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2 L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL

Un pas endavant
Malgrat una campanya oficial aclaparadora i equivocada que ha posat una

vegada més en evidència l'origen ideològic dels qui l'han dirigida i que ha
produït,desconcert i irritació, l'electorat ha respost amb maduresa i amb prou
contundencia com per afirmar que les nostàlgies i les posicions extremistes no
tenen espai polític i que el franquisme s'ha acabat definitivament. En donar
suport amb una àmplia majoria al text constitucional, elaborat pels represen-
tants que elegí el 15 de juny de 1977, el poble há rematat el franquisme i ha
recuperat la sobirania que violentament li fou arrabassada. Iniciem una nova
etapa, segurs d'aquest important pas endavant però amb la inquietud que
produeix la consciència dels greus problemes existents i la manca de confiança
que ofereix el govern de la UCD.

La Constitució és un pas endavant, no cal dubtar-ho, pero ara és necessari
que funcioni, que s'esgotin les possibilitats de la vida democràtica que regula,
que el poble no es senti defraudat. El país necessita mesures urgents i concretes
que permitin albirar vies de sortida a la crisi econòmica, que pacifiquin el País
Basc amb mesures polítiques i autonòmiques, que s'accelerin els processos
d'autonomia. El país necessita un govern que governi, que tingui la capacitat
d'oferir un calendari i la força d'acomplir-lo. No sembla aquest l'actual govern
de la UCD. Per això seguim demanant eleccions generals, exigint tanmateix que
les municipals no es retardin ni un dia més respecte dels terminis establerts.

' ' • x

A Catalunya, la Constitució ens obre les portes a l'Estatut d'Autonomia. Els
socialistes ens sentim legítimament satisfets que l'índex de major participació en
el Referèndum s'hagi donat en les zones on viu la classe treballadora, en les
barriades perifèriques de Barcelona i en les comarques. Pels qui voldrien
oblidar el$ resultats del 15 de juny a Catalunya i monopolitzar la defensa de les
llibertats nacionals a favor dels interessos de l'oligarquia, això els haurà de
donar elements importants de reflexió.

Accelerar el procés que ha de conduir a l'aprovació del projecte d'Estatut, a
les eleccions del Parlament de Catalunya i a l'establiment del primer govern
autonòmic és per a nosaltres una tasca prioritària. Aquest primer govern haurà
de respondre inequívocament als interessos dels treballadors i de les classes
mitges, a l'aprofundiment del procés democràtic que hem iniciat i a la
reconstrucció nacional de Catalunya. El resultat del Referèndum ens hi apropa.

Un paso adelante
A pesar de una campaña oficial abrumadora y equivocada que ha puesto de

nuevo en evidencia el origen ideológico de los que la han dirigido y que ha
producido desconcierto e irritación, el electorado ha respondido con madurez y
con la suficiente contundencia como para afirmar que las nostalgias y las
posiciones extremistas no tienen espacio político y que el franquismo se ha
acabado definitivamente. Apoyando con una amplia mayoría el texto constitucio-
nal elaborado por los representantes que eligió el 15 de junio de 1077, el pueblo ha
rematado el franquismo y ha recuperado la soberanía que le fue violentamente
arrebatada. Iniciamos una nueva etapa, seguros de este importante paso
adelante pero con la inquietud que produce la conciencia que ofrece el gobierno
de UCD.

La Constitución es un paso adelante, no hay la menor duda, pero ahora es
necesario que funcione, que se agoten las posibilidades de vida democrática que
regula, que el pueblo no se sienta defraudado. El país necesita medidas urgentes
y concretas que permitan vislumbrar vías de salida a la crisis económica, que
pacifiquen el País Vasco con medidas políticas y autonómicas, que se aceleren
los procesos de autonomía.

El país necesita un gobiero que gobierne, que tenga la capacidad de ofrecer
un calendario y la tuerza de cumplirlo. No parece este el actual gobierno de
UCD. Por eso seguimos pidiendo elecciones generales, exigiendo igualmente
que las municipales no se retrasen ni un solo día respecto a los plazos
establecidos.

En Catalunya, la Constitución nos abre las puertas al Estatuto de Autonomía.
Los socialistas nos sentimos legítimamente satisfechos de que el mayor índice de
participación en el Referéndum se haya dado en las zonas donde vive la clase
trabajadora, en los barrios periféricos de Barcelona y en las comarcas. Para los
que querrían olvidar los resultados del 15 de junio en Catalunya y monopolizar
la defensa de las libertades nacionales a favor de los intereses de la oligarquía,
eso deberá darles elementos importantes de reflexión.

Acelerar el proceso que debe conducir a la aprobación del proyecto de
Estatuto, alas elecciones para el Parlament de Catalunya y al establecimiento
del primer gobierno autonómico es para nosotros una tarea prioritaria. Este
primer gobierno deberá responder inequívocamente a los intereses de los
trabajadores y de las clases medias, a la profundización del proceso democrático
que hemos iniciado y a la reconstrucción nacional de Catalunya. El resultado
del Referéndum nos acerca a ello. ,

CDC: No al compromís historie
Sorpresa en els medis polítics; La revista "Convergència

Democràtica", portaveu d'aquest partit, llençava, la setma-
na del vint-i-tres al trenta de novembre, una novetat impor-
tant.

En un article del secretari general de CDC, Jordi Pujol,
intitulat "Pensant en les futures decisions", es donava per
acabada la llarga etapa què ha fet coincidir sovint les
actituds polítiques d'aquest partit i les dels comunistes
catalans del PSUC.

"És objetiu de CDC —diu en
Jordi Pujol— jugar un paper de-
terminant, en la política catalana, i
fer-ho en una línia de defensa
dels interessos col·lectius i de re-
construcció nacional. Això no és
cap vaguetat. Vol dir, per exem-
ple, qué CDC farà tot el que esti-
gui al seu abast per a evitar una
majoria a .Catalunya inspirada en
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el marxisme i en el concepte de la
lluita de ¿lasses". Aquestes sim-
ples paraules han tingut un gran
ressò en el món de la política ja
que, com he dit, signifiquen el de-
finitiu trencament amb una línia
política que, durant molt de
temps, havia acostat les posicions
de CDC i el PSUC. Curiosament,
quan el poble acaba d'aprovar ma-
joritàriament la Constitució i s'a-
costen esdeveniments decisius en
el futur del nostre país, CDC, per
boca del seu secretari general, po-
sava fi a les elucubracions d'a-
quells que fins ara donaven per
segur aquell acord, còpia idèntica
del "Compromís històric" italià.
Així ho assenyala explícitament
l'article d'en Pujol: 'Tot això vol
dir que no cal que ningú compti
amb CDC per a fer un "compro-
mís històric", o per a fer d'escola
en una prou problemàtica majoria,
d'un o diversos partits d'esquer-
res...".

L'acostament al qual ara sem-
bla posar fi 1'articte que comento
venia de lluny. Alguns el situen en
un article aparegut l'any 62 en una
revista catalana que en aquella
època donava sortida a les enor-
mes limitacions amb tes quals es

desenvolupava la premsa fran-
quista. D'aleshores ençà s'han
anat produint i reproduint coinci-
dències importants entre CDC i
partits situats a la seva esquerra
que, darrerament, s'havien con-
vertit en una gairebé absoluta i
exclusiva identificació de propos-
tes i actituds èintre CDC i el PSUC
que havia portat a molts a parlar
de l'existència d'un compromís
històric que prendria especial re-
lleu a l'hora de la celebració d'elec-
cions municipals, generals o. al
Parlament. Les declaracions es-
mentades del, líder convergent
semblen, però, .tancar definitiva-
ment aquesta etapa. PACTES, NI
AMB LA DRETA NI AMB L'ES-
QUERRA. -

La primera reacció davant una
afirmació com aquesta seria pen-
sar que CDC fa un gir cap a la
dreta portat per l'extracció social
de la., seva base que així li ho
demanaria. Però l'article descarta
jambé la possibilitat d'arribar a
acords amb partits situats a la
seva dreta. "... s'oposarà (CDC) a
l'intent de fer prevaler altres inte-
ressos sectorials, en aquest cas de
dretes, sobreJ'interès general del
país...", diu l'article. Ni amb la
dreta ni amb l'esquerra, Conver-
gència Democràtica vol anar sola.

Moltes són les elucubracions
que un article així permet. Espe-
cialment quan no són pas lluny els
moments dolços en què semblava

que els comunistes catalans recol-
zarien la candidatura d'en Miquel
Roca Junyent a l'alcaldia de Bar-
celona o coincidien dia sí dia tam-
bé en les postures preses pels
seus representants al Consell Exe-
cutiu de la Generalitat. Han pas-
sat, d'una vegada per totes, a la
Història aquests moments? De la
bel·ligerància de les afirmacions
d'en Pujol no cabria pensar-ne
altra cosa. Les afirmacions con-
tundents emprant- termes com
"Marxisme" i "lluita de classes"
com a símbols d'un llenguatge
violent i indesitjable feia temps
que estaven reservades al presi-
dent de CDC, en Ramon Trias
Fargas, l'afiliació del qual a l'ala
dretana del partit resta fora de tot
dubte. Cal, doncs, tornar á plante-
jar-se la . mateixa pregunta: Ha
triomfat una actitud dretana dins
CDC? La negativa a col·laborar
amb la dreta no avala una contes-
ta afirmativa. Aleshores, ha firmat
CDC la seva condemna a una
mort lenta per estancament?

Quan, amb l'Estatut gairebé a-
provat i amb l'acord de CDC, sem-
blava que aquest partit havia de
cercar una actitud política nova
per a consolidar la seva incidència
a Catalunya, l'article d'en Jordi
Pujol ha sorprès a molts. Caldrà
esperar per a veure si aquesta
actitud de CDC es confirma en les
properes accions polítiques del
partit. Si insisteix en el seu no al
"compromís històric" i el seu no
a la dreta, el futur de CDC es
presenta conflictiu.

ROSA NOVAL



CATALUNYA POLITICA

Joan Reventas exposà les línies socialistes en l'Estatut

Emmarcat en la Constitució que él

Catalunya
ÏQÏÏiAComft'
'QuanSQui?
lîoipïue/ç.¿««ífc-.s r-;rt*tòs'A; ••,-_,/.««»,*»ïf^vvíSfïè'y

QUAN rOrtínez parla del
"bé de Catalunya í de la Gene-
ralitat", vol dir això realment o
vol dir els interessos d'UCD-
UCC o de la dreta catalana?

QUI, per a definir la coali-
ció dels partits de Centre de
Catalunya, diu Centristes
de Catalunya té, realment,
molt poca imaginació, com
va dir l'Alfonso Guerra en el
míting del Blaugrana de
Barcelona el dia 1 de de-
sembre.

PER QUÈ un trinxa com el
fantasma de Provença/Vilado-
mat ha obtingut tanta populari-
tat i ha arribat a preocupar tant
als ciutadans de Barcelona?

QUAN podrem deixar de
dir que estem en un període
de consolidació de la demo-
cràcia?

COM s'ho fa el President de
l'Assemblea de Parlamentaris,
Josep Andreu i Abelló, per a
saber, sense ni mirar, que en
López Rodó és l'únic que vota
sí a totes les esmenes que pro-
pugna Aliança Popular de Ca-
talunya? I per a saber que en
Xirinacs s'abté sempre, també
sense ni mirar-lo?

' . - . ' • • • • '.-'••'. • ' • - ' • • • - ' • • • • '
Què fa el govern d'UCD

quan les bandes feixistes
arrenquen els cartells de
propaganda en favor del Sí?

QUÈ fa' el govern d'UCD
quan les mateixes bandes fei-
xistes atempten.la integritat fí-
sica dels militants d'esquerra
que enganxen cartells de pro-
paganda sobre el referèndum?

"Catalunya com a expressió de la seva realitat nacional i
per accedir al seu autogovern es constitueix en Comunitat
Autònoma d'acord amb la Constitució i el present Estatut, el
qual és la seva norma institucional bàsica".

L'Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya torna a ser realitat al nostre
país. Lluny queden aquelles darre-
ries del anys trenta quan, per la for-
ça de la violència, el feixisme impo-
sava una parada obligatòria en la
història de Catalunya. La història,
però, com sempre, ha tornat a en-
gegar-se. Catalunya torna a ser el
que fou o potser més encara, com
diuen els parlamentaris catalans
que, aquestes dies, retornant el
tarannà democràtic a l'Ajunta-
ment, discutien en una de les seves
sales —la de la reina regent— l'ar-
ticulat del futur Estatut d'Autono-
mia de Catalunya, l'Estatut de Sau
o l'Estatut del 78 (del 79, si comp-
tem amb la data d'aprovació a les
Corts espanyoles).

El procés, com se sap, ha estat
llarg. Fer un Estatut, en realitat
uria Constitució per a Catalunya,
no és un joc, una tasca senzilla. Pels
qui hern,seguit de prop les reunions
oficials, extraoficials, ponències,
plens, l'Estatut ha esdevingut com
una obra d'artesania que, poc a
poc, anava agafant la seva forma

definitiva. Anècdotes se n'han pro-
duït a dojo, més que no pas mo-
ments tensos que, d'altra banda,
també han existit. El consens, de
tot punt imprescindible, s'ha pro-
duït en' allò que hi havia d'essen-
cial. Un consens en el qual potser,
qui menys hi participaven eren el
representant d'Aliança Popular, en
López Rodó —que en la solitud del
seu escó sorprenia un pèl quan
començava les seves intervencions
amb un repetitiu "nosaltres..."—,
l'independent Xirinacs —entossu-
dit en el seu abstencionisme que
portava al president de la Mesa de
l'Assemblea, en -Josep Andreu i
Abelló a demanar sovint per l'abs-
tenció i no per les abstencions com
acostuma a fer en els debats parla-
mentaris, i els representants d'Es-
querra Republicana que, malgrat
la seva actitud abstencionista en el
referèndum constitucional, sovin-
tejaven el seu vot favorable en les
diverses votacions que es produïen.

