificació del nostre espai,
però el debat començà des
de bon principi malament i el
que es plantejà fou si ensfu-

" sionàvem amb la UGT o no.
El que va passar a nivell ge-
neral, ja havia passat aquí a
Catalunya a començaments
del 77, quan tot un seguit de
gent va marxar a la UGT". ;

La USO actual,
indefinida ^

Quines relacions té en
aquests moments la UGT.amb,
els que mantenen les sigles de

-la USO? "Doncs bé, no exis-
teixen relacions de cap mena
amb els escindits d'USO,
entre d'altres coses perquè
la USO escindida pràctica-
ment ha desaparegut. Hi ha
llocs que encara es manté
una política de relacions
obertes amb els afiliats a
USO perquè creiem que no
han tingut la oportunitat de
discutir aquest afer. Aquí a
Catalunya tampoc hi ha rela-
cions bilaterals. Respecte, a
les relacions internacionals
de USO crec que és aviat per

veure quin pot ser el futur de
la USO. El que és cer és que
hi ha hagut un apropament a
la Confederació Mundial del
Treball que és la internacio- .
nal sindical que acull en els
sindicats de tedència cristià- ,
na, però no sols hi han apro-
paments amb aquesta sinó
amb alguns altres. ;. «s
. E n aquests moments jo

diria que el que caracteritza
a la USO és la»seva indefini-
do ideològica, cosa que està
permetent que tot un seguit
de grups, tedències i perso-
nes penetrin al seu si a,mb
molta facilitat. Però .de mo-
ment el seu tret bàsic és la
indefinició ideològica.

A les preguntes que se li
•formularen sobre les acusa-
cions que es fan a la UGT de •
voler establir un monopoli sin-'
dical, digué: "Per part de la
UGT no hi ha cap interès
d'establir un monopoli a ni-
vell sindical. El que passa és
que la classe obrera tendeix
a agrupar-se en blocs, com <
ja he dit abans, el socialista
representat per la UGT i el
comunista per CCOO. No-
saltres continuem mantenint
relacions amb els sindicats
minoritaris i^els anem infor-
mant de les* nostres conver-
ses amb el Govern. Respecte
a la C NT, és un altre proble-
ma car ella s'ha vingut mar-
ginant sistemàticament dels

.acords que es prenen. A ni-
vell confederal es ve oposant
a les eleccions, sindicals'en-
cara que a algunes zones hi
participin. . .
; En un altre moment de l'en-
trevista parlà de les eleccions

Sif

Zufiaur y Fuertes, unificats

sindicals: ^"Aquestes elec-
cions són les primeres, que-
es realitzaran amb els sindi-
cats legalitzats i són les que
eliminaran els residus ve'rti-
calistes. A més amb aques-
tes eleccions els treballadors
aconseguiran autèntics re-
présentants. Una altra fita
que s'aconseguirà serà l'apa-
rició d'un sindicalisme fort",tv

Segons Zufiaur les alterna-
tives que presentarà la UGT.
seran: "Lia necessitat de cla-
rificació del panorama sindi-
cal per la qual cosa és neces-
sari que cadascú es presenti
tal com és. Es per això que la
UGT es presenta tal com és,
com a un sindicat de tendèn-
cia socialista que busca una
societat autogestionària".
- —"Un altre dels punts que

•presentarà ía UGT és la im-
portància de Jes centrals sin-
dicals i sobretot de les elec-
cions sindicals d'empresa. Si

Campanya electoral de la UGT

Es basa en les seccions d'empresa ¡3I.ÌD f:': f

' • ' , Per a realitzar tines eleccions,
siguin quines siguin cal que es
posi en marxa tota una complexa
màquina. Tots vàrem veure.a les

,. darreres, i primeres des de feia
anys/eleccions generals que se
celebraren aquí com tots els par-
tits polítics engegaren una com-
plexa xarxa electoral. Una publici-
tat que ens envoltava per tot
arreu, i la tasca del mateix 15 de
juny, fou una novetat per a tots
els articiparíts. en~aquellès elec-
cions. Ara en els sindicats també
els hi cal engegar una complexe
maquinària per a fer front a -
aquestes eleccions.
: Perquè ens expliqués com fun-,

ciona la maquinari electoral d'u-
nes eleccions sindicals vàrem.'
parlar amb Artur Isern, un dels
tècnics electorals de lá UGT.

En primer3 lloc cal veure diver-
'sòs aspectes del muntatge tècnic
d'una campanya d'aquest tipus.
El primer que caKer és distingir-
la'molt bé a nivell tècnic d'unes

1 eleccions polítiques per la matei-
xa natura de l'electorat i per .la

'.', problemàtica de que es tracta, la
qual és més estricta;

Això vol dir que si en unes'
eleccions generals es requereix
un gran aparell central, una
campanya publicitaria molt àm-
plia, una gran presència en els

-mitjans de comunicació i grans
mítings, en el context d'unes

'eleccions sindicals tot aquest
muntatge desapareix. • I desapa-
reix, perquè en aquest tipus d'e-

\leccions es fa tot en el si de rem-
presa. El fet que 'la campanya es
dugui fonamentalment al si de les
fàbriques ^és el eix que vertebrà
tota la campanya.

La TV no informa

Una altra de les.qüestions que
cal remarcar és la referent al co1

mitè electoral que porta la coordi-,
nació de la campanya. Unes elec-
cions d'aquest tipus nò fan neces-
sària la creació d'un cprhitè cen-
tralitzador que ho coordini^ abso-
lutament tot, entre d'altres coses,,

-perquè hj hauran - aproximada.-'
ment uns 25.000 resultats elec-
torals i farien molt dificultosa Ja

-seva tasca.
Per tant qui porta la campanya

és la secció sindical de cada em-
presa. És molt clar, doncs, que .el
primer que cal és explicar a ca-
descuna de les seccions sindicals
d'empresa com funcionen les
eleccions i quines son les norma-
tives. En aquest sentît les centrals
han d'ocupar el buit que la nor-
mativa governamental ha deixat i,
àdhuc, .ha propiciat. Una bona
prova d'això la tenim en el fet que
mentre.a les darreres eleccions
generals el Govern va omplir els
nostres carrers de propaganda
explicant com votar, i a la televi-
sió també era -una constant; en
aquestes no han fet res de tot
això. I és mes: les centrals tro-
ben . molts dificultats perquè es

parli d'elles en els mitjans de co-
municació déponents de l'Estat.