L'Estatut que han aprovat ! els
parlamentaris catalans conté col-
laboracions de tots els grups polí-

tics presents en l'Assemblea, però
conté així mateix les aportacions de
partits extraparlamentaris que, ha-
vent participat en la contesa electo-
ral del quinze de juny de l'any
passat, acceptaren la proposta de
fer una intervenció pública defen-
sant els seus criteris en l'Estatut
que s'estava confeccionant. Conté,
també, una quantitat força impor-
tant de "llurs", la responsabilitat
dels quals cal anotar al primmira-
ment estilístic del senador de l'En-
tesa dels Catalans, Josep Baixeras, i
algun que altre article aprovat per
unanimitat-'absoluta, contra la vo-
luntat aferrissada, que ja he esmen-
tat, d?algun dels parlamentaris pre-
sents.

En resum, convindria remarcar
la sensació de democràcia que els
debats han portat a casa nostra.
L'Andreu i Abelló compaginava la
filmació de la seva darrera visita al
Palau de la Generalitat en compa-
nyia d'en Lluís Companys per a una
pel·lícula sobre el que fou president
de la institució autonòmica catala-
na, amb la presidència de les ses-
sions de l'Assemblea de Parlamen-
taris que redactaven la carta cons-
titucional que retornava al nostre,
país allò que mai no haguéssim
volgut que ens fos arrabassat: la
nostra identitat.

poble refrenda

Estatut
L'Estatut elaborat per l'Assem-

blea passarà ara, després de la pro-
mulgació de la Constitució refren-
dada pel poble espanyol —a Cata-
lunya encara amb més força que
d'altres llocs de l'Estat—, per la
seva aprovació oficial per l'Assem-
blea de Parlamentaris a convocatò-
ria del Consell executiu de la Gene-
ralitat i se n'anirà cap a Madrid,
cap a la Comissió Constitucional
del Congrés. Resta la incògnita de
si a Madrid l'Estatut pot ésser
retallat. Els polítics catalans, majo-
ritàriament, estan convençuts que
no serà així. La cura per a integrar
en la Constitució espanyola el re-
dactat de l'Estatut no sembla dei-
xar possibilitats a argumentar l'an-
ticonstitucionalitat del projecte.
Un projecte que ha estat copiat en
un tant per _ cent mol; gran pels
redactors de l'Estatut del País
Basc.

La Història avança lentament.
L'aplicació dels acords assenyalats
en l'Estatut comportarà molta fei-
na. S'ha de desmontar un tipus
d'Estat per a construir-ne un altre.

.Però la Història també és impara-
ble i la UCD ho sap. No: aquest
Estatut no es pot retallar. La vo-
luntat del poble de Catalunya ha de
ser respectada.

Francesc Bulges

^^p^7a^tsdelMC,DSC^PTC, ORT, OEC. LICR, BCT M^««* Catalana de la Dona. també van intervenir (Fotos. Carles Esteban)
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per Xavier Maurel

Avui, tothom està d'acord en el
fet que el desenvolupament de la
indústria, lligat estretament al del
capitalisme, és a l'origeri de les
concentracions de riquesa i de po-
blació i, paral·lelament, de la despo-
blació i empobriment de les zones
no industrialitzades de qualsevol
país. Aleshores, no és correcte par-
lar, a casa nostra, d'oposició co-
marques-Barcelona sinó, més exac-
tament, d'oposició camp-ciutàt. I
això perquè el mateix fenomen que
a nivell nacional concentra activitat *
econòmica i població a Barcelona es
reprodueix a escala provincial entre
capital de província i les comarques,
i, a nivell comarcal, entre el cap de
comarca i els municipis més petits
—í, en general, més agrícoles— que
la componen.

Els socialistes, que treballem per
una alternativa al capitalisme
d'avui, tenim tots —els de comar-
ques i els barcelonins— molt clar
que és aquest —la classe social que
constitueix el seu suport— el res-
ponsable dels desequilibris de tota
mena que pateix Catalunya, i defèn-,
sem, en conseqüència; un nou mo-
del de societat corrector i superador
de les destrosses que sobre el territo-
ri ha fet el sistema basat en el
benefici. - • . . . , - ' . : ' . .

És important insistir en la dife-
rent concepció ideològica que apor-
ta l'alternativa socialista perquè ja
sentim dir —amb ingenuïtat o amb
malícia, segons es miri— que cal
superar la ideologia d'allò que algun
partit —-d'ideologia confusa— ano-
mena "decisions concretes" per a
resoldre els petits problemes de
cada dia. Efectivament, hom pretén
desvincular ideologia i pràctica polí-
tica, ignorant que la petita política
de les decisions concretes que pren
cada partit no ensino l'aplicació de
la seva ideologia en la resolució dels
petits—o grans— problemes i con-
flictes que una societat de classes
presenta contínuament.

Aleshores hom parla de "demo-
cràcia concreta", afegint aquest
qualificatiu —i-, ja sabem què passa
quan hom afegeix qualificatius a la
democràcia— per tal d'amagar que
en realitat hom tracta de variar —al
seu favor, s'entén— aquell principi
democràtic tan elemental de: un
home, un vot.

Els socialistes, per contra, estem a
favor de la democràcia a seques. I
estem igualment a favor de l'auto-
nomia, que és un aprofundiment de
la democràcia. I som tan partidaris
de l'autonomia que proposem, com
a fita a assolir, l'autogestió que serà,

quan entre tots ho fem possible, el
grau més elevat d'autonomia a tots
els nivells, v. .

El nostre model autonòmic està
basat en l'obtenció de la màxima
autonomia, no únicament per á Ca-
talunya respecte de l'Estat, sinó
també per ales seves comarques i els
seus municipis —no els oblidem—
de manera que puguem iniciar, à
partir d'ara mateix, el camí cap a la
gestió autònoma per a tota la nostra
nació. I, en conseqüència, hem pro-
posat que l'Estatut atorgui a les
comarques iniciativa legislativa, és
a dir, que les comarques tinguin la
possibilitat de presentar lleis al Par-
lament de Catalunya, com a primer
pas —recordem que es tracta de les
primeres eleccions al Parlament-
en la configuració d'un poder co-
marcal que no ha dresser sinó la
capacitat de cada comarca per a
decidir en aquells assumptes de la
seva competència, dins del planeja-
ment general que elabori el Consell
Executiu amb el vist-i-plaü del Par-
lament.

Aquest poder comarcal 'serà el
veritable corrector dels desequili-
bris—sempre-que els responsables
polítics hi apliquin una ideologia
adreçada a superar-los; i no l'hem
de confondre, en cap cas, amb els

òrgans de planejament i execució
general—Conselli Parlament—, en
els quals la representació ha d'ésser
proporcional a la població, a les
seves opcions polítiques, perquè de-
cidiran, precisament, sobre qües-
tions a nivell nacional que ens afec-
ten a tots. Som una nació i aquesta
nació és de tots per igual.

Si tot això li sembla a algú que és
fer voluntarisme polític a llarg ter-
mini és que encara no ha entès,
malgrat que ho proclami, què vol dir
que Catalunya és una nació. Q és
que una nació deixa de ser-ho per-
què vota majoritàriament a l'esque-
rra?

. En definitiva, aquells que prete-
nen que una "correcció" territorial
en la representació al Parlament de
Catalunya implica una millor repre-
sentació de les nostres comarques
estan defensant, en realitat, una
menor participació per als ciuta-
dans que tenen la dubtosa "sort" de
residir a Barcelona i no fan sinó
comarcalisme mal entès al servei
dels interessos deies mateixes perso-
nes —de la mateixa classe— que
han portat la nació catalana als
desequilibris que avui pateix, i des-
conèixer el sentit profundament de-
mocràtic que té el veritable poder
comarcal que els socialistes pro-
posem.

El mpost sobre la renda
El B. O. de l'Estat del dia 11

de setembre publica la nova llei
sobre la Renda, elaborada pels
parlamentaris, sobre un projec-
te sotmès pel Govern." - • . - • . - •»

Per primera vegada, el règim
fiscal espanyol deixa d'afavorir
el gran capital, i dóna unes
normes que podem qualificar
de democràcia fiscal.

Aquesta llei inclou nombro-
ses esmenes presentades pels
Socialistes de l'Estat espanyol i
Socialistes de Catalunya, totes
ellesìendents a millorar la justí-
cia tributària.

La llei, amb efectes des de
l.er de gener de 1979, inicia un
tractament nou dels ingressos
de les persones físiques, tenint
en compte els beneficis reals
dels subjectes, i no com fins ara,

"per les estimacions objetivéis de
Cadastres, Llicència fiscal, Avar
luacions globals, etc. Tot això
farà, si té una aplicació correcta
i meticulosa, que s'acabi el frau
fiscal, tan estès, en totes les
esferes. .

Suprimeix els impostos direc-
tes sóbreles persones físiques, o
sigui " l'Impost sobre Rendi-
ments del treball personal, Lli-
cència fiscal, Impost sobre
rendes del capital i Contribució
territorial, que queden englo-
bats en aquest Impost.

La tarifa de l'Impost és pro-
gressiva, segons els ingressos
anuals dels subjectes passius,
en una escala que parteix del
15% sobre ingressos de 200.000
pts. fins al 65,51%' sobre les
rendes superiors als 9.800.000
ptes.

Té gran interès aquesta llei
per a gran part dels treballadors
de Catalunya, doncs estimo
(salvada la publicació del Re-
glament, que ha d'aclarir al-
guns dubtes i ha d'ordenar la
mecànica de l'impost) que una
família amb 2 fills i uns in-
gressos superiors al 1.000.000
ptés. pagarà una quota per
sobre de la retenció del 12% del
1R.T.P. que es feia fins a l'any
1978.

Avui, donada la constant in-
flació, no és temerari creure que
un matrimoni, treballant
ambdós, i amb pis de propietat,
la base imponible superarà el
milió de pessetes.

Cal, doncs, una bona infor-
mació a l'hora de formular la
declaració de Renda per a l'any
1979, que han de presentar,
obligatòriament, el primer se-
mestre de^980, totes les unitats
familiars amb més de 300.000
ptes. d'ingressos. Com sigui que
tenen deducció de la base im-
ponibleo deia quota, segons els.
casosy tots el pagaments fets per
assistència mèdica, asseguran-

per Francesc Sardà

ces sobre la vida, malaltia, se-
guretat social ó Mutualitats, in-
teressos satisfets ;per préstecs,
etc., convé guardar-ne els com-
provants, per a.guadir de les
corresponents deduccions.

El tipus mig de tributació és
el següent: ,

Rendes globals fins a 800.000
ptes. 16,53%

Rendes globals fins 1.000.000
ptes. 17,04% •'•

Rendes globals fins 1.400.000
ptes; 18,06%, ~
tenint en compte que la base
imponible s'estableix una vega-
da fetes les corresponents de-
duccions per les despeses o
altres atencions reconegudes
per la llei.

Es preveu que un Reglament
establirà la forma i quantia de

, la deducció a la font, quepractl·
caran totes les empreses paga-
dores dels sous; suposant que
aquesta detracció sigui del 12%
equivaldria a l'actual I.R.T.P.
Si és més o menys, significarà
una menor o major quota a
ingressar al cap de l'any.

Un consell es pot donar des
d'ara a tots els qui tinguin un
pis o caseta adquirits en docu-
ment privat, que és la forma
usual d'accedir a la propietat al
nostre país. Formalitzeu l'es-
criptura pública de compra,
abans del dia 31 de desembre de

1978, per tal d'evitar enutjoses
comprovacions d'increments de
patrimoni, de què més enda-
vant faig esment o, si més no,
evitar una sanció per no haver
declarat el document privat a
Hisenda dintre dels termes le-
gals (30 dies després de la
firma).

Les més fortes novetats de la
llei, són les de la tributació dels
professionals lliures, i la dels
increments de-patrimoni.

Els professionals gaudien
fins ara d'una situació privile-
giada, donat que els seus emo-
luments eren difícilment ava-
luables pels serveis d'Hisenda;
en, gran part eren sotmesos a
una tributació indiciaria, per
acord entre Hisenda i el respec-
tiu Col·legi professional. Des
d'ara hauran de portar compta-
bilitat a l'igual que els comer-
ciants individuals, i els seus
ingressos seran calculats a par-
tir de les seves despeses, amb
l'ajuda dels comptes corrents
bancaris, que perden tot el seu
secret.

Segurament, dintre de pocs
anys els professionals declara-
ran els seus-guanys veritables,
com ara ho fan els assalariats.

Una altra innovació impor-
tant és el tractament dels in-
crements de patrimoni o plus-
vàlues.

A partir) de l.e* de gener de
1979, quedaran sotmesos a la
llei aquells increments de patri-
moni que es posin en evidència
per:

1. La diferència entre el valor
de comprà i de venda de béns
inmobles, valors, etc, posades
de manifest en vendre.

2. Ales herències rebudes, la
diferència entre el valor dels
béns en el moment d'adqui-
rir-los el causant i en deferir-los
als hereus. ,

3. En el cas d'adquisicions de
oéns, quan per la renda normal
de l'any la seva financiado no es
correspongui amb la renda a
una disminució de patrimoni.