Perquè ; les seccions sindicals
tinguin la < màxima informació
posible, lá UGT ha editat un.ma-
nual electoral per a les seccions
sindicals, en el qual s'explica amb
tota mena.de detalls, des de com
fer la propaganda electoral, com
es convoquen les eleccions fins el
sistema d'el·labóracióf de candi-
datures. Al final del manual hi ha
set anexes en els que b¡ consta el
Reial decret llei, i tota I aresta de
documentació referent a aquesr
tes eleccions. Aquest manual està

^considerat com el "catecisme" de
les eleccions sindicals. La infor-
mació escrita que es.fa a les sec--
cions va acompanyada de la in-
formació oral, que. la donaran
les Unions Locals i els? sindicats
de branca.

De totes, maneres, en el procés
electoral existeixen elements dis-
torsionadors. Per una part la polí-
tica que està duent a terme el Go-
vern, i per l'altra la postura con-
trovertida de les centrals, les
quals es veuen obligades à pactar
contínuament en haver-hi un de-
cret llei tan ambigu, i va l'hora de
la' veritat hi han centrals que no
el compleixen." .- . ,

Campanya didàctica

, És lògic que la publicitat no se
centri en.grans anuncis. El que es

pretén és centrar el material a tra-"
vés de les .empreses i per tant cal
distingir els dos tipus: la campa-
nya al carrer i el si de las empre-
ses. "La U GT;f ona mental ment
—deia Artur Isern— pretén fer'
una campanya didàctica en el si
de l'empresa".

Un altre aspecte mpjt -impor-
tant de la campanya és el de les
dades estadístiques. Els partits
polítics es trobaren el 15.de juny
que no tenien enquestes, no te-
nien idea d'é cap mena de resul-
tats d'anteriors{eleccions, i ara .els1-
hi passat el mateix als sindicats
agreujats per la gran manca d'in-
formació estadística de la situació
de les empreses, informació que
l'AISS ha vingut negant sistemà-
ticament als sindicats. El fet que
les eleccions es facin concentra-
des en uns determinats dies aju-
darà a la recollida de'dades, i si
això ha estat posible, 'és per l'es-
forç que han realitzat les centrals -
de cara .a la concentració de les
eleccions.' La UGT ha "declarat
que donarà dades exclusivament,
de les eleccions celebrades tin-''

' guent en compte el decret llei. Pel '
que fa referència a la financiado,
UGT utilitzarà^exclusivament els

.diners provinents.de'les quotes
dels afiliats. El pressupost central
és infinitament més reduït del que
utilitzaren els partits. Segons la-
.UGT, són 30 milions de pessetes
de pressupost general., La -resta
vindrà financiai per les seccions
locals.

es menyspreen les centrals i
les organitzacions d'empresa
no hi/tenen relacions poden .
convertir-se en uns sindicats
d'empresa manipulats per la
pròpia patronal.. ' - ¡

'—Clarificar,.com ja he dit
abans, el panorama sindical. -
' —Pensem presentar les
nostres relacions internacio-
nals amb la resta de treballa-
dors del món. Nosaltres es-, •
tem conectàts amb més de
60 milions de treballadors r .r

això evidentment té una gran,
importància per a lluitar con- .
tra els monopolis i les multi-
nacionals. Això ens permet-
plantejar-nos, la .solidaritat
amb la resta de treballadors
deP món. . - ' „ _

—En ser una organització
de 2.000.000 de treballadors
ens obliga a respondre da-
vant de gran part de la classe
obrera i això ens obliga a ser
una organització seriosa i
responsable.

—En aquestes- eleccions
cal fer participar al màxjm
nombre de treballadors i su-
posen un gran moment per
enfortir totes les federacions
d'indústria. ;

UGT, garantia de ,i ~>-<
llibertat
. Referent a les preguntes so-
bre la possible intoxicació de" -
xifres electorals que ja ert ,
aquests moments s'està pro-
duint Zufiaur laclarí: "Real-
me«it és possible que'es pro-
dueixi una .intoxicació de xi-
fres i és un problema del -
qual fern responsable a la
normativa 'que ha creat ei
Govern, el qual és nega a
controlar els resultats -elec-
torals. Nosaltres estem trac-
tant de ser seriosos pera no
manipular els resultats. Per
això pensem utilitzar un sis-
tema de codificació de dades
a través de computadores, i
pensem comparar-los amb
els d'altres centrals* sindi-
cals, especialment amb els _
de CCOO. ; ^

La'UGT, en els darrers
mesos ha tingut un creixe-

. ment espectacular, però par- .
Jant de xifres crec què hi ha.

un cert equilibri quant a
nombre d'afiliats amb
CCOO. Malgrat- tot, estic
convençut que la UGT gua-
nyarà aquestes primeres
eleccions lliures, i això signi- .

•ficarà una garantia de lliber-
tat sindical i una garantia de
transformació i d'orientació

. a nivell internacional".

Escriu: Josep Ma Serra .-,-
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Els treballadors, en lluita pel conveni

una negociació na

Corberó, empresa que fabrica electrodomèstics de
tot tipus, està en conflicte laboral. Conflicte, un cop
més, produït per la patronal, que es nega a satisfer les
revivindicacions que, de cara al conveni, planteen els
treballadors. Com a contrapartida els ofereix unes pro-
postes que els treballadors troben totalment inaccepta-
bles. 2.072 treballadors estan lluitant pel seu lloc de
treball i per unes condicions laborals dignes/ •

' , Corberó és el nom d'una rica
família catalana, fins a l'any 69
posseïdora absoluta de l'empresa
Corberó. La familia Corberó por-
tava aquesta empresa com si fos
una. gran família, felicitacions de
Nadal, somriures a temps, etc.
Poca gràcia els feien als treballa-
dors aquests gestos de "pare" bo,
que vetlla pels seus.."fills" treba-
lladors. Com és lògic, una empre-
sa del tamany de la Corberó, ung
de les poques empreses d'elec-
trodomèstics que exporta mate-
rial, no pot funcionar mitjanament
bé o una mica bé, gestionada
com si fos una petita empresa fa-
miliar. És així que l'any 1963 es
"declarà com a societat anònima.