4. En cas d'ocultació de béns,
en la Declaració de rendaoen la
de l'Impost sobre el patrimoni,
quan ho descobreixi la Inspec-

' ció.
Cal veure, doncs, en la nova

llei, que he comentat molt per
sobre, una nova mentalitat, que
desitja esborrar la defraudació
tributaria, amb mesures de fis-
calització més dures, i amb una
elevació de les sancions per
ocultació o defraudació real-
ment importants (a part les que
configuren el delicte fiscal) tot i
que, en contra partida, les tari-
fes han estat abaixades en més
d'un 30% sobre l'anterior es-
cala.
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Convenios: un arma a emplear
Dos millones de trabajadores los farmaran en los
próximos meses

Dentro de la lucha sindical, uno de los mas importantes
aspectos se centra en la elaboración y discusión de los
convenios.

Este marco de relación entre la clase capitalista y la
trabajadora absorbe en este momento los principales esfuer-
zos de la UGT de Catalunya.

Y como culminación de estos
esfuerzos preparatorios, se ha ela-
borado, en el ultimo Comité Na-
cional, un verdadero documentó;
consultaren el que se establecer
unas directrices que habrán de
guiar las futuras plataformas rei-
vindicativas. Pese a ser muy exten-
so, intentaremos hacer un breve
resumen. .

El documento se divide en cinco
grandes apartados:

Normas Contractuales
Todo convenio debe contener

unas condiciones de seguridad,
no sólo físicas, para el trabajador,
que se pueden plasmar en la elabo-
ración de contratos, licencias, re-
glamentos de régimen interior, ex-
cedencias por ocupar cargos sindi-
cales, y un constante intento de
acercamiento á las condiciones ge-
nerales que especifique el convenio
de ramo, circunstancia ésta que no
se va a perder de vista en todo el
hipotético convenio.

Derechos sindicales y control
obrero

Ante todoi debe procurarse que
todas las mejoras particulares que
se vayan introduciendo se generali-
cen en un convenio, y esa es la
máxima meta, marco del ramo.

Se debe buscar un control obre-
ro en la gestión de la empresa,
pero no una simple y llana coges-
tion que a nada conduce, si no és a
perpetuar el sistema capitalista.
No se puede olvidar que somosjun
sindicato autogestionario, y como
tal se ha de participar de una
forma real y consciente en la fisca-
lización de la empresa, mediante
unos órganos de control en forma
de grupos de trabajo que exijan
una veraz información sobre la
marcha económica de ésta. Pero
para que esto sea posible debe pa-
sarse, antes por un verdadero (no
como hasta ahora, tolerante y pa-
ternal) reconocimiento de las sec-
ciones sindicales de empresa, he-
cho que debe ser acompañado poi
unas claras prerrogativas que pa-
san, como primera etapa, por e)
famoso y discutido artículo nuev<
de la Ley de Acción Sindical,, si
guiendo un plano complementa-
rio, con un pleno derecho a la cele-
bración de asambleas dentro y fue-
.ra de las horas de trabajo en loca-
les espresamente dispuestos por la
empresa y con unas plenas garan-
tías sindicales para todos.

Dentro del capítulo del con-
trol obrero, no puede olvidarse
que un aspecto de fundamental....
importancia es el el período de vi-
gencia del convenio, que debe pro-
curarse no sea superior a un año y,
si lo es, han de quedar bien claros
qué puntos se tendrán que nego-
ciar cada año. Así mismo han de
quedar completamente superados
el concepto que actualmente tie-
nen las comisiones paritarias, que
ha de intentarse sustituyan a la ad-
ministración plenamente en las
interpretaciones; la aplicación par-
cial de los convenios, estos han
de afectar a todos, no permitiendo

que los puestos directivos tengan
sus componendas aparte y, final-
mente, la disparidad en las fechas
de denuncia, cuanto más próximas
sean éstas, mayor presión se podrá
efectuar.

Remuneraciones
Este quizás es el punto más con-

flictivo en todos los convenios y al
que UGT va a dedicar una aten-
ción especial

Atención que parte de la base de
que el poder adquisitivo de los sa-
larios ha sufrido una considerable
merma en los últimos años y que
los Pactos de la Moncloa han su-
puesto un cambio de razonamien-
to en los aumentos salariales, ya
que ahora ya no se basan en ur

'aumento del coste de la vida más
unos determinados puntos.

Es por ello que debe procurarle,
como tarea prioritaria, un mante/-
nimiento del poder adquisitivo,
pero con unos aumentos que abor-
den a la inflación de una manera
suave y no radical.

Por todo ello deben elevarse los
salarios bajos, colocando un sala-
rio mínimo digno, y una media en
los salarios bajos de unas 25 a
30.000 pesetas, pero con unos au-
mentos racionales según el sector
afectado, ya que la crisis es más
acentuada en unos que en otros.
Un aumento lógico podría esti-
marse en un 16 a 17%, pero nunca
sin olvidar lo que antes se ha co-
mentado. De todas formas, este
aumento debe ir acompañado de
varios factores, como pueden ser:

Una reelaboración de la tabla
salarial, cerrando el abanico sala-
rial y favoreciendo con ello una
clara definición de la profesionali-
dad. •

Progresiva eliminación de los
pluses, salvo los estrictamente in-
dispensables.

Unificación de la antigüedad a
trienios, etc.

El período de revisiones salaría-
les debe ser el más corto posible,
mejor trimestral que semestral y, si
se fija un tope, el aumento debe ser
efectivo desde principios de año.

Abundando en el tema de los
topes; éstos, al ser fijados median-
te el índice del coste de\la vida,
deben permitir a las centrales sin-
dicales participar en la efebora-
ción de estos índices.

En el terreno de las cotizaciones,
ha de partirse de una premisa in-
discutible, cada ciudadano debe
hacerse cargo de los impuestos de-
mocráticamente, pero para ello el
trabajador debe tener derecho a
un control democrático de la Segu-
ridad Social y a unos cambios en
los modelos de cotización; así el
mínimo exento para el IRTP debe-
ría ser de 350.000 ptas., y el mode-
lóle cotización para la S.S. debe
tender a uiía liberación de los sala-
rios bajos.

Un aspecto que siempre provoca
muchas disputas es el de las horas
extras; en este aspecto, UGT apor-
ta una innovación revolucionaria,
cada 450 horas totales extras efec-
tuadas en las empresa, esta se verá
obligada a admitir un nuevo traba-
jadpr.

Condiciones de trabajo
En este apartado se pretende

que, de una vez por todas, deje de
ser el pariente pobre de cualquier
convenio. Para ello deben habili-
tarse unos mecanismos de negocia-

ción permanente con un carácter
dinámico y que debe ocuparse de:
a) Limpieza de una normativa am-
bigua y escasa, para ello nada me-
jor que los convenios marco, b)
Fijar unos topes mínimos y máxi-
mos en rendimientos y primas, c)
Información de las condiciones de
trabajo, d) Derecho al asesora-
miento por las centrales en la em-
presa, e) Criterios generales de las
condiciones de trabajo, forzando
la participación de los trabajado-
res, f) Establecimiento de unos .or-
ganismos que permitan una nego-
ciación ágil en las condiciones de
trabajo. ~

También debe adquirir un ca
rácter prioritario la defensa de lí
salud, con la máxima participa-
ción de los trabajadores en la in-
formación.

Mejoras sociales ,
El último capítulo se ocupa de la

jubilación, a los 60 años, pensio-
nes a cargo de la empresa. Jóvenes,
condiciones de trabajo particula-
res para ellos, y finalmente de la
mujer, procurando sobremanera
que no se dé ningún tipo de discri-
minación en ningún tipo de cargos
que pudiera ocupar.

Este es en síntesis el documento
que debe aplicarse a los siguiente?

convenios hasta Marzo:
Barcelona 422, Girona 45, Llei-

da 38 y. Tarragona 65, así como a
290 interprovinciales que afecta-
rán a nada menos que dos millones
de trabajadores, con unos sectores
claramente conflictives y arduos
como son Construcción, Metal,
Textiles y Hostelería que, o mucho
nos equivocamos o lo van a ser aún
más este año, pues la ejecutiva de
la CEDE ha enviado una circular a
todos sus afiliados advirtiéndoles
que no comiencen a negociar hasta
que hayan firmado los nuevos pac-
tos sociales. Lamentablemente, te-
nía razón Rafa Madueño cuando
nos confesó: "Las centrales no es-
tamos haciendo^emagogia ni pre-
tendemos liacerla, y frente a ello
nos encontramos con una patronal
increíblemente dura que antes de
empezar a hablar ya nos quiere es-
catimar garantías sindicales demo-'
cráticas."

Una cosa está fuera de toda*
duda, tendremos que volver sobre
el tema y, o mucho nos equivoca-

_mos, o será narrando y contando el
número de huelguistas por la calle.
Al tiempo. -

J.M.a García

UGT de Catalunya, la opción sindical socialista
' . • • • p o r Rafael Madueño

La cíase obrera se ha dotado históricamen-
. te de organizaciones genuínas para defender
sus intereses. Las centrales sindicales y'los
partidos de clase han contado con la adher
sión de la mayoría de los trabajadores, mos-
trándose como instrumentos eficaces a la hora
de la conquista de los objetivos de la clase
trabajadora: mejorar las condiciones de vida y
trabajo inmediatas y avanzar hacia el socialis-
mo y la autogestión.

El sindicato y el partido son dos formas de
organización propias y autónomas de los tra-
bajadores, pero coincidentes en los objetivos
finales. Cada uno de ellos tiene su propia
estructura, decide democráticamente;sus pro-
gramas, estrategias y tácticas para responder
mejor a sus cometidos, y nombra libremente
de su seno a sus propios dirigentes sin inter-
ferencias de una organización sobre otra. El
"análisis histórico demuestra que la relación
sindicato-partido ha de darse en un marco de
total autonomía de una organización sobre
otra, manifestándose como negativo para los
intereses obreros la supeditación de una orga-
nización a otra, ya sea bajo la forma del leni-
nismo (correa de transmisión) o del laborismo
(tradeunionismo). El sindicalismo debe ser
participación en las decisiones. En la medida
que las decisiones son adoptadas en mecanis-
mos ajenos al sindicato, la actividad sindical
pierde interés para miles de trabajadores que
no militan en ningún partido. Los sindicatos
pierden credibilidad y audiencia (casos fran-
cés e italiano en épocas pasadas) o pierden
combatividad y se burocratizan (caso alemán,
inglés...).

¿Esta autonomía de las dos formas de orga-
nización de clase significa que los socialistas
deben militar sindicalmente donde crean con-
veniente? En primer lugar, no puede existir
contradicción entre los dos tipos de militàn-
cia. Por ejemplo, no se puede militar en un
sindicato cuya política cotidiana está enfoca-
da contra nuestro partido, caso de USO en
Catalunya; o militar en un sindicato que esté
en contra de los partidos como concepción
filosófica, caso de la CNT. En segundo lugar,
los socialistas deben militar en organizaciones
de orientación socialista. Nadie entenderá que
un socialista milite en otro tipo de partido que
no sea el socialista, so pena de hacer estéril su
labor. De ahí la concreción de la alternativa
sindical del PSC: "Los miembros del partido
deberán militar sindicalmente. La opción sin-

' dical del PSC es la UGT de Catalunya". De
ahí que todo militante socialista, esté o no
afiliado a la UGT (por motivos que no analizo
aquí), debe defender esta opción sindical co-
mo la alternativa sindical de los socialistas.'
En tercer lugar, los socialistas debemos clari-
ficar las alternativas sindicales presentes en el
movimiento obrero. Del confusionismo políti-
co, de la sopa de siglas se pasó tras el 15-J a
simplificar el panorama político; después de
las elecciones sindicales, se ha despejado el
confuso panorama sindical: dos grandes op-
ciones sindicales, la socialista representada
por UGT y la comunista por CCÕO. Las mi-
noritarias, al margen de que han sacado unos
porcentajes muy reducidos, gravitan en estos
espacios ideológicos, la CSUT y el SU en el
Comunista y la USÓ (procedente del campo

socialista) está ya en la órbita de UCD, en-
trando en el espacio de los sindicatos amari-
llos?

UNA SOLA POLÍTICA SINDICAL

Mención especial merecen la existencia en
Catalunya de algunos sindicatos de sector o
rama, casos del campo con la UNIÓ DE PA-
GESOS, de la Administración con el STAC,
etc. Pienso que las observaciones hechas ante-
riormente también son aplicables a los com-
pañeros que militan en estos sindicatos. No
puede ser una contradicción la militància en
los mismos con la "opción sindical del parti-
do". No puede ser fuente de enfrentamientos

- sindicales la militància en dos sindicatos de
rama distintos. Esto, más que clarificar con-
funde. Y la confusión no puede ser la forma
de actuación de los socialistas. Los militantes
socialistas de estos sectores han de defender
una sola política sindical, procurando el acer-
camiento de las dos expresiones sindicales en

•una perspectiva de realizar una práctica sin-
dical unificada o única.

Los socialistas no podemos permitirnos el
lujo de malgastar nuestro esfuerzo militante.
Gran acierto, histórico ya, fue dar a Cata-
lunya una sola organización socialista unifi-
cando tres colectivos en uno solo, dando lugar
al PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATA-
LUNYA (PSC-PSOE). En la misma perspec-
tiva debe estar nuestra orientación sindical,
hacer de la UGT de Catalunya la gran central
de la clase obrera catalana, única central con
una. inequívoca orientación socialista.
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CATALU NYA DIJO SI
Catalunya votó masivamente Sí a la Constitución.

El porcentaje de-participación y de síes fue, global'
mente, el más alto del Estado, y era de esperar. El
pueblo de Catalunya votó masivamente a una Consti-
tución que abría las puertas a la autonomía y al Estatut
y fueron las clases populares las que dieron su sí de
forma más masiva.