El Banco Industrial de Catalu-
nya lligat amb la Banca Catalana .
és el que talla el bacallà en les de-,
cisions que els prenen a la Corbe-
ró. :

Una línia ascendent

A partir de \a compra d'aques-
tes accions, Corberó començà
una escalada d'inversions a d'a K
très empreses. Domar (New Pol)
entre d'altres/fins a un total de
nou empreses són les que han re-
but inversions de. la 'Corberó.<.
Aquest gran nombre-d'inversions
ha produït una creixent descapi-
talització de l'empresa, però ni
molt menys als nivells que-la ma-
teixa declara. Tanmateix, encara
que l'empresa estigui descapita-
litzada, ho està perquè té el capi-
tal invertit en d'altres empreses
en espera de treure'n ej màxim de
guanys possibles err el mínim de
temps. , . ' ' ',

Malgrat tot, la inversió més
important que 'ha realitzat l'em-
presa en aquests darrers anys ha
estat la construcció de la factoria
de Castellbisbal. Aquesta nova

,̂  factoria és la més important d'Eu-
ropa en la fabricació de cuines.
Ocupa una superfície edificada de
25.000 metres quadrats, aquests

• terrenys, però foren adquirits ja fa
temps. La inauguració .d'aquesta
nova factoria ha permès convertir
la Corberó en una de les firmes

' més competitives en fabricació
de cuines a escala europea. És
així que amb només 170 treballa-
dors que té aquesta factoria li ha
permès aconseguir un nivell de
producció altíssim. A més de-les
factories d'Esplugues i de Castell-

-bisbal, la Corberó té 20' delega-,
cions esteses per tot l'Estat espa-
nyol i exporta a una gran quanti-
tat-de països. , • . •/

És en aquest marc de descapi-
taützació fingida, en el que s'ar-
gumenta una crisi a la Corberó,
argumentació amb-la que es pre-

/tén'aconsegujr una quantitat-de'
.guanys a curt termini molt eleva-

da, Juntament amb un augment
dels ritmes de treball Luna dismi-
nució dels sous. La protecció "fa-
miliar'' desapareix quan "la'bossa
sona". Corberó S.A. té un capital
social d'uns 2.000.000.000 de
pessetes mentre que el volum de
vendes' és superior. als
4.000.000.000. •

La influència del Banco Indus-
trial de Catalunya es fa-palesa
amb el nomenament dels càrrecs
de la Corberó. A partir de la crisi -
que s'ha • plantejat, han_canviat
.gran part_deis.directius. Una de

La unitat sempre és necesaria

les curiositats d'aquesta canvis és
"la importació" de personal italià
per a ocupar, aquest càrrecs. Així
ens trobem amb què la Direcció
General'de Corberó S.A. està for-
mada per un triunvirat: un italià
(Ferma), Aparici (de Domar) i Pe-
dró 'Corberó Comas (el fill, però
de fet és-tota la familia la implica-
da). En aquest moment' se està
«esperant l'arribada d'un altre ita-
lià per a ocupar un alt càrrec." .

Conveni=Conf liete >
-^

Amb, motiu de les delibera-
cions per al conveni col·lectiu els
treballadors de Corberó iniciaren
un atur total, que començà el

- passat 3 de Gener. Aquestes deli-
beracions havien quedat trenca-
des, el dia anterior i per aquest

. motiu iniciaren la vaga. El conveni
-afecta tant als treballadors de les
factories d'Esplugues i Castellbis-
bal com en els dejes delegacions
que té _ la factoria a la resta de
l'Estat. Les negociacions havien
començat el 14 de novembre^
amb una oferta de l'empresa en la
que proposava diversos 0unts:
congelació salarial per a .1978,
augment de ritmes de treball en
un 15%, i l'acomiadament de 35
treballadors amb contracte even-^
tual i una'futura reducció de plan-
tilla que afectaria uns 600 treba-
lladors, tot' això sota l'amenaça
d'una suspensió de pagaments i
un.tancament definitiu de l'activi-
tat industriar si no s'acceptava
aquesta oferta. El primer que
aconseguiren^els treballadors fou
que no acomradessiri aquests tre-
balladors, comprometent-se l'em-
presa a no reduir plantilla durant
tot l'any 1978. Tanmateix la pri-
mera oferta econòmica significa-
va, un augment de 4.500 pesse-
tesxmerisüa1s mentre que els tre-
balladors demanaven, eji un prin-
cipi, 10.000 pessetes-d'augment
linial i després decjdiren -fins a
6.500 pessetes d'augment.

' Per a veure Testat econòmic
en què es trobava -l'empresa es
formà una comissió tècnica d'e-
conomistes, advocats i experts
amb presència de les centrals sin-
dicals ambJncidència a Corberó i

Corberó ha tancat les^ portes

de nò afiliats. Les conclusions a
cjue; arribaren.després d'un mes
de treball foren que "si bé l'em-
presa es trobava en aquells mo-
ments amb una certa manca de
liquidesa, aquesta no era massa
diferent de la que es donava a tot
l'Estat". Tanmateix es tractava

f d'una liquidesa inferior a la que la
mateixa empresa havia previst, ja
el febrer, per a 1977. En aquest
informe constata rens /'existència
d'una important cartera de co-
mandeSí i el fet que la demanda
superava la oferta.

La diferència de.criteris quedà
reflexada. arnb el començament
d'aturs a partir del 13 de desem-
bre amb una hora xie durada,
aturs que-continuaren durant al-
guns dies fins el 3 de Gener .que
ja fou definitiu i que encara.conti-
nua. En aquest conflicte els treba-
lladors s'estan organitzant en ba-
se a l'assemblea de fàbrica la qual

.és sobirana en qualsevol decisió
que es plantegi. -En la .comissió
deliberadora hi, forma part un re-.

v presentant de les centrals sindi-
cals presents, a l'empresa: un de
la UGT, un de CCOO i un de la
CSUT; la CNT es negava a què les

.ce'ntrals' estiguessin presents en
les negociacions del conveni i, per
tant, es mantenen al marge. Para-
lel·lament els treballadors han

-creat .tres-comissions (premsa i
propaganda,,, coordinació i finan-
ces), cadascuna de ¡es quals es
cuida del seu àmbit d'actuació.

_ Per a organitzar la vaga han creat
un sistema qrganitzatiu que cons-
ta de Delegats de Seccions, per
més- petites _que siguin, assem-
blea de delegats i un secretari o
comitè d'empresa, tots aquests
càrrecs son .revocables per l'as-
semblea. ,

A mitjans de la setmana pa.s-
.sada semblava que s'havra obert
una via de negociació, jnalgrat
aquestes impressions, la Hoja del
Lunes d'aquesta setmana portava
un anunci de la direcció de Corbe-
ró S.A., en el que anunciava un
lock-out empresarial 'i per tant el
tancament de l'empresa a partir
del dissabte 14 de Gener. ,»

J. M. S.

QUATRE
RATLLES

La patronal contra
l'amnistia laboral

La patrqnal d'unes quantes
de fes més importants empre-
ses de Catalunya s'ha unit en
un front comú contra l'amnis-
tia laboral. Sagons les nostres
informacions han creat una
coordinadora d'empresaris re-
ferent a l'amnistia laboral, i el
primer acord que han pres ha
estat el de no readmetre ningú
"fins que no hi hagi més re-
mei". Entre d'altres els empre-
saris implicats err aquest as-
sumpte son els d'Hispaho Oli-
vetti, Motor • Ibérica, Solvay,
Aiscondel, etc.