Se ha repetido multitud de veces que la Constitu-
ción es el entierro definitivo de la legalidad franquista,
es decir, el fin de la dictadura y las clases populares
querían garantías de que no fuera posible volver atrás;
la. Constitución es esta garantía.

Al igual que en el resto del Estado, pero en mayor
medida en Catalunya, los barrios obreros de Barcelo-
na, las comarcas y cinturones industriales y las ciuda-
des con mayor densidad de población trabajadora
fueron las que dieron el sí; por el contrario, las zonas
acomodadas fueron las que registraron los más altos
índices de noes y abstenciones. .

La influencia que en otras zonas del país tuvo la
iglesia más reaccionaria no se notó en Catalunya, y
esto es beneficioso para el país. Se nota que el
conjunto de la sociedad catalana es una sociedad
progresiva y madura, en la que la necesidad de demo-

cracia se hace patente día a día; en Catalunya se
siente la democracia y el referéndum ha sido prueba
palpable de ello.

Por otra parte, en Catalunya, y a pesar de que
algunos quieran hacerlo olvidar, las elecciones gene-
rales las ganó la izquierda y simplemente este hecho
era una garantía para que la Constitución fuera apro-
bada, y efectivamente, así ha sido.

Con la aprobación de la Constitución se inicia en
Catalunya un largo camino, camino que conduce ine-
vitablemente hacia la autonomía. El proceso constitu-
yente que ahora se cierra en España, se prolonga
todavía aquí con la puesta en marcha del Estatut
d'Autonomia que ha de conducir al autogobierno. La
Constitución será promulgada solemnemente por el
rey el próximo día 26; el largo camino habrá termina-
do. El pueblo ha dado pruebas de su madurez ejer-
ciendo su derecho a la soberanía. La tranquilidad ab-
soluta que se vivió en los días del Referéndum es
prueba irrefutable de que el terrorismo está cada vez
más aislado de la sociedad y con la Constitución,
Catalunya camina en el sendero del progreso y de la
.autonomía. ....

La Constitución ha sido aproba-
da. Con el escueto estilo de los par-
tes de guerra, la mayoría de políti-
cos de este país resumía lo que ha-
bía sido la jornada del miércoles 6
de diciembre: el fin de la guerra
contra la dictadura y el triunfo de la
democracia.

"Por primera vez en la historia
de nuestro país, y por supuesto en
nuestra vida, hemos votado libre-
mente en un Referéndum de esta
naturaleza. El que vota sí creo que
está contribuyendo a crear una
nueva España, capaz de cambiar y
de modificarse a sí misma". Las
palabras de Felipe González, tras
haber depositado su voto en la
urna, resumen claramente el senti-

'do de la votación. Aquel que ha
votado; y que ha votado sí, ha depo-
sitado en la urna un voto de progre-
so, un voto de esperanza.

EL DESENCANTO DE LA
POLÍTICA

Uno de los argumentos más em-
pleados, por los enemigos de la
democracia ha sido el de un su.-
puesto desencanto del país hacia
ésta. Se ha esgrimido para ello la
desilusión de aquellos que votaron
a las izquierdas por su posterior
política parlamentaria, pero el re-
sultado del Referéndum no deja
lugar a dudas: las localidades que
en las anteriores elecciones legisla-
tivas votaron mayoritariamente a
las izquierdas han sido las que han
dado unos índices de participación
y de votos afirmativos más eleva-
dos; por el contrario aquéllas zonas
cuyo voto fue de derecha han sido
las que han experimentado en ma-
yor medida índices de abstención y
de votos negativos.
¿Cómo podemos .interpretar esto?
Difícil, realmente muy difícil. Ha
habido un corrimiento hacia posi-
ciones más extremas del votante de
la derecha tradicional mientras que
la izquierda ha mantenido su cre-
dibilidad política. La mediana bur-
guesía y la gran burguesía que en
las elecciones votó a UCD y AP, se
ha visto desengañada de su actua-
ción política, y sólo una fuerza
podía capitalizar su descontento, la
extrema derecha. Por el contrario,
la izquierda, con una actuación po-
lítica consecuente y posibilista, ha.
conseguido mantener su credibili-
dad y contentar al ciudadano que le
votó.

Girona

Barcelona

Lleida

%

Participación

68,61

70,00

66,91

%

Abstenciones

30,00

.33,08

%

Sí

89,79

90,38

90,99

91,34

%
No

4,40

4,37

4,41

3,8

5,12

4,19

3,82

4,24

%
Nulos

0,70

0,68

0,77

0,60

Si los índices globales de absten-
ciones no son preocupantes, sí que
lo son en dos nacionalidades histó-
ricas, en Euzkadi y en Galicia. En
Euzkadi se vivió un día de votacio-
nes muy tenso. La fuerte campaña
abstencionista realizada por ETÀ
en días anteriores motivaron que la
población fuera reticente a la hora
de ejercer su derecho al voto. Las
irregularidades en las mesas electo-
rales y las coacciones motivadas
por los presidentes e interventores
del PNV han sido motivo de protes-
ta del resto de partidos. Calificati-
vos de "antidemocráticos" han si-
do puestos en boca de representan-
tes cualificados de los partidos que
propugnaban el sí en el referén-
dum, refiriéndose a los peneuvis-
tas. El dato, por otra parte general
en el resto del Estado, de que la
mayor afluencia de votantes y, por
supuesto de votos afirmativos se
diera en poblaciones eminente-
mente obreras y emigrantes de los
cinturones industriales, hacen que
el problema de dos comunidades
diferenciadas que subsiste en el
País Vasco se agrave notoriamente.
Aún así, el índice de votantes y de
votos afirmativos obtenidos por la
Constitución en Euzkadi permite
ser optimistas; el Estatuto de Auto-
nomía de Euzkadi, que ya está
siendo elaborado, puede ser la vía
hacia la paz que tan urgentemente.
se está manifestando como muy
necesaria, para la efectiva consoli-
dación de ,1a democracia en este
país. • . ' . ; , - . '
El caso de Galicia es asimismo
preocupante,- pero menos. Galicia
es una zona tradicionalmente abs-
tencionista. Lo fue durante la Re-
pública y el franquismo se preocu-
pó muy vivamente de que no cam-
biaran las cosas. Junto a Andalucía
Galicia es la parte de España caci-
quil por excelencia y todos sabemos
qué votaban los caciques en esta
Constitución. No obstante, y a pe-
sar del muy lento despertar político
de Galicia, las elecciones munici-
pales, que cada vez se están reve-
lando como más necesarias, pue-
den eliminar situaciones como
éstas. El dato de que en los lugares ,
de mayor densidad de población
fuera donde más se votara y no ocu-
rriera esto en las poblaciones dise-
minadas hace elocuente que el abs-
tencionismo de Galicia no fue un
abstencionismo político. En el refe-
réndum constitucional de 1978 no
existían los autocares pagados por
la Organización Sindical para que
todo el mundo pudiera votar. La
Constitución entierra esos tiempos.

CON LA IGLESIA HEMOS
TOPADO

Esto fue lo que exclamó, más o
menos, la mayoría del país cuando,
pocos días antes del Referéndum
constitucional, el Arzobispo de To-
ledo, y Primado de España, carde-
nal Marcelo González, saltándose a
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RESULTADOS ESPAÑA
- " " ' • ' . ; ' • ' • . " • • . •

Nacionalidades
y regiones

Andalucía

Aragón

Asturias

Balears

Canarias

Cantabria

CastHla-León

Castilla-Mancha

Catalunya

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

País Valencia

País Vasco

Rioja

Plazas africanas

TOTAL
ESPAÑA

Censo

4.309.377

884.660

868.547

448.330

857.692

374.487

1.935.048

1.193.741

4.295.355

774.514

2.098.541

3.377.058

630.262

2.518.256

1.896.095

185.615

63.733

Votos
afirmativos

2.788.284

572.840 .

473.436

282.596

508.140

221.702

1.189.211

751.557

2.697.784

492.307

947.305

1.938.104

408.197

1.689.262

672.416

120.847

38.034

' 15.782.639

% SI

91,5

88,1

88,6

89,5

91,9

83,3

85,0

/ 85,4

91,8

89,1

89,0

86,9

90,8

88,8 ...

70,5

86,6

88,3

87,8

Votos
negativos

175.053

43.174

44.842

15.041

24.044

33.832

128.645

104.850

137.877

40.798

61.7(39

230.277

27J07

132.387

207.305

10.930
i

3.640

1.423.184

% NO

5,7

6,6

8,4

4,8

4,3

12,7

- 9,2

11,9

4,7

7-2

5,8

10,2

6,1

6,9

22,0

7,8

8,3

7,1

Abstención

1.261.325

235.132

334.048

132.648

304.984

107.137^

535.986

311483

1.356.528

222.874

1.034.031

863.301

180.868

617.708

- 956.950

46.035

20.660

8.589.308

%
Abst.

29,3

26,5

38,5

29,6

35,5

28,7

27,7

26,2

31,6

' 28,6

49,3

27,7

28,7 :

24,5

50,4

24,8

32,3

32,3

la torera los acuerdos de la confe-
rencia episcopal en donde sé reco-
nocía a los católicos la libertad de
conciencia a la hora de emitir el
voto y, por ende, la libertad de
votar, en una homilía confecciona-
da para ser leída el fin de semana
previo al referéndum recomenda-
ba, de una manera muy sutil evi-
dentemente, a los creyentes el votar

que no. La Iglesia que no se sabe
adaptar, ella que ha sabido hacerlo
a casi todo, a los nuevos tiempos
democráticos, quiso presentar de
esta manera su última batalla, ba-
talla que tenía perdida de antema-
no. Hoy ya no se puede engañar al
pueblo desde pulpitos muy cerca-
nos.al totalitarismo y enlgual medi-
da lejanos, por no decir ajenos, al

Vaticano Segundo y a los nuevos
aires de la Iglesia. Pero no podemos
olvidar que estamos en España,
donde durante cuarenta años go-
bernó un régimen totalitario con el
apoyo, cuando no explícito, sí con
la aquiescencia de sectores mayori-
tarios de la Iglesia y esta Iglesia se
revelo como* totalitaria en los días
pasados. La homilía pastoral de

. Marcelo, hay que reconocerlo, hizo
daño, pero, por supuesto mucho
menos del que esperaban sus pro-
motores. La división, nuevamente,
de las dos Espanas, la periferia y el
centro, corre peligro de producirse
de nuevo. Y evidentemente, esto
era lo que ellos esperaban. Los índi-
ces de votos negativos, que se han
dado en mayor medida en las zonas
de influencia de los obispos que se
adhirieron a la homilía pastoral del
obispo Marcelo, han venido a de-
mostrar que la Iglesia continúa te-
niendo una influencia excesiva en
los asuntos políticos de este país.
España es eminentemente católica,
pero esto no puede ni debe ser una
carta blanca a la Iglesia para que
intervenga en la vida política. Al
César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.

A VOTAR TODOS ARRR!

Esta parecía ser la consigna del go-,
bierno en vista de la propaganda
electoral utilizada. Propaganda
que se ha revelado, a todas luces,
contraproducente. El efecto de
boomerang del que hablaban nu-
merosos especialistas durante la
campaña electoral parece ser qué
efectivamente se ha producido. Ya
no estamos en el fascismo y es por
ello que sus métodos no tienen por
qué ser empleados. No parecieron
entenderlo así los responsables de
la propaganda electoral del gobier-

no. Á estas alturas ya no se puede
machacar al ciudadano con propa-
ganda para que ejercite sus dere-
chos. El ciudadano medio se sintió
abrumado por la contundencia de
la propaganda gubernamental en
Televisión y le provocó un senti-
miento de rebeldía. La propaganda
debería haber sido más informativa
y menos coaccionante y sirva esto
de experiencia.

¿Y AHORA, QUF?

La principal misión de las Cortes ya
se ha cumplido, elaboraron la
Constitución y ésta ha sido refren-
dada por la mayoría del pueblo.
Lógicamente, las Cortes deben di-
solverse.
La necesidad de nuevas elecciones
generales.se hace cada vez más
patente. Si bien el presidente del
Gobierno parece que se decidirá
por' recurrir al voto de investidura/
legalmente está en su derecho, no
parece que sea esto lo más correcto.
Los resultados del Referéndum
permiten pensar que la corrección
del voto se ha dado y que, por lo
tanto, las actuales Cortes ya no son
lo suficientemente representativas.
Que el calendario político es apre-
tado, todos lo sabemos, pero deben
ser otras Cortes las que elaboren las.
leyes que desenvuelvan la Constitu-
ción. La consolidación de la demo-
cracia lo exige.
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La primera pregunta es obvia:
¿ cómo valoras los resultados del
Referéndum.

El resultado del referéndum, por
encima de todo, representa el SI
claro y mayoritarío del pueblo al
fruto de esta etapa de transición a
menudo incómoda pero necesaria,
el SI del pueblo a seguir adelante en
el marco de la nueva Constitución, el
Si a abordar en la democracia y la
libertad la resolución de los graves
problemas que tenemos planteados.

Un aspecto a remarcar es que, en
Catalunya, la participación y el voto
afirmativo han sido masivos por par-
te del pueblo trabajador, mientras
que la abstención y, sobre todo, el
voto negativo, han provenido de las
zonas de población acomodada. En
el caso de Barcelona, concretamen-
te, puede verse como el Sí a la.
Constitución por distritos se corres-
ponde casi exactamente con el voto
socialista del 15.de junio. Los traba-
jadores han demostrado que, pese a
las dificultades y confusiones, tie-
nen u n alto sentido de la responsabi-
lidad histórica y una gran intuición
política. Queda claro que los trabaja-
dores están dispuestos a avanzar en
la democracia, a defenderla si es
preciso.