Socialistes de Catalunya
Els Socialistes de Catalu-

nya (PSC-PSOE), han editat un
full en.el que recolzen la UGT.
Aquest full està titulat "Uneix-
te a .UGT; perquè unir-se a
UGT és unir-se al socislisme".
En aquest full podem llegir:
"Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) es volen posar
davant de tots els problemes
de l'atur i l'augment del cost
de ta vida que avui ens afecten
als treballadors. Per solucionar
aquests problemes; la tasca
dels nostres parlamentaris a
les Corts no és suficient, enca-
ra que sigui fonamental..." per
això demanem el vot per a
UGT, a tots els que volgueu
canviar . aquestes condicions
de "vida, a tots els qui us sentiu
socialistes".

Scala, un incendi amb
funestes conseqüències

Molts us pregunteu a què
és degut .que §n aquesta sec-
ció es parli de l'incendi 'del
Scala. Eh aquest incendi pro-
vocat pe/ mans assassines
perderen lívida quatre treba-
lladors. I per això-en parlem.
Perquè creiem que no hi ha
dret que unes persones huma-
nes perdin la vida en ple exer-
cici de la.'seva feina. Per cert,
un dels treballadors què va
perdre la vida estava afiliat a la
Unió General de Treballadors.
Abans d'ahir va ser el porter de
l'edifici del Papus, ahir uns tre-
balladors del Scala, demà?...
esperem que' no .existeixi
aquest demà.

La CNT al Paral·lel
Així titulaven diaris de Bar-

celona la informació sobre la
manifestació organitzada per
la CNT i que va transcórrer al
llarg del paral·lel. La manifes-
tació estava convocada per a
protestar contra el Pacto de la
Moncloa," contra la repressió,
per l'amnistia laboral, etc. No-
més al finalitzar els quatre in-
controlats de sempre yaren or-
gali itza r corred isse.s amb la
policia. Fins quan tots aquests
elements aliens ä la classe
obrera es dedicaran a pertur-
bar, l'ordre públic a'cada ocasió
.que se'ls presenta?

Catalana de Gas
Aquesta setmana ha estat

signat el conveni col·lectiu a
Catalana de Gas. De la signa-
tura d'aquest conveni q, no de-
penia el que a moltes cases de
Barcelona es tinguessin pro-
blemes amb el gas ciutat, tan
indispensables en les llars ac-
tuals. Finalment, però, després
de vagues i accions de tot ti-
pus es va arribar a un acord
força favorable en els treballa-
,dors.
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La Massana, una escola
en perill de desaparició

L'escola Massana esta en perill, els deutes con-
trets amb els proveïdors, el pagament de les nómi-,
nés als professors, les quotes de la Seguretat Social;
d'una banda, i el m ini-pressupost concedit per l'A-
juntament, així com la inhibició, davant del proble-
ma, del patronat, que és l'òrgan encarregat de la
gestió de l'escola, de l'altra, poden representar el fi-
nal d'un dels centres d'ensenyament de l'art de més
prestigi del nostre país. - - ' '•'- , '

La història de l'escola és
una" mica especial, com un

' conte de fades d'aquells que
abundaven a la Barcelona pre-
industrial de principis del se-
gle. Un petit comerciant enri-
quit, pastisser de professió, al
final dels seus dies havia ar-:

ribat a arraconar una petita
fortuna, i com tants altres bur-
gesos catalans de l'època va
decidir d'emprar una part dels
seus diners en una obra social,
crear una escola d'art que por-
taria el seu nom,' Massana. El
nostre personatge va cedir els
diners a la ciutat i se'n va fer
càrrec l'Ajuntament, que amb
els rèdits que li donaven les
500.000 pessetes del mece-
nas va crear una escola que
havia dese,r gestionada per un
patronat format pels presi-
dents de quatre institucions cí-
viques de la ciutat; el FAD (Fo-
ment d'Arts Decoratives), l'IEC
(Institut d'Estudis Catalans),
l'Arxiu Històric de Catalunya ï
l'Ateneu de Barcelona. Va anar
passant el temps i l'escola va
canviar el lloc, del Carrer Avi-
nyó n° 30, on havia estat des
de la seva creació, va passar,
el 1932, a ca l'Ardiaca. Des-
prés d'en Franco haver gua-
nyat la "croada", l'escola va
tenir el primer director, Miquel
Soldevila, que fou -elegit ,del

patronat; al cap de dotze anys
aquest va deixar el seu lloc a
en Lluís Ma Güell, que va pre-:

.veure la importància de l'escó^.
. la i decidí, ampliar-la; en

aquesta -època l'escola era a
l'antic Hospital de la Santa
Creu, 'on és encara avui.- El

/1975 el patronat ya elegir un
nou director, en Joaquim Sa-<
baté, que no ve acceptar el
càrrec fins que l'Assemblea de
professors'd'alumnes no el va
haver autoritzat, donat-li l'au-
tèntica legitimitat de gestió.
, En aquests 'moments la
Massana té problemes de dos
tipus, econòmic i polític. El pri-,
fner és degut a la subvenció
que rep de l'Ajuntament, ja
que aquest només li ofereix 46
milions, com l'any passat,

. mentre que l'escola en néces-
sita més de 115 per subsistir-
ia diferència és aclaparadora;
els problemes econòmics que
s'han-de resoldre amb aque.s-
'tes xifres són molt diversos,
des del pagament de les matè-
ries primeres í els recanvis de
peces dels tallers que hi ha a
l'escola fins a les cotitzacions
a la Seguretat Social dels sous
dels-prof essors, cosa que re-
presenta una despesa considé-
rable, passant pels problemes
improrrogables que podrien
provocar el tancament de_ la

\ nòmina del desembre a tot el
professorat i la possibilitat que

, horn, talli*la llum í l'aigua de
l'escola, cosa que Ja deixaria
totalment paralitzada. .

. , Davant de tots aquests pro-
blemes l'Assemblea va decidir

.iniciar el diàleg amb l'alcalde
. sr. Sócias. Les proposicions
eren clares: d'una banda l'aug-
Êne/it de Ja subvenció.fins al IÍT
mit de les necessitats de ['es-
cola; l'altre problema que té
,l'escola'és-— tal com ja he dit—
polític, j consisteix en la desa-
parició del patronat en sa con-
cepció actual. La comissió ne-
gociadora ya anar^a l'Ajunta-

:ment amb la* proposició de -
crear una comissió formada
per entitats més representati-

• ves de la ciutat," com ho són
'els partits politìcsfles orgariit--
zacions sindicals, les associa-
cions de veïns, etc., la qual co-
missió s'hauria d'encarregar
d'administrar ' i gestionar la
subvenció que la ciutat per
mitjà de l'Ajuntament conce-
deix a l'escola per al seu fun-
cionament. . '

Sembla que les proposi-
cions foren ben rebudes per-
l'alcalde Sócias, que es com-"
prometé a solucionar els pro-
blemes immediats per tal d'e-
vitar ei tancament de l'escola i
proposà una nova conversació

- El patronat està matant La Massana"

per resoldre els problemes de
fons. L'assemblea Va decidir *
de tornar a les classes,,.espe-
rant que eJs nous contactes
amb l'Ajuntament resolguin,-

del tot els problemes de Tes-
cola Massana., , ,

XAVIER SÀBATEI

donés

El dret de les
I f ' • • i oi cu ' . , -b'ji.amnistia

«It np<çI,-1 w w.-

CASÀ I FAMÍLIA,
MAS í TERRA...

CATALUNYA
¿w? .«- •" -

A les dones els parlamentaris
no ens. han volgut donar l'amnis-
tia. .. • ~~ ,

El ̂ passat dijous a Les Corts
Espanyoles es. va perdre una im-
portant oportunitat d'avançar se-
riosament cap a la consolidació
de la .democràcia. Tres projectes
.de llei,: sobre abolició de la pena
de mort; reforïna del Codi Civil en
allò que es refereix a la majoria
d'edat i emancipació; ¡derogació,
dejs delictes d'adulteri; avorta-
ment i propaganda i ús, d'anticon-
ceptius'varan ser rebutjats en les
votacions a lá Câmara. És, lamen-

table, malgrat que.no sorprenent,
"que hagi "estat precisament el
projecte de llei sobre derogació
dels delictes de la dona, ej que
hagi perdut per major nombre de
vots. -La problemàtica -femenina
en general.és encarà avui per avui
poc compresa Tassumida tant a
nivell de carrer, com a nivell Parr
lamentan. Naturalment, no cal ser

.especialment -» suspicaç per
adonar-se que no ha estat pas la
proposta de derogació,def,delicte
d'adulteri ni tanmateix,ël de pro-
paganda i ús d'anticonceptius el
què ha decantat el,vot negatiu

1000 FAMÍLIES CATALANES .
de Enric J ardi - ; .
Erraquest volum. Enric Jardí ens fa una-exposició de les
families que configuren la personalitat culera) de Catalunya.

©DOPESA
GRUP «MUNDO* D'EDICIONS

'-•*•
Prego m'Mwim contra rMmborsament.
un «wnplw d« 1000 FAMÍLIES CATALANES
Nom ,._ , ,.. ,_...
AO»?« .......•.:.. „„
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dels parlamentaris sinó que ha
"estat just iment el tema de la des-
penalització del avortament/ ,
. Amb la seva actitud, els parla-
mentaris que han votat en contra .
s'tian estimat més tancar els ulls
davant una,realitat social en l|oc
d'enfrontar-la directament , ï
donar-li solució.-Abans de Ta lega-,
lització d'avortament'a. França; el

- nombre de avortaments clandes-
tins era igual a la meitat del nom-
bre;' de „neixaments. Tenint Ten i

' compte que a l'estat espanyol la
informació' sobre l'ús d'antícon-,
ceptius, no solament no ha existit,

- sinó que la sèva venda i propa-
ganda ha estat p.enada^ cal supo-
sar que la pràctica de l'avorta-
ment com a sistema anticoncep-
.tiu/ està molt més difosa« Igno- .
rem sj els Parlamentaris que han
votat en contra de una -de les rei-
. vindicacions fonamentals, de la
- dona son plenament conscients
de les conseqüències que l'avor-
tament clandestí .provoca; Igno-
rem què esperen aconseguir amb

; la seva inhibició, però nosaltres
volem denunciar aquells,/que
émprant-se amb el dret a la" vida
afavoreixen el que dues dones per

. cada dues mil avortaments clan- ,
destins-perdin la vida. De manera
que entre 400 r500 dones moren '

-anualment a Espanya de les con-
seqüències derivades dels avorta-

C ments clandestins. Mal favor fan
;a la vida aquests teòrics-.defen-
sors;: . v . " "•' •'" - * • *;~"; "^* ' * ~"
• ^ - • VG.SABATE$

E. MATA,A. BALLETBO ,
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una veu que
ja no clama
al desert
. Parlar d'en Lábordeta, indiscu-

tiblement, vol dir parlar del mà-
xim representant de la cançó ara-
gonesa. Per mèrits autènticament
propis en José Antonio Labordeta
s'ha anat configurant com un va- '
lor.de primera magnitud a dins
del món complex de la cançó.

I el dissabte passat el vam te-
nir entre nosaltres. Organitzat per
la Coordinadora-de Mestres d'A-
dülts; es va celebrar al Palau d'Es-
ports un festival en el qual, a més,
d'una sèrie de cantants quasi tots
amateurs i alumnes de la mencio-
nada coordinadora, actuaren en
Pere Tàpies i José Antonio Labor-
deta. : '-;;/',' '. • :-'- "
~ El Palau, pràcticament ple, va
acollir amb expectació totes i ca-
dascuna de les actuacions, per-
què el festival, a més de cançons,-'
va mostrar-nos una altra sèrie
d'elements que despertaren l'in-
.terès dels assistents.