El SI en el conjunto de Catalunya
ha sido superior a la media española
yeso significa la voluntad del pueblo
de Catalunya de marchar hacia el
autogobierno por el que siempre ha
luchado en el marco del diálogo y la
concordia, en el marco de la solidari-
dad con todos los pueblos de Espa-
ña. Es preciso que eso sea entendido
en Madrid, que esta vocación de
entendimiento no sea frustrada una
vez más por intereses mezquinos.

Los resultados en Euzkadi señalan
que la política del gobierno ha sido
incapaz de abrir allí un proceso posi-

tivo y superador. Euzkadi, el pueble
en el que la represión franquista ha
creado más traumas y donde la
violencia se prolonga hasta nuestros
días, necesita soluciones políticas
adecuadas. Pero no es precisamen-
te la decisión la característica del
gobierno Suárez al afrontar el tema
vasco. No obstante, todo parece,
indicar que las posiciones negativas
y abstencionistas han sufrido un
'retroceso respecto al 15-J; aunque
es muy difícil hacer comparaciones
en base a dos consultas electorales
tan diferentes.

El hecho de que los más altos
índices de participación y de vo-
tos afirmativos se hayan dado en
cinturohes industriales y en
aquellas ciudades que votaron
may o/ita riamente a socialistas y
comunistas en las pasadas elec-
ciones y, por el contrarío, el índi-
ce de abstenciones se dé en zo-
nas y localidades que en el pasa-
do votaron a la derecha, U CD y
AP, ¿se puede interpretar como
que el supuesto .desencanto.("
se ha dado en aquellos que en el
pasado votaron a la derecha y no
en socialistas e izquierda?

Pienso que quien tiene mayores
motivos de desencanto es precisa-
mente el pueblo trabajador, sobre el
que pesan las mas graves conse-
cuencias de la situación económica,
a nivel de vida concreta, de las
condiciones de vida.y de trabajo.
Los trabajadores, sin embargo, sa-
ben donde están sus intereses y
votan en consecuencia, se trata de
un voto más disciplinado, más mili-
tante.

El voto de la derecha y del llamado
centro, en .cambio, es un voto más
dubitativo, más indeciso; un voto
que, en parte, se rebela o no acepta
la democracia —él franquismo, era

más cómodo para algunos-r- y que,
en parte, no tiene intereses en seguir
adelante y simplemente deja hacer.
La desconfianza que la política inse-
gura y vacilante de ÜCD despierte
en importantes sectores de su elec-
torado es grande.

Yo diría que el resultado del refe-
réndum y el análisis del voto son un
aviso importante para los partidos
de derechas.
..Elmapa electoral del referén-
dum permite extraer algunas
conclusiones. Una de ellas es la
posible creación de dos zonas
diferenciadas políticamente; el
centro, abstencionista y de voto
negativo, y la periferia, mayori-
ríamente inclinada hacia el Si. A
que crees que se debe esto, ¿aca-
so a la postura de ciertos secto-
res de la Iglesia?

Evidentemente, hay una influencia
cíe los sectores más reaccionarios e
integristas de la Iglesia. Es perfecta-
mente comprobable que el mapa
electoral contrario a la Constitución
se corresponde a los sectores de
influencia de aquellos obispos que
suscribieron la pastoral del cardenal'
Marcelo.

EL CALENDARIO POLÍTICO

.. Una vez aprobada la Constitu-
ción, se presenta un apretado
calendario político. ¿Cual es la
propuesta socialista?

En efecto, se nos presenta un
apretado calendario, que se basa en
tres ejes diferenciados; el proceso
de aprobación del Estatut, las elec-
ciones municipales y la adecuación
del gobierno a la nueva Constitu-
ción. ^

En cuanto a l'Estat ut tenemos ya
una fecha cierta. La promulgación
oficiaJdeJt.Cgnstítucion, fijada para

el día 26 de diciembre. El día 27 se
inicia el proceso que culminará con
la aprobación de nuestro Estatut
d'Autonomia. Formalmente el cami-
nóse iniciará con la convocatoria de
la Assemblea de Parlamentaris,
acordada ya por parte del Consell
Executiu y el President de la Genera-
litat, para el mismo día de la promul-
gación de la Constitución. Antes de
la convocatoria de l'Assemblea de
Parlamentaris, el President de la
Generalitat y el Consell Executiu co-
nocerán el contenido del proyecto
d'Estatut de Catalunya eleborado
por el Plenario de los parlamenta-
r i o s . . ' ' • • - V .

El Estatu puede ser presentado el
mismo día 27 en Madrid, ante la
Comisión Constitucional del Con-
greso. A partir de esta presentación
una Comisión Mixta con represen-
tantes catalanes negociará el conte-
nido del proyecto. Para este trámite

"la Constitución señala un plaz.o de
sesenta días, es decir, que en marzo
o comienzos de abril podría cele"-
brarse en Catalunya el Referéndum
del Estatut. L'Estatut deberá ser
refrendado por las provincias catala-
nas, así lo exige la Cosntitución,
para pasar al Plenario del Congreso
y del Senado quienes, con un mar-
gen de tiempo entre marzo y abril
deberán ratificarlo, posteriormente,
sancionarlo el Rey. Después de esta
sanción y publicación en el BOE el
Estatut ya aprobado marca un plazo
de quince días para que la Generali-
tat convoque elecciones al Parla-
ment de Catalunya, que deben cele-
brarse dentro de un plazo máximo
de cuarenta y cinco días a partir de la
convocatoria, entre marzo y junio.

Respecto a las elecciones munici-
pales, el calendario será también
muy estricto; el Gobierno está obli-
gado a convocarlas en un plazo

máximo de treinta días a contar
desde el día de la promulgación de la
Constitución, ya que éstas se cele-
bren en un término no superior a los
sesenta y cinco días desde su con-
vocatoria.

El problema de la sumisión del
Gobierno a los mecanismos consti-
tucionales es más complejo. Según
la Disposición Transitoria Octava,
impuesta por los socialistas, el ac-
tual Presidente del Gobierno tiene
treinta días, desde la promulgación
de la Constitución, para optar por
una de las dos fórmulas: la investi-
gadura o la disolución de las Cortes
y la convocatoria de las elecciones
legislativas.

Aún hay otro aspecto del calenda-
rio que, como militantes socialistas,
nos afecta: La celebración durante
la segunda quincena del mes de
mayo del Congreso Federal del
PSOE. Ello nos supone un trabajo
adicional en nuestro calendarkvpo-
íítico. Desde ya tenemos que traba-
jar en las aportaciones del PSC
(PSC-PSOE) en éste Congreso, cu-
ya importancia máxima radica en
quesera el primero en que participe-
mos después de la unidad y que nos
obligará ä poner en marcha determi-
nadas estructuras del partido que
todavía no habían entrado en fun-
cionamiento.

MUNICIPALES, LEGISLATIVAS

—En cuanto a las elecciones
municipales, ¿cuál será la acti-
tud del PSC (PSC-PSOE) por lo
que se refiere à las candidatu-
ras?

—Es básico para consolidar la
democracia clarificar al máximo los
espacios políticos. Por eso los socia-
listas iremos solos à las elecciones
municipales, propiciando sin embar-
go pactos de gobierno municipal

'? para después de celebradas las elec-
ciones. Catalunya tiene aproxima-
damente unos 800 municipios de los
cuales 119 tienen más de cinco mil
habitantes y 821, menos de esa cifra.
De momento, nuestro partido está
preparando la confección de listas
socialistas para 220 municipios, que
cubre el 84% de la población de
Catalunya. La peculiar forma de po-
blación de una parte de nuestro país
hace que sea difícil confeccionar
listas municipales en la totalidad de
municipios. En esta situación, se nos
plantean dos alternativas: la elabo-
ración de agrupaciones de electores
de inspiración socialista o bien pac-
tos con otras fuerzas políticas. Creo
que nuestro partido usará sensata-
mente'ambas posibilidades. Ahora
bien, en el caso de la segunda, estos
pactos,más que con tendencia a ser
globales con determinada fuerza, se
orientan más bien a pactos munici-
pio por municipio según la correla-
ción de fuerzas y la coincidencia
programática. No obstante, el Con-
sell Nacional de nuestro partido aún
no se ha pronunciado al respecto,
pero mi opinión personal es que nos
inclinaremos por los pactos de go-
bierno municipio por municipio.

— Volviendo atrás, y*ante la
posibilidad de un voto de investi-
dura o de unas elecciones gene-
rales, y teniendo en cuenta que
todo parece indicar que el Presi-
dente del Gobierno se decidirá
por ai voto de investidura. ¿Cuál
será la-postura socialista?

—Suárez está facultado para pe-
dir el voto de investidura y lo hará si
tiene la seguridad de conseguirlo. La
política de los socialistas, aprobada
la Constitución señala que la polític?.
de consenso también se ha acaba-
do, que entramos en una dinámica

nueva: la del funcionamiento de las
instituciones democráticas.

CONSENSO Y OPOSICIÓN

—Ha saltado a la prensa du-
rante las últimas semanas la po-
sibilidad de una entrada socialis-
ta en el Gobierno. ¿Podrías con-
cretar en qué se basa esta posi-
bilidad?

—Los socialistas, a nivel del Esta-
do no irán al Gobierno sin la cele-
bración de elecciones. Si dé una
consulta popular se deriva que de-
bemos asumir esta responsabilidad
la asumiremos. Sólo en una situa-
ción límite, y no es este el caso por
ahora, en que la democracia esté e
peligro grave, podría tomarse en
consideración otra posibilidad. Se
trataría, sin embargo, de otro con-
texto político, un contexto de emer-
gencia, de amenaza clara y grave a la
democracia.

La ruptura del consenso en el
Estado y la política socialista de
oposición, ¿cómo afectan al
Consol/ d'Unitat Catalana?

Como he dicho antes, el proceso
constituyente en Catalunya no está
acabado. Se cerrará con la promul-
gación de l'Estatut. Entretanto, exis-
te un compromiso que nosotros
refrendamos y esperamos todos lo
hagan. El de1 defender el Govern
d'Unitat Catalana y defender junta y
unitariamente el Estatut en las Cor-

tes. La trascendencia de Estatut
para el futuro de Catalunya y el
haber seguido en lo posible el méto-v

do de la elaboración consensual que
todos conocéis nos obliga a todos.
Hasta que este proceso no haya
culminado y se celebren elecciones
al Parlament de Catalunya, repito es
imprescindible seguir apoyando al

Consell d'Unitat Catalana de la Ge-
neralitat. ,

¿Cómo se podrá desenvolver
una política coherente en Cata-
lunya si la mayoría aquí es socia-
lista y en Madrid, supuestamen-
te, será U CD? (caso investidura
Suárez) ¿Ysi también fuese so-
cialista? (caso elecciones gene-
rales).

L'Estatut garantizará el autogo-
bierno de Catalunya con la mayoría
que sea, gobierne quien gobierne a
nivel de Estado. Es evidente, sin
embargo, que la Catalunya autonó-
mica podrá tener mayor impulso si
en Madrid hay un gobierno de hege-
monía socialista, porque, a diferen-
cia de UCD, el PSOE siempre ha
dejado clara la línea autonomista y
su concepción federal del Estado.
Añadiré además mi convicción de
que la causa del socialismo y la del
autogobierno de los pueblos son
inseparables.

LA GENERALITAT
Mientras el futuro de Cata-

lunya se va configurando, la
preocupación de nuestro pueblo
radica en saber quá pasará con
esta Generalitat provisional.
¿Cómo quieren los socialistas
que sea esa-nueva Generalitat
que se acerca?

Los socialistas siempre hemos de-
fendido una Generalitat nueva, una
Generalitat al servicio del pueblo y
ése no es un objetivo lejano. Eviden-
temente, el cambio fundamental se
producirá cuando tengan lugar las
elecciones al Parlan.jnt de Catalu-
nya y el pueblo se pronuncie a través
del sufragio. Será entonces cuando
los socialistas catalanes ofrecere-
mos al pueblo nuestro programa de
gobie'rno. Para nosotros os impres-
cindible que la Generalitat empren-

da inmediatamente un estilo de tra-
bajo, que la convierta en una Gene-
ralitat abierta que el pueblo sienta
cada vez más como cosa propia.
Hay mucho trabajo por hacer y es
preciso hacerlo con urgencia, consi-
guiendo resultados concretos que el
pueblo pueda constatar.

Uno de los grandes problemas es
el de la financiación. Las previsiones
que contempla el Estatut son muy
positivas y creo que permitirán a la
Generalitat disponer de un presu-
puesto que la capacite para contri-
buir a mejorar las condiciones de
vida a la vez que luchar contra la
crisis económica y contra el paro. La
existencia de un fuerte sector públi-
co catalán es uno de los instrumen-
tos para la realización de esta políti-
ca. En el momento presente debe-
mos trabajar para hacer eficaces las
competencias ya traspasadas, ven-
ciendo las resistencias que todavía
existen en determinados sectores
del Gobierno de ÙCD. Acelerar el
traspaso de los servicios de las Dipu-
taciones Provinciales que tantas di-
ficultades encuentran en Madrid pa-
ra poner en práctica, dotar de mayor
eficacia político-administrativa a la
Generalitat, conseguir su capacidad
normativa y la plena eficacia de su
Diario Oficial, el establecimiento de
un Estatuto de la Función Pública, y
el desarrollo de una política de reali-
zaciones concretas desde cada una
de las Conselleries.

BALANCE DE LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA

Fuera de la escena política pe-
ro intimamente ligada a ella está
el tema de los pactos económi-
cos. ¿ Qué piensan los socialistas
sobre ello? ^

Los socialistas, ante la envergar
dura de la crisis, propugnamos la

necesidad de establecer unos nue-
vos acuerdos económicos sindica-
les. En la actual etapa política la
reivindicación de los acuerdos in-
cumbe a las partes afectadas: las
centrales sindicales y la patronal y,
naturalmente, ai gobierno. Por eso
propugnamos que las conversa-
ciones y los probables acuerdos de-
ben ser a tres bandas: centrales,
gobierno v patronal..

Finalmente, ¿podrías hacer-
nos un balance global de lo que
ha sido en España y en Catalunya
el proceso democrático hasta
ahora? ¿cuando podremos afir-
mar que se ha consolidado ya la
democracia?

El proceso seguido hasta ahora se
caracteriza por haberse iniciado co-
mo un proceso de reforma política y
haberse transformado, como conse-
cuencia del resultado de la voluntad
popular manifestada el 15 de junio,
en un proceso constituyente, de
ruptura con el pasado institucional
franquista. Esta ha sido el objetivo
básico de la Constitución aprobada,
la derogación de la legalidad fran-
quista vigente y el establecimiento
de un Estado de Derecho. Es eviden-
te que este hecho es el acto más
importante para la consolidación de
la democracia. Un acto necesario
aunque no suficiente porque que-
dan muchos otros niveles en los que
aún no se ha producido la ruptura
con el pasado. Ahora es necesario
seguir adelante en la acción demo-
cratizadora del aparato del Estado,
que sigue plagado de estructuras e
instituciones antidemocráticas. El
avance y la consolidación de las
autonomías en todo el Estado será
también, un elemento decisivo para
la consolidación de la democracia, y
la identificación de democracia con
nuestro pueblo .̂
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Actes socialistes a tots els pobles t barris

El dia sis es celebrà a casa nostra el referèndum popular sobre la Constitució.
Com és sabut, els socialistes érem partidaris de la resposta afirmativa. Conse-
qüentment, durant el període de campanya el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE) han explicat profusament al nostre poble el perquè d'aquest
sí a la Constitució. Fem un ràpid repàs a aquesta campanya. Un dels molts actes amb presència socialista al grup Mundo (Foto Tomi Sòcies)

La campanya socialista no es re-
duí simplement a demanar el vot
afirmatiu per al text constitucio-
naL La campanya socialista fou
una campanya d'explicació del
que significava el text que es sot-
metia a referèndum* De molt
lluny, molt abans d'iniciar-se el
període oficial per a fer-ne propa-
ganda« els socialistes, des dels dife-
rents punts de la geografia catala-

,na, començaren a divulgar i discu-
tir el contingut de la que serà
Constitució de 1978. L'objectiu
prioritari ha estat, en tot moment,
explicar a tothom i arreu les raons
que ens portaren a votar que sí.

Així, la campanya es desenvolupà -
a dos nivells; un, utilitzant totes les
possibilitats d'accés als grans mit-
jans de comunicació de masses i
l'altre'mitjançant el treball de la
formiguetà, del diàleg, de les reu-
nions reduïdes, etcètera.

Com ja comentàvem en el nume-
ro anterior, la part centralitzada
de la campanya propagandística
ha estat composada pels següents
elements: cent mil cartells dema-
nant el SI, en català i castellà i
amb dos eslògans diferents ("Un
pas ferm i responsable per a no
tornar endarrera" i "Per a rematar

el franquisme i construir el fu-
tur"); quatre-centes mil octavetes
(cent mil de cada un dels quatre
diferents eslògans elegits) i dos-
cents cinquanta-mil díptics ressal-
tant els termes més importants
de la Constitució. Paral·lelament
s'aprofitaren els minuts que els
mitjans de comunicació estatals
oferiren a la coalició Socialistes de
Catalunya com a resultat del su-
port popular obtingut a les elec-
cions (deu minuts a Televisió Es-
panyola, uns vint minuts al canal
català de TV, deu minuts a Radio
Nacional d'España a Madrid, vint-
i-tres a la mateixa emissora a Bar-

Barcelona: el dia set, què?
I el dia 7, què? Aquesta pregunta serví com a eslò-

gan de l'acte central de la campanya a Barcelona. Al
Palau Blaugrana, de dolça memòria per als socialistes
catalans, Francesc Parras, Pép Jai, Lluís Fuertes, Nar-
cís Serra, Alfonso Guerra i Joan Reventes van glossar
les raons que havien portat als socialistes a demanar el
SI popular a la Constitució. Jordi Font presentà els di-
ferents oradors i va introduir, així mateix, la no espe-
rada intervenció del primer secretari de la Joventut So-
cialista de Catalunya, Jordi Casanova. "Els joves socia-
listes—digué en Casanova— no passem de la Constitu-
ció". Si queícom cal destacar de la campanya socialista
ha de ser la serietat; la campanya del referèndum ha
palesat la maduresa d'una ideologia que entra cada cop
més en l'estructura de la nostra societat. La democrà-
cia, el progrés com a resultat del diàleg social, porta
obligadament a la llibertat i el socialisme i aquest camí,
com afirmaren un rera l'altre tots els oradors, passa per
l'aprovació de la Constitució que han elaborat els polí-
tics elegits pel poble el passat quinze de juny de mil
nou-cents noranta-set.

Francesc Parras, des del seu càrrec de primer secre-
tari de la Federació de Barcelona, lligà la comanda del
vot afirmatiu a la Constitució amb la necessitat de ce-
lebrar les eleccions municipals que, així com la Consti-
tució deroga les "Leyes Fundamentales del Movimien-
to,'deroguin' dels ajuntaments totes aquelles persones
que hi ocupen llocs antidemocràticament. Pep Jai,
l'anomenat diputat pagès, féu especial esment d'aques-

ta circumstància, comparant el passat i el present,
comparació que afavoreix inequívocament el present i
encara més el futur. El secretari general de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya, Lluís Fuertes,
aportà el suport dels treballadors d'aquella central sin-
dical a la Constitució, i el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, Narcís Serra, resumí les possi-
bilitats de canvi que la Constitució comporta en l'àmbit
de la seva competència i ens deixà a tots amb la il·lusió
d'un futur urbanísticament més racional i sa, un futur
que es Narcís Serra titllà de possible i proper.

Alfonso Guerra, diputat i secretari d'organització de
TExecutiva Federal del PSOE, afegí el suport dels so-
cialistes de tot l'Estat i en el seu to agressiu llançà una
primícia important "El Rei té l'obligació moral d'anar
al Parlament a jurar la Constitució". El primer secre-
tari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) clogué l'acte anunciant la futura tasca dels so-
cialistes a Catalunya, un cop aprovada la Constitució.
Després de la Constitució, a Catalunya han d'arribar
moltes coses. L'Estatut de Catalunya prendrà cos defi-
nitivament; acabat el consens, Catalunya haurà d'au-
togovernarse, i aquest govern, digué en Revenios, recla-
ma la creació d'una majoria de progrés per a impulsar
les lleis que aprovi el Parlament de Catalunya. Són
moltes les incògnites i il·lusions amagades rera la Cons-
titució. Donar el sí a aquesta Constitució era obrir el
pas a aquelles il·lusions. Això és el que demanaren tots
els oradors del míting del Blaugrana i això és el que van
fer el sis de desembre els militants socialistes.

celona i cinc minuts oferts gratuïta-
ment per Ràdio Miramar). Igual-
ment es van inserir cunyes propa-
gandístiques a la majoria de diaris
catalans i emissores de radiodifu-
sió amb tres eslògans distints.

UNA FORMULA
A APROFUNDIR

Durant aquests dies els mili-
tants s'han acostumat a parlar de
la Constitució. Han sovintejat les
reuniqns de grups reduïts. Han
tingut lloc des de reunions de deu
persones, militants o no del partit,
fins actes amb assistència de cen-
tenars de persones o uns mil cinc-
cents, com el míting central de
Barcelona. En uns, els més majo-
ritaris, la possibilitat de diàleg era
nu'la i es limitaven a la interven-
ció dels oradors que exposaven els
criteris socialistes; en d'altres el
diàleg era la raó única de la reunió.

El que és cert és que, amb motiu
d'aquesta campanya envers el refe-
rèndum constitucional, ha pres vo-
lada aquesta activitat, no nova
però que ara ha pres molta més
importància, del contacte directe
dels militants de base amb els ciu-
tadans a l'abast. Coincidint amb
les característiques específiques
d'una campanya d'aquest estil,
s'ha convertit en predominant
aquest tipus de fórmula. Fórmula

" de treball que cal aprofundir des
d'ara. Fórmula que consisteix sim-
plement en fer que el militant es-
devingui l'eix de la campanya,
traient el debat polític de la panta-
lla de la televisió i portant-lo al ca-
rrer.

Aquests dies, tot aquell que ha
volgut saber per què el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) anava a votar SI al referèn-
dum constitucional ha tingut la
possibilitat d'aconseguir-ho, al
poble, al barri, quan no a la ca-
sa del veí. L'activitat socialista
d'aquesta campanya ha estat una
activitat pedagògica. Una peda-
gogia de la qual els militants so-
cialistes en són, i en seran durant
forca temps, responsables.

ACTES, ACTES, ACTES...

Però potser el més interessant de
la campanya del referèndum del

Partit dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC-PSOE) fou l'elevat nom-
bre d'actes duts a terme. Actes que
anaven acompanyats amb la im-
pressió de nous cartells convocant
a la seva celebració i que contri-
buïen, igualment, a estendre enca-
ra més els objectius desitjats.
L'avantatge d'aquests actes va
raure en el fet que no s'estanca-
ven simplement en un lacònic "La
Constitución dice...", sinó que es
convertien en un debat enriquidor
que permetia madurar i discutir
les diverses postures. Per tòpic que
sembli aquest camí encetat amb la
campanya del referèndum, és un
camí extraordinàriament vàlid,
potser el mes vàlid i efectiu de tots.

No es tractava de convèncer el
ciutadà per a votar afirmativament
mitjançant el simple bombardeig
de sís, sinó d'interessar-lo en el de-
bat i fer-li prendre una postura
raonada. Amb el perill de caure en
afirmacions que potser algú quali-
ficaria de demagògiques crec que
en l'ànim dels militants socialistes
estava l'interès d'aconseguir fer
raonar als votants el sentit del seu
vot tant com d'aconseguir convèn-
cer-los de la necessitat que aquest
vot fos afirmatiu.

En aquesta línia es van desenvo-
lupar una quantitat d'actes de difí-
cil reéompte, especialment pel cai-
re distint d'aquests. Es van cele-
brar actes interns al partit, actes
externs'de major o menor volada,
es va participar en taules rodones,
debats públics, mitjans de comu-
nicació de tot caire i extensió terri-
torial. Els diputats i senadors so-
cialistes, membres de l'Executiva i
diferents òrgans de direcció del
partit, responsables i militants de
les zones on s'organitzaven els ac-
tes, tots contribuïren a expandir
arreu les raons socialistes del SL

Només en el cap de setmana que
precedí el dia sis, van tenir lloc una
cinquantena d'actes. Fer-ne una
ressenya extensa tindria sentit per
a un estudi estadístic però cauríem
en els dos errors de cansar al lec-
tor i d'ometre'n molts. Sigui sufi-
cient dir que el primer secretari
Joan Revenios anava a Viladecans,
Vilanova i la Geltrú, Badalona i
Lleida passant per l'acte de Barce-
lona, com a símbol dels innombra-
bles viatges que he esmentat més
amunt.

LLEGIU

PORTAVEU

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE

CATALUNYA (PSC-PSOE)
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Barcelonins, què pagueu?

Garraf: l'abocador més car d'Europa
Degut al retard que està sofrint el procés del traspàs de

competencies entre l'Estat i la Generalitat, s'està produint,
alhora i cadacop amb més intensitat, la degradació ambien-
tal a Catalunya. Per aquest motiu cal que s'accelerin
immediatament, i paral·lament al procés polític, totes les
accions necessàries per tal d'evitar aquesta progressiva
degradació que, de no posar-hi remei, ja ara, pot tenir uns
efectes irrecuperables per a la natura.

Dins l'àmbit del medi ambient
ens referim aquest cop al tema de
l'eliminació dels residus sòlids i,
concretament, a l'abocador d'es-
combraries del Garraf, a Ja Vall de
Joan, com a botó de mostra del
que està essent una situació que
mai no s'hauria d'haver produït.
Cal fer esment, però, que aquesta
problemàtica específica, referida a
un lloc de la geografia catalana, no
pot separar-se d'una òptica global
en la planificació-de la recollida i
tractament de les escombraries i
altres residus urbans arreu de Ca-
talunya.

L'abocador de Garraf, situat a
la Vall de Joan, a 32 Km de barce-
lona i entre els termes municipals
de Gavà i de Begues, inicia la seva
història al 1974; substituí l'exis-
tent a Montjuïc i els abocadors del
Prat de Llobregat (recordeu, rela-
cionat amb això, la pesta porcina
que existia aleshores).. Llur cons-
trucció ho va ésser malgrat l'oposi-
ció popular de les poblacions de
Sitges, St. Pere de Ribes i Vilanova
i la Geltrú i malgrat tots els infor-
mes desfavorables que es feren des
db l'Escola Catalana d'Espeleolo-
gia, el col·legi de Llicenciats, la So-
cietat Naturista, centrés d'estudi,
etc. Els ajuntaments d'aleshores,
igual que els d'ara, no es volgueren -
enfrentar amb el totpoderós Ajun-
tament de Barcelona, i algun, com
el de Begues, s'ho va prendre fins i
tot de manera entusiasta, ja que la
ubicació de l'abocador li permetria
ingressar diners de manera ràpida.
La inversió inicial fou d'uns 1.100
milions de pessetes, i per a una du-
rada de sis anys, aproximadament.

¿UN ABOCADOR
CONTROLAT?