Murals j /
Audiovisual

La sessió, o el que fos, va co-
mençar a dos quarts de cinc de la
tarda. Entre actuació i actuació es;
dibuixaren» uns murals i es projec-
tà un audiovisual amb dibuixos de
la nostra.companya Núria* Pom-
p'eià; ?• ," ' '

En segon lloc, després de l'au-
diovisual, el grup de teatre Caca-
huete Garrapiñado va fer una sè-
rie de representacions el tema bà-
sic de les quals e/a la qúestió
educativa: ?.'„.. -

La coordinadora pretenia —i
ho va aconseguir— que amb
aquest festival se celebrés el que '
es pot ben bé anomenar victòria
sobre la, política educativa del
MEC. Recorden, sobre -això', que
fa uns anys aquell personatge que
va ocupar la cartera-d'Educació i
es deia Julio Rodríguez, va fer la^
gratuïta afirmació que a Espanya
ja no hi quedaven analfabets. La

„Coordinadora, amb la seva tasca,'
ha arribat, si no a fer desaparèixer
del tot aquest problema, si alme-
nys a nivells d'educació força òp-
tims. Finalment les autoritats
educatives de l'Estat espanyol
han reconegut els seus esforços, i
en aquest moment hi ha escoles
d'adults als indrets més necessi-
tats, amb trenta-cinc mestres.de-
dicats a aquesta tasca i pagats
per l'Estat. * „ . ~ -;

I aquest problema en,Labor-/
deta -el coneix perfectament, 'ja
que precisament la seva activitat
professional és l'ensepyança, a
Saragossa. José Antonio Labor-
deta fa classes a un Institut de
Batxillerat.

Actua en
Pere Tàpies

Tornant al 'tema central d'a-
questa informació —de la Coordi-
nadora ja en parlarem en una al-
tra ocasió des d'aquestes matei-
xes pàgines de L'HORA— /direm
,que, després d'haver llegit les.ad-
hesions a l'acte rebudes, va co-
mençar l'actuació-d'en. Pere Tàr
pies. Amb la seva gràcia carac-
terística el cantant de Vilanova va
estar actuant gairebé una hora, i
encara que sembli un tòpic s'ha,
de dir'que la diversió i les rialles
van ser generals. Tant, que en Pe-
re Tàpies es watrobar obligat a
concedir tresï^repeticions", entre

• les quals destaca —tot i que-ja si-
gui bastant coneguda— la presen-
tació del conjunt que, imaginària-
ment, l'acompanyava. Grans
aplaudiments van cloure l'actua-

*;ció del popular cantant i humoris-
ta.

. Un silenci expectant, que no-
mé^s trencà l'ovació que va rebre
al treure el cap a l'escenari en La-
bordeta, és va fer entre la sortida
d'en Tàpies i, tal com hem dit,
l'entrada del cantant aragonès.

En Labordeta va anar cantant.

Labordeta va entüsiasmar-

una sèrie de temés, quasi tots
d'ell, que foren acollits amb aten-
ció i, posteriorment —en acabar-
se l'actuació—, amb entusiasme
de part de tots els presents: Ban-
deres'aragoneses, senyeres i al-
guna ikurriña saludaren l'actuació
d'eh Labordeta.

, . *• ' : 'Cierzo , una
estrena .

Es pot" destacar, d'entre les
cançons interpretades, una estre-
na, almenys a Barcelona: es trac-
ta de "Cierzo" —que és el nom
d'un vent que Ve-del Moncayo, en
general bastant fort—. Aquest te-
ma, va explicar ell/és una al·lego-
ria de l'escombrada que fa :el vent

cada cop què bufa i que a la can-
çó, que encara queden. Així ma-
teix, va dir en Labordeta, el "cier-
zo" hauria d'escombrar aquesta
.preautonomia imposada per Ma-
drid i portar amb ell la vertadera
autonomia per a.totes les nacio-
nalitats de l'Estat espanyol, i en
especial, cosa lògica, l'aragonesa.

\ 'Un altre dels temes molt cele-
brats es titula "Coplas de Hues-
ca", que en .Labordeta va dedicar
a tots els naturals d'Osca pre-
sents al Palau. ?

Va .acabar l'actuació amb,
aquella cançó que< a Aragó ja és
una mena de bandera—fou core-
jada peís assistents'—, \ que és un
dels temes de més be/lesa í quali-
tat d'en Labordeta. Em refereixo

,',?#<

al "Canto de Ja Libertad", que al
final no se sentia per culpa de la
impressionant ovació amb què es
van acollir les últimes estrofes.

El fred ambient que hi havia al
Palau —em refereixo a la total ab-
sència de calefacció-- es va escal-
far bastant amb les actuacions
d'en;, Pere Tàpies i, especialment,
en José Antonio Labordeta. L'a-
bundant colònia aragonesa que hi
ha a Barcelona es va fer notar,
massivement, amb la seva pre-
sència al Palau. Naturalment, l'ú-
nica qualificació que escau a ('ac-
te de la'Coordinadora de Mestres
d'Adults és la d'un èxit total i
complet. \ „

f-.'AGUSTÍ BALLESTER

televisió
La multinacional del telefilm
U S A torna a manar

-,- -¿Pere- l'apÍes^el^caixantío^Fotos Tomi)

A' començaments d'aquesta
temporada —sota la direcció-de
Rafael Ansón, encara— es va
anunciar amb bombo i platerets
que la programació nocturna es
compondría íntegrament d'espais
'produïts per la "pròpia Televisió
Espanyola. Per bé que a qualsevol

,televisió del "món s'admeti la
pràctica d'adquirir emissions pro-
duïdes'a altres països (tant per
compra com ;en règim d'ihtercan-
vi), és molt clar que la base pri-
mordial d'una programació s'ha
de nodrir de programes propis, i
per raons no purament patriote-
res o nacionaistes sinó per moti-
vacions econòmiques d'una ban-
da i per la necessitat d'adaptar-se
a les exigències peculiars del.pú-
blic, f , •

Armand -Mattelart i altres so-.
ciòlegs i investigadors han feti
veure la "colonització" ideològica
i econòmica que-pateixenmoítes
emissores, especialment d'Amèri-
ca llatina, impotents davant de la
indústria ianqui del telefilm, este-
sa en forma d'empreses multina-
cionals ¡-fins i tot de companyies*
públiques no lucratives (n'és un
bon exemple la.seva anàlisi d'"A-
brete Sésamo", que per cert ja fa
anys que s'emet a la TVE). El mis- ,
satge que es filtra amb aquests
telefilms és .el .d'una subtil però

¿constant, exaltació d'un sistema

de valors basat en ei capitalisme i
- ("'american way of life".

Doncs bé, cfaquells bons pro-
pòsits del Sr. Anson —
cristal·litzats, és veritat, en una
baixada dràstica dels ' índexs

" d'audiència— ja en' queda ben
poc, S'han exhaurit els esquàlids
"stocks" rémanents de producció
pròpia ("Lös libros''^ "7 cantos de
España",etc.). malgrat que la limi-
tació pel que fa a l'hora de tanca-
ment dels programes semblava
afavorir els plans.de manteniment
d'una producció "autòctona".. La
veritat és que la violència institu-
cionalitzada de "Starsky i Hutch"
ha conduït inevitablement a la ne-
cessitat d'emetre aquesta sèrie
en horari de nit, i la pel·lícula dels
dijous's'ha substituït per una sèrie
de telefilms (americans, és clar); i
per si no fos prou tenim els melo-
drames històrics de "Grandes re-
latos", on el cant a l'individualis-
me, a la "lluita per l'èxit", arriba á
graus autènticament indescripti-
bles a "Capitanes y reyes". D'a-
questa manera/ i en poques set-
manes, ja tenim tres telefilms
USA als restringits horaris noc-
turns, mentre es manté la pel·lí-
cula dels dissabtes. La represen-
tació "nacional'.' als horaris de nit
està reduïda a "1,2,3.-. responda
otra vez " i "Curro Jiménez',', o si,-,
guj que sobren els comentaris.

Es pot dir .que, efectivament,
no hi ha diners per a produir pro-
grames propis,, i quan és fan la
resposta dels espectadors no és
gaire esperançadora. Però si hom
vol canviar la imatge de la TVE (i
això, naturalment, no ho voíen els
seus dirigents actuals) caldrà in-
sistir en la producció d'una pro-
graniació autosuficient i que esti-
gui al serveLdel públic i no de
misteriosos interessos (els pro-
grames "nacionals " que hem
mencipnat~ són "produïts" per
estranyes companyies indepen-
dents afins a professionals de la
mateixa TVE-}.

La realitat és així i nq l'hem
d'amagar; serà difícil d'esborrar
tants anys d'alienació i de confu-
sionisme, sistemàticament ali-,
mentats per la direcció mateixa
de la TVE, en connivencia amb les
multinacionals de la indústria te-
levisiva. Diem que serà. difícil, pe-
rò és una tasca^urgent í impror-
rogable des del moment que
'emissora sigui portada d'una ma-
nera autènticament democràtica.
De moment caldrà continuar de-
nunciant aquesta "colonització"
que torna a arribar a graus de
contaminació realment elevats, la
calderar està a punt d'explotar.

JOSEP Ma BAGET
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uan

Juan Alamillo, cordovès, de 34 anys, dirigent de la
GT de Catalunya i del PSC, calb, responsable i ale-

re, obrer electricista, baixet, però de gran.altura hu-
mana, anomenat el "Chorbo" a la clàndestirutgl^aco-
miadat d'AEG i de Philips i no pas precisa m entTpeì
haver arribat tard... .

. - , - ' —¿Quina estratègia té la
U GT avui?
.—La de potenciar les cen-

trals sindicals com a tais, ja
que són l'única garantia que
tenim els treballadors d'assolir
les nostres aspiracions. La
classe treballadora només ha

- guanyat reivindicacions impor- '
tants quan les centrals han po-
tenciat lluites >• per a
aconsegüir-les. Nosaltres tro-
bem que tot el que sigui mar-
ginar els sindicats a l'interior,
de l'empresa va en contra dels
interessos de la classe obrera.

—¿En quina posició està:
l'enemic?

—La dreta, va de cara a
- construir-se el seu propi sindi-

cat. Si la UCD no es volgués
muntar un sindicat no s'expli-
caria que un organisme querva
pel camí de • desaparèixer,

, l'ALSS, hereu del sindicalisme"
vertical, tindrà un pressupost
de 25.000 milions. A partir
d'això en Suárez tractarà de

, potenciar la seva organització
sindical, la central de la dreta.

—¿Se'n sortirà? '
—Això pot ser fo^ut, perquè

es presenta en un moment en
què encara no està ben aclarit
el panorama sindical, quan les
centrals amb prou feina poden
mantenir els -locals, la propà-,
ganda, etc., i quan encara no
Ka1 acabat de definir-se , la ,
consciència sindical dels tre-
balladors.
'• D'altra banda, el patrimoni
sindical encara no i'han tornat'
a les centrals, i en concret el
que li fou .confiscat a la UGT
l'any 39, i això redueix les pos-x

sibilitats d'operativitat de les
mateixes centrals. S'ha de te-
nir present que les quotes dels
afiliats en aquest moment es

• destinen a crear la infrastruc-
tura necessària que permeti de '
fer funcionar l'organització: lo-
cals, mobles, economistes...

La teoria de les tenalles

—Malgrat tot sembla que
la U C D triga molt a treure el
seu possible sindicat...

—Jo crec que en Suárez es^-
tà jugant"aquesta carta; al Go-
vern li interessa, costi el que
costi, que el panorama sindical
s'aclareixi el mínim possible.
És ben clar que hem de can-
viar moltes Coses, que- s'ha
d'aconseguir un control de la
Segbretat, Social i de i índex
del cost dejs preus, i que hi ha
tota una sèrie de reivindica-
cions importants que només
guanyarem si hi ha .centrals
sindicals de classe- potents.,

—La UGT no ha acceptat
el projecte de llei sindical
presentat pel govern. t

—La Unió General de Treba-
lladors, mitjançant els parla- .

mentàris socialistes, va , pre-,
sentar a les Corts el seu propi
projecte de llei d'acció sindical
a1 l'empresa el qual conté els
tres elements fonamentals per

. als quals hom lluita eri el camp
sindical: l'acció dé les centrals
dins de l'empresa, els organis-

' mes unitaris a nivell d'empresa
que representen a tots els tre- ~
balladors, sindicats o no, i el .
dret dels treballadors a fer as-
semblees; a fer sindicalisme
als mateixos centres'de treball. -

—El govern ¿tem la UGT?
—Bé, en aquesta qüestió jo

sempre explico la teoria de jes
tenalles. La dreta té un enemic
clar, fruit del resultat del 15 de
juny, que són els socialistes.
Són "ells que la dreta ha de
combatre ¡,. no hi ha dubte, la
central sindical d'orientació -
socialista,-la UGT..Hi ha 118
parlamentaris socialistes —és
un dels ~dos' braços de les
tenalles— i si la UGT es conso-
lida com a central majoritària

. del conjunt de^Estat espa-
nyol/ les tenalles'és tanquen i
apareixen ejs socialistes com a
una alternativa de poder clara.

Les Comissions no són
el que.eren : ;

:aÒ20 ,—UGT, sindicat so-
cialista; GCO O, sindicat co-
munista. Però sembla que
les Comissions no estan d'a-
cord amb el qualificatiu.