L'abocador del Garraf es va
concebir perquè funcionés en base
al mètode d'"abocador controlat"",
fonamentat en el principi del com-
pactat dels residus en capes, i de
la cobertura de cada capà per un

material adequat (normalment te-
rra impermeable) conforme s'a-
vança l'explotació. - • •

Doncs bé, l'abocador de la Vall
de Joan rep, actualment 1.800 Tm
d'escombraries sòlides per dia,
vuit-centes tones més de les que en
un principi hom pensava que re-
captaria la instal·lació; provinents
de Barcelona i d'alguns municipis
del Baix Llobregat i del Barce-
lonès.

Ara bé, des d'aquí no ens pro-
posem de fer un estudi biològic en
quant a contaminació i els seus
efectes sobre els ecosistemes, no;
no tenim dades tècniques sufi-
cients per avalar el pressentiment
de tots: l'abocador del Garraf està
enmetzinant els.pous de tot el mas-
sís i degradant la fauna i la flora
del litoral a través encábalos riu
subterrani de la Falconerà. El que
sí podem constatar en aquests mo-
ments i del cert, és que l'abocador
d'escombraries del Garraf és el
més car de tota Europa i subven-
cionat per un ajuntament, el de
Barcelona, completament deficita-
ri: centenars de milions per a sub-
vencionar una despesa inútil.

Així, quan els residus arriben a
Viladecans, passen perTestació de
trasferència; en aquest punt, els
camions de recollida descarreguen
el seu contingut en contenidors. La
idea bàsica d'aquesta estació és la
d'abaixar costos, evitant les pèr-
dues de temps que suposen les
anades i tornades dels camions de
recollida fins a la Vall. Seguint el
recorregut de les escombraries, per
una amplia pista d'accés hom arri-
ba a l'abocador; allà, els conteni-
dors són descarregats en d'altres
camions que duen els residus fins
al seu destí final...

Un cop abocat, es deixa fermen-
tar través d'un procés de fermenta-
ció aerobia (amb contacte amb
l'aire) i anaeròbia (sense aire), amb
objecte d'obtenir una ràpida
fermentació. Posteriorment, hom

NORMATIVA SOBRE ABOCADORS D'ESCOMBRARIES

B.O.E. 10 nov. 1975 (n. ° 268 i269) -2.228- ratificació de conveni
del 29\XII\ 1972.

—Mar i Platges: Prevenció de la contaminació del mar per abo-
cament de devessalls i altres matèries

.Art. 1: Les parts contractants promouran individualment i
col·lectivament el control efectiu de totes les fonts de contaminació
del medi marí, i es comprometen especialment a adoptar totes les
mesures possibles per a impedir la contaminació del mar per
abocament de devessalls i altres matèries que puguin constituir
perill per a la salut humana, danyar els recursos biològics i la vida
marina, reduir les possibilitats d'escampament o entorpir usos
legítims del mar.

B.O JE. 21 nov. 1975 (n.0 280), segons la Llei 42\ 1975del19 de
nov. sobre devesalls i residus sòlids urbans, s'elabora el següent
avànt-projecte de reglament: _

—CapítolÏI, article 111: L'eliminació dels resius sòlids urbans
haurà de dur-se a terme evitant tota influència perjudicial per al
sòl, la vegetació i la fauna, la degradació del paisatge, les contami-
nacions de l'aire, aigües i, en general tot el que pugui atemptar
contra Tèsser humà o el medi ambient que el rodeja.

ESTRUCTURA DEL VERTEDERO

Suelo or iginal

procedeix a la seva compactació
per màquines amb rodes de puntes
(anomenades "potes de cabra"),
s'apilen les escombraries en capes
d'uns 2 metres, i es cobreix de
terra de la mateixa muntanya.

Com és sabut, les escombraries
duen un elevat grau d'humitat,
que a l'abocador del Garraf es
comptabilitza en uns 10.000 litres
per dia. Així, les aigües que es
poden recollir són dutes a una
bassa, a la fi de l'abocador, on
mitjançant ventiladors les oxige-
nen per tal d'intentar anul·lar éL
gran nombre de bactèries contami-
nants. Aqestes aigües no són depu-
rades "in situ", ja que s'hauria
d'establir un sofisticat sistema de
depuració, per la qual cosa són du-
tes a Barcelona per al seu posterior
tractament. Quan plou, les aigües
són desviades, directament, cap a
Castelldefels i Gavà (recordem les
"olors" que hi ha per la zona de
l'estany de la Murtra).

ELS RESIDUS DELS RESIDUS

Quan hem parlat de la quantitat
que es "comptabilitza" no era en
va, ja que els tècnics de l'abocador
calculen que es poden perdre uns
2.000 litres; molt probablement
filtrats malgrat les capes de terra
protectores. Recordem, aquí, que
el massís és com una mena d'es-
ponja, com a típic terreny kàrstic, i
que absorbeix amb gran facilitat
l'aiguâ a través dels "fondos", els
avenes o les dolines; aleshores,
hom pot deduir que part, _si no
tota, de l'aigua que es "perd" és
que es filtra a l'interior.

Indubtablement, els gestiona-
dors de l'abocador ho han tingut
sempre present, com ho demostra
que ja des d'un prinipi es preocu-
pessin per impermeabilitzar la

FIG. 3

DETALLE DE LA FORMACIÓN
DE UNA CÉLULA
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Vall. Ara bé, els mètodes inicials
de capes de terra ja no els troben
aptes, i molt menys segurs; llavors,
l'actual impermeabilització consis-
teix en cobrir amb una capa de
formigó, i sobre aquesta una capa
d'l mm d'asfalt i de cautxú, Amb
aquest sistema, els responsables de
l'abocador asseguren que no pot
existir contaminació a les aigües.
El fet és que la contaminació de les
aigües existeix, i que tots els indi-
cis fan creure que es deu a l'aboca-
dor. •"' -.

QUAN'L'OR NO ES
EL MES CAR

Les xifres també canten, i argu-
menten amb mes força els errors
passats i les hipoteques per al fu-
tur. En efecte, el cost total de reco-
llida a Barcelona i abocat d'escom-
braries a la Vall de Joan mitjan-
çant aquest sistema és de 2.500
pessetes per Tm; el cost d'un ca-
mió des que aquest entra a l'abo-
cador fins que finalitza amb l'ope-
ració és de 850 pessetes per Tm. en
definitiva, el cost global i per dia és
de: 4.500.000 pessetes.

Comparativament parlant, han
posat en marxa, a Barcelona, l'a-

bocador controlat més car de tota
Europa. I així ho reconeixen els
propis responsables: elevat cost de
transport, elevat cost d'impermea-
bilització. Tot això quan hi ha la
decisió que aquest abocador duri
12 anys més; és a dir, durant tots
aquests anys els ciutadans de Bar-
celona hauran de pagar els seus
residus a preu d'or, i més que
pagar un impost per un servei esta-
ran pagant un impost de luxe.

Així la situació, no podem caure
en la còmoda situació d'esperar
tranquil·lament que arribin les
eleccions municipals mentre s'hi-
potequen les finances del municipi
barceloní i l'harmonia ecològica
del que en un futur, esperem que
no gaire llunyà, ha d'ésser el Parc
Natural del Garraf (segons projec-
tà el Servei de Parcs Naturals de la
Diputació el 21 de desembre de
1976).

Cal que. hom busqui un nou
emplaçament més apte, no conta-
minant del medi ambient i més
barat, i abandonar paulatinament
l'abocador d'escombraries de la
Vall de Joan al massís de Garraf.

R. Caralt
J. Ml. Campillo
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: Encuestas misteriosas

¿Manipula U CD para su provecho
el aparato estatal?

PROVINCIA: MUNICIPIO: PARTIDO
JUDICIAL:

En el ayuntamiento de un pueblo cercano a Barce-
lona, cuyo nombre vamos a silenciar para proteger
las fuentes informativas, se ha recibido un cuestio-
nario desde el Gobierno Civil de la "provincia" de
Barcelona a contestar en plazo breve.

Hasta aquí, todo bien. Ahora,
uno empieza a sospechar que hay
una cierta doblejntención en este
cuestionario cuando, en las copias
que hemos podido conseguir, no
aparece eri el membrete el "Águila
deh Gobierno Civil (como corrobo-
borante de su oficialidad), y que a
cambio, figuran tres casillas a relle-
nar: provincia, municipio, y par-
tido judicial. Y esto último ya impli-
ca, para empezar, dos cosas: a)
que estas encuestas se han reparti-
do por más de una provincia (ya
que si no no haría falta rellenar la
primera casilla) y b) que ya que el
"partido judicial" no tiene nada,
que vera efectos ejecutivos, y sí en
cuanto a tribunales se refiere
(entre ellos las Juntas Electorales),
es muy probable que esta encues-
ta se tenga que estudiar por distri-
tos electorales.

Seguimos. El tema de este
cuestionario es: "Principales pro-
blemas del municipio"; y com-
prende dos partes: la primera, hay
una serie de casillas en que se
anotan las respuestas del Ayunta-
miento; yen la segunda, hay toda
una extensa relación de "posibles
problemas municipales".

Cómo y de dónde vienen.
La primera parte, queda desglo-

sada en los siguientes apartados:
A) Principa/es problemas del

municipio (con 4 casillas, en las
que van: problemas (que se ano-
tarán según la relación de la se-
gunda parte); clasificación objeti-
va (muy grave, grave, leve, muy
leve); "¿afectan a todo el munici-
pio o a un distrito o barrio concre-
to?"; comentarios.,

B ) Nivel de polemización de los
problemas municipales (con 4 ca-
sillas, en las que van: problemas
(los mismos que en A); personas,
partidos o asociaciones que han
destacado el problema; solucio-
nes que aportan; soluciones que
los ciudadanos ofrecen a los pro-
blemas.
O ¿Cómo consideran los pro-

blemas? (con 4 casillas, en las que
van: problemas (los mismos que
en A); cómo consideran los ciuda-
danos el problema (muy grave,
grave, leve, muy leve); ¿a quién
consideran los ciudadanos res-
ponsables del problema?; comen-
tarios.

A partir de ahí ya podemos em:

pezar a sacar las primeras conclu-
siones que, naturalmente, se de-
ducen de lo expuesto hasta aho-

• ' • ' / • . • . •
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INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SOCIALES

Problemas referidos a:
V S A N I D A D

Dispensarios (Número, calidad, proximidad, etc.)

Insuficiencia de médicos, practicantes, A.T.S.

Servicios farmacéuticos.

Asistencia a la subriormaüdad.

Condiciones sanitarias, enfermedades endémicas.

Cuadro de especialidades.

Estaciones depuradoras.

ra: t.— que esta encuesta va
dirigida a más de una "provincia"
de Catalunya; 2.— que se pide
respuestas "objetivas" (confiden-
ciales); 3.— que se quiere saber
las alternativas municipales de los
partidos; y 4.— que a quién se
culpa de todas las anomalías (que
claramente apuntan hacia los
ayuntamientos franquistas o bien
al gobierno de la UCD). Uno ya
empieza a pensar mal: ¿manipula-
ción de los organismos de la admi-
nistración local? ¿y en beneficio
de quién? Prosigamos, refiriéndo-
nos ahora a los "posibles proble-
mas municipales".
. Los problemas del Gobierno
Civil.

Hemos podido recoger quince
capítulos sobre los siguientes te-
mas: defensa, administración pú-
blica, sector terciario, pesca, in-
dustria y minería, agricultura, pre-
cios y mercados, pará'obrero, em-
pleo, bienestar-cultura-religión,
urbanismo y medio ambiente, sa-
nidad, transporte y comunicacio-
nes, educación, vivienda. Tam-
bién se adjunta una hoja en la que
se pide una relación de obras de
carácter municipal divididas en
tres bloques: las programadas pe-
ro pendientes de realización, las
no programadas pero sí reclama-
das por los vecinos, y las que pro-
vocan "fuertes reacciones de los
vecinos en contra". Hay capítu-
los que no se entienden ya de por
si, puesto que pisotean las com-
petencias de otros ministerios, es-
to para empezar. Acto seguido, se
nos ocurren las siguientes pregun-
tas;

—¿Por qué en el capítulo de ad-
ministración pública, entre otras
cosas, se pregunta por la eficien-
cia de los servicios administrativos
municipales (burocratismo, lenti-
tud)? ¿o por la honestidad (¿?) de
los funcionarios, concejales y al-,
calde? .

—¿Por qué en industria y mine-
ría, entre otras cosas, se pregunta
por crisis de industrias, impagos
de salarios, accidentes de trabajo,
conflictividad laboral, etc.? ¿o- en
agricultura sobre el exceso de par-
celación, mecanización, población
activa, monocultivos,, asociacio-
nismo agrícola, subvenciones, ca-
tástrofes, etc.?

—¿Por qué en paro obrero se
pregunta por las ramas más afec-
tadas, el número de parados (glo-
bal y parciales y las perspectivas
de empleo? ¿o bien sobre emi-
grantes, salarios bajos, empleo de
la juventud, picaresca en el subsi-
dio de paro, etc.?

—¿Y por qué se pregunta sobre
la vida asociativa de clubs; finan-
ciación de deportes o actividades
culturales; difusión de los medios
de comunicación; calidad de per-
cepción de RTVE; zonas verdes;
contaminación ambienta]; ruidos;
estercoleros; alcantarillados; de-
lincuencia; especulación; puntos
negros en la red de transportes;
correos; teléfonos; estaciones;
guarderías; proximidad entre es-
cuela y domicilio; BUP; quejas so-
bre~el profesorado; precios de las
viviendas; chabolismo; etc. etc.

P O S I B L E S P R O B L E M A S M U N I C I P A L E !

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SOCUf-ES

Problemas referidos •:
ÚRDANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Parques infantiles, zonas de juego.