—Jo, precisament, vaig ser
un, membre fundador de Co-
missions Obreres, i he passat /
molts anys treballant amb-el
moviment de CCOO, que »és
una cosa ben. diferent de l'ac-
tual organització de CCOO A
l'època de. la clandestinitat al
moviment de -comissions hi
militàvem socialistes, comu-
nistes, cristians progressistes..;
Era una amalgama en funció
de la realitat social que vivíem
en aquell moment. • . -

Però en la mesura en què
no-hi ha ruptura democràtica i
s'imposa el projecte de refor^
ma política es va veient clar 'f-
que, encara que R o ens agradi,
el camp sindical es polaritza al v

voltant de blocs ideològics: el •
socialista, representat per la-
UGT; x Tanarcosindicalista,
CNT; i el comunista, és a dir
CCOO. .-' ', ^

Això nò vol dir que tots els
actuals afiliats a nivell de base -
a les Comissions siguin comu-
nistes, però sí que'ho és la di- ".
receio de les CCOO, clarament
controlada pel Partit Comunis-
ta, en el cas de Catalunya el
PSUC. És indubtable que Val- ;

.ternativa global que prediquen
les CCOO va molt d'acord amb
eF plantejament programàtic -
del PCÉ i del PSUC. Dir el con-
trari seria enganyar la gent.

, De la unitat se'n fa .
demagogia, - :

—I la cosa de la unitat com
queda? , , •- >

—Penso .que l'única manera'
que té- la classe treballadora
d'assolir reivindicacions so-
cials que permetin un* canvi
qualitatiu de les seves condi-
cions'de vida i de:treball és
que les centrals, sindicals de
classe es posin d'acord pel que
fa a la. unitat d'acció.

S'ha fet molta demagògia
de la unitat. Per arribar-hi.ca-
len uns- processos previs, el
que en diem la unitat dels
afins. És á dir la unitat dels es-
pais' político-sindicals. - En
aquest sentit la UGT és potser
la central que està fent feina

"Eri Suárez vol:muntar la seva*
orgàniïza'cm ¿indicai"^*-:

E/- patrimoni sindical encarà no l'han tornat a les centrals

més seriosament. D'ella no n',-
ha sortit cap central sindical
nova, cosa que;amb les CCOO •
sí que, ha passat: els 'compa-
nys comunistes de l'ORT i els .
del PT han format llurs pròpies
centrals/el SU. i la CSUT. En
canvi la UGT ha fet ^passos
reals dirigits a la unitat sindi-
cal, en.especial el Congrés d'u-
nificació amb la Unió Sindical
Obrera.

—Però, hi ha una part d'U-
SO que continua existint. Tu
que,durant anys has militat
sota les sigles USO, com de- .
fineixes els que encara jes
mantenen?'

• —A la USO actual hi ha di- ,
versos corrents, però és una
central que en aquests mo-
ments . no té una estratègia
global definida. .Per tant, pot \
trobar-se sotmesa á tota mena
de vaivens, a influències'de to-
tes classes. Perquè tots tenim
clar que per tal-d'arribar al so-. ;
cialisme autogestionari no es
pot lluitar si ho es fa amb or- \
ganitzaciòns sindicals de mas-
ses, que,impulsin 4es transfor-
macions. Des d'una opció peti- •
ta, minoritària, no es poden
mantenir efs seus planteja-
meríts inicials. ,, "• ' - - ' '.'

-¿I la USO catalana?
—La direcció de la USO de / , -

Catalunya sempre s'ha oposat :

a la unitat, i per això el procés
d'unificació «del sindicalisme^
socialista aquí ha 'estat dife-
frent. Poc a poc .s'han anat fu-
sionant amb laJUGT localitats
senceres i algun sindicat. L*úJ-

• tim cas' ha passat fa pocs dies
a Reus, on alguns centenars

sde companys de Sanitat, Tele-
. comunicacions i Tèxtil' d'USO.
s'han-unit a (a UGT. - , 7

Guanyem la' ;̂ V v^ ^¿¿
llibertat sindical v>:;>

—Les eleccions sindicals,
ja són aquí. La .UGT ha parlat
de guanyar-les. ¿Ha pensat
també en la possibilitat de
perdre-les? ; ,

—Pensem que unes elec-
cions sindicals ni es perden ni
es guanyen, -sinó que cada
central treu --uns resultats en
funció de la seva realitat orga-
nitzativa. Creiem que el més
important serà el que passi
després de les eleccions, és a ;
dir,'la'dinàmica sindical que
adoptaran els delegats ' que
surtin a cada empresa. Perquè
segons * l'alternativa * sindical
global que es.prengui, tornà-
rem .a'estar en les mateixes
condicions que ara. Tanmateix,
pensem que obtindrem, uns ce-
sultats satisfactpris a).conjunt-
de l'Estat espanyol^ i rrjés^si es

té en consideració el fet que fa
1 poc'qüe^e.m sortit de la.çlan-
ídestinitat j que no haVer parti-
cipai mai a la CNS ens tfeura
algunes possibilitats. -* ^ v.

.-A més, aquestes elecció'ns
. se celebraran en una societat
•en què encara no hi ha-una lli-
bertat , sindical •' plena. En
aquest sentit han de represen-
tar un pas. endavant per- a
conquistar-la del tot.'~v. "; • • *

Votar UGT- V> - "
*r —Tu demanes el vot per a
la UGT, ¿raons?-. ~ ^ - "

1 - —La història de la UGT és la
història de, la classe treballa-^]

"dora de- l'Estat'espariyol.-Du-
rant gairebé cent anys la UGT
ha estat sempre^ a l'altura de
¡es lluites que els-treballadors
han portat defensant llurs inte-
ressos. En segon lloc, és una
organitzaçiá quente uns.princi-
pis ;clars/ que <sap on vafTer-

7cer, és una.central de clara j
'orientació socialista, que no es
. limita-a les reivindicaicons Jrrir-

mediates .dels treballadors si-
nó que té un objectiu final que
és el de construir uña societat
en què no hi hagi explotació de
l'home per ['home i en la qual,
a més; es visqui democràtica-,

-ment. Un'altre element, entre
: d'altres que en podríem dir, és

que la U GT.és membre de la
Confederació Europea de Sin-
dicats i de la Confederació In-

, ternacional de Sindicats, cosa
queji dóna molta mésjforca.

. davant de les empreses de ca-
ràcter multinacional. I la ÜGTj
a través dels7 sòcia listes, te la
seva veu al Parlament, pot fer
sentir la veu dels treballadors a,
les Corts. [ , ¿, * = ; >, ' <
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