Zonas de recreo, parques regionales.

Contaminación de riot, del mar, del aire.

Ruidos (De trafico, de actividad Industrial, etc.).

Estercoleros. ~

Deterioro de edificios con valor histórico artisti-
co o de zonas con. valor paisajístico.

Red de alcantarillado y sanamiento.

Traída de agut«.

Electrificación rural. ' '

Red de alumbrado público.

Recogida de basuras.

Estercoleros nocivos. '

Seguridad nocturna.

Delincuencia.

Moral pública (Establecimientos, espectáculos,
etcétera). , .

Especulación del suelo. ' . •

Congestión del tráfico.

Densidad habitacional.

Servicios de protección; bomberos. Cruz Roja,
policía municipal. -

Red de distribución de energía.

ELACIÓN DE OBRAS DE CARÁCTER MUNICIPAL PROGRAMADAS. PURO PENDIENTES DE 3SAUZAR
MAS SENTIDAS Y URGENTEMENTE RECLAMADAS POR LOS VECINOS (TRAÍDA DE AGUAO '

TELEFONOS. COLEGIOS, CAMINOS VECINALES. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. ALUMCRADO. ETC.)

TIPO O B R A S Fuente da
Financiaciín Í Causât te la

temen

RELACIÓN DE OBRAS DE CARÁCTER MUNICIPAL QUE AUN NO ESTANDO PROGRAMADAS SOU
RECLAMADAS POR LOS VECINOS

TIPO- DE- O&.RA-S Perspectivas d» programación
• y realización

RELACIÓN DE OBRAS O INDUSTRIAS CUYA REALIZACIÓN O INSTALACIÓN PROVOCAN FUERTES
REACCIONPR DE LOS VECINOS. EN CONTRA

B) NIVEL CE POLEMIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS MUNICIPALES

Problc-
cnr.t (loi

'mismos
queen A)

P«sonat. Partid« o Asociaciones que
han destacado al problemi

Solucionis que «ponan Solucionas qua »s ciudad >nos
etracin * tat problerr-as

C) ¿COMO CONSIDERAN LOS PROBLEMAS?

fos/ßus

Pioblè-
. rutllo»

quo en A)

1
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¿UCD detrás de todo esto?
Nos hace falta una respuesta

adecuada, correcta y lo suficiente-
mente explicativa del porqué de
esta encuesta. Encuesta que reba-
sa el ámbito de un municipio es-
pecífico, pues entre sus muchas
preguntas, bastantes de ellas sólo
pueden ser contestadas por otros
municipios que no el mencionado
al principio, incluso de fuera de
Catalunya. Luego, en base a esta
última tesis, este cuestionario
puede ser de envergadura estatal,
patrocinado por el Ministerio del
Interior (concretamente desde la
Dirección General de Administra-
ción Local), y del que tienen que
sacar beneficio... ¿quién?: ¿el apa-
rato estatal? ¿o el partido en el
poder, la UCD, de cara a obtener
toda una serie de datos muy nece-
sarios para llevar una política de
elecciones municipales a nivel glo-
bal. Son hipótesis, pero abren la
duda y la consiguiente pregunta:
defínase Sr. gobernador, explí-
quenos, por favor si cabe, todo
este lío. Nosotros, no obstante,
seguimos con nuestras investiga-
ciones..

J. MI. Campillo



VIDA DEL PARTIT

Higini Clotas, secretari d'Estudis i Documentació
MiOBJECTIUS PRIORITARIS

&•

Parlem amb l'Higini Clotas, secretari d'Estudis i Docu-
mentació de V Executiva Nacional del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE). Hem escollit aquesta secretaria
ja que hem comprovat el desconeixement gairebé total que
tenen els militants de les tasques que s'hi desenvolupen.

—Precisament amb aquest tema
encetem la xerrada amb el com-
pany Higini: quines són les fun-
cions de la secretaria d'Estudis i
Documentació?

—Sintetitzant diré que aquesta
té com a funcions bàsiques les de
resoldre i donar resposta a totes les
necessitats de caire tècnic que se li
presentin al partit; així mateix ens
ocupem de col·laborar des del
punt de yista tècnic amb les res-
tants secretaries deTexecutiva. Fi-
nalment intentem divulgar a tots
els nivells de la nostra organització
els aspectes tècnics compresos en
el programa polític del partit.

—En el marc de les vostres acti-
vitats, quins han estat els vostres
objectius més immediats?

—Caldria diferenciar pel que fa
als nostres objectius els que ens
han ocupat fins ara i els que ens
imposem a curt termini. Pel que fa
referència als primers podria dir
que hem acomplert amb èxit la
primera fase de la nostra activitat;
aquesta primera fase s'ha centrat
en la reestructuració; la distribu-

~ció de funcions i responsabilitats al
si del Gabinet Tècnic, així com la
creació de l'equip de Documenta-
ció. Aquesta reestructuració, que
ha estat forca laboriosa des del
punt de vista administratiu, s'ha
hagut de fer sense aturar les tas
quês que desenvolupem referents
al Parlament, l'Estatut, etc. A curt
termini els nostres objectius seran
els d'ampliació de tots els equips
que componen els grups tècnics i el
perfeccionament dels circuits de
relació amb tots els organismes del
partit amb el propòsit d'agiützar i
-millorar els serveis del Gabinet
Tècnic.

TRES GRANS ÀREES
DE TREBALL ."

—Quina és, per sobre, l'estruc-
tura d'aquesta secretariai quanta
gent hi treballa?

—Degut a les nostres tasques, la
secretaria parteix d'aquest esque-
ma bàsic: l'equip de Sociologia i
Estadística* l'equip de Documen-
tació i l'equip del Gabinet Tècnic.

Pel que fa a la composició de la
secretaria, diria que hi treballen
uns 180 companys, en qualitat de
tècnics, á més dels qui coordinem
totes les seves" activitats. Acabem
de realitzar una campanya de sol-
licitud de col·laboració a tots els

companys tècnics del partit, que
esperem ens permeti ampliar, com
deia abans, els grups de treball.

—Quines són les tasques con-
cretes de cada un d'aquests
equips, i quin és el seu mètode de
treball?

—Els camps d'acció del Gabinet
Tècnic són bàsicament tres, i és
per això que cal diferenciar la nos-
tra fenia en cada camp. El primer
és l'elaboració tècnica en col·labo-
ració amb els Parlamentaris, de les
interpel·lacions, projectes de llei,
etc. que el Grup Parlamentari dels
Socialistes de Catalunya presenten
a la Cambra de Diputats. En

aquest aspecte, el nostre mètode
de treball es basa en el contacte
continuat amb l'esmentat Grup
Parlamentari, que ens tramet els
projectes a presentar. Nosaltres
distribuïm els treballs a cada una
de les comissions específiques,
assenyalant-los els temps de què
disposem per a elaborar aquests
treballs.

Cap també l'alternativa de que
siguin les pròpies comissions les
que elaborin algun projecte de llei.
En aquest cas s'ofereix el projecte-
esmentat al portaveu del Grup
Parlamentari, que el tramet als Di-
putats corresponents.

Pel que fa a la Generalitat, se-
gon dels camps que treballa el Ga-
binet Tècnic, la seva activitat con-
sisteix en donar les respostes tècni-
ques necessàries a la problemàtica
política de Catalunya, d'acord
amb el secretari de Política de la
Generalitat.

Les Jornades d'Estudi sobre la Crisi necessiten la massiva participació de la base.

La secretaria té tres equips bàsics de treball: el de Sociologia i Estadística, el de
Documentació, i l'Equip del Gabinet Tècnic.

El tercer aspecte dels treballs
que el Gabinet Tècnic realitza està
en funció de cada una de les secre-
taries de l'Executiva Nacional,
amb les quals col·laborem estreta-
ment amb les línies tècniques glo-
bals, de l'àmbit que els és corres-
ponent.

—Totes aquestes activitats són,
evidentment, les referents a l'equip
del Gabinet Tècnic, però, i els
altres equips?

—El de Documentació s'ocupa
de l'organització i control de l'ar-
xiu tècnic i documental i de l'ela-
boració de dossiers monogràfics al
servei dels grups de treball. Així
mateix està en projecte la realitza-
ció d'una Revista de Documenta-
ció, que divulgarà les tasques ge-
nerals que vagi realitzant el Gabi-
net Tècnic i tindrà una periodici-
tat bimestral.

Quant a l'equip de Sociologia
i Estadística, està encara en fase
de formació, i la seva feina serà
fonamentalment l'estudi de l'es-
tructura social de Catalunya i les
seves variacions dia a dia, així com
la determinació de les necessitats
polítiques i institucionalsi els dèfi-
cits en els diversos terrenys secto-
rials com sanitat, ensenyament,
etc.

—Tinc entès que la secretaria
d'Estudis i Documentació està
preparant unes jornades d'estudi
sobre la crisi. Ens en podries in-
formar?

—Aquestes jornades són fruit
d'un acord de l'Executiva i el Con-
sell Nacional que se'ns va encarre-
gar a les secretaries de Política
Sectorial, Formació, Sindical i Es-
tudis i Documentació. Aquestes
jornades pretenen constituir una
etapa de discussió sobre diversos
temes relacionats amb la crisi, i vo-

. lem que arribi més enllà dels tèc-

nics i dels especialistes, ja que
estan pensades per què hi parti-
cipin tots el estrats del partit.

A partir d'una ponència marc
que estem en aquests moments
elaborant, tots els companys del
partit podran incidir a la definitiva
redacció d'aquesta ponència,
aportant les característiques que

siguin corresponents a la seva
demarcació territorial. A partir de
la síntesi que s'obtingui entre la
ponència mere i les diferents po-
nències del companys que vulguin
conclusions definitives per a poder
arribar a l'acte de clausura
d'aquestes jornades a comença-
ments del mes de març.

—Teniu algun altre treball con-
cret ara mateix a la secretaria?

—Sí, evidentment són diversos
els camps en què estem treballant,
i que aquí no hem esmentat, de
tota manera voldria destacar-ne
un que el company .Reventes va
avançar en el míting del dia 1, és el
treball que estem fent sobre el pro-
jecte de llei d'institucionalització
de la comarca.

Els'Socialistes, que som comar-
calistes encara que no "comarca-
lers", entenem que la comarca ha
de tenir iniciativa legislativa per
tal de solucionar els problemes que
li són propis. Això, naturalment,
suposa una institucionalització de
la comarca. Contra els que vol-
drien utilitzar la bandera comar-
calista per millorar posicions elec-
torals contra tota lògica democrà-
tica, el Partit dels. Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) té una ve-
ritable obsessió: l'equilibri eco-
nòmic i social del territori català
que vol dir l'estudi seriós del tema
de les comarques per a trobar les
solucions justes i adequades.

Ernest Blanch
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Tribuna del
militant

A part/r d'aquesta quinzena
estrenem una nova secció dins
de la Vida del Partit: és la Tri-
buna del Militant. Aquesta tri-
buna és oberta a tots els mili-
tants, i vol sentir totes les opi-
nions dels socialistes de Cata-
lunya quant als temes que més
us preocupin. Només us dema-
nem que ens envieu les cartes
mecanografiades a dos espais f
a seixanta pulsacions per línia, i
d'un f oli com a molt; cal també
que les signeu amb el vostre
nom, i amb seudònim si el vo-
leu, en el qual cas no desvetlla-
ríem la vostra identitat. Nosal-
tres per la nostra banda ens
comprometem a publicar-les
seguint l'ordre de recepció. Fi-
nalment només volem afegir
que ens adreceu les vostres
cartes a la Tribuna del Militant,.
l'Opinió Socialista, carrer Ca-
nuda 26, Barcelona-2.

A pie de
màquina

Recientemente he podido
observar, en algunas charlas y
conferencias, que los respon-
sables del partido», ante las in-
terpelaciones que tratan de sa-
ber, buscar los porqués pro-
fundos de nuestras opciones
actuales o simplemente animar
un debate aportando granitos
de arena a veces críticos, sue-
len responder con escasa ele-
gancia y tratando de cortar por
el método más conocido y efi-
caz para estos menesteres: la
descalificación del interpelante
ante el auditorio. •

La última vez que presencié
el asunto que nos ocupa fue en
una exposición' titulada "la
constitución y los trabajado-
res". Uno de los compañeros
interpelantes esbozó una tesis
sobre el supuesto de que la
exposición del parlamentario al
hablar de los logros de la nueva
constitución no se correspon-
día con la relación de fuerzas
hoy existentes en España entre
la clase obrera y la burguesía
(lo que no deja de ser intere-
sante como materia de re-
flexión).

El conferenciante, en vez de
discutir la hipótesis, le espetó
un "tú eres un marxista meca-
n¡cista". Por supuesto el diálo-
go terminó ahí, con gran com-
placencia de la mayoría de los
asistentes y, por supuesto, la
del conferenciante.

El hecho sería una anécdota
más de las muchas que entre-
tejen la intensa vida de nuestro
partido. La anécdota se con-
vierte en indicio de problema
cuando se repite con insisten-
cia.

Que los hombres cualifica-
dos (ante los compañeros y
ante la opinión pública) del
partido adopten tales formas
expeditivas para encajonar to-
do aquello que-"anima" un de-
bate no me parece correcto.

Entiendo que es más educa-
tivo discutir y desmontar en su
caso las falsedades (la base
tampoco suele ser infalible).
Segundo, un dirigente tiene la
obligación de recoger todo
aquello que preocupe a los
compañeros y darle la debida
forma. Y tercero, porque creo
que de generalizarse tal acti-
tud, los que estamos a pie de
máquina, de tajo, al final po-
dríamos creernos erróneamen-
te que sólo somos buenos para
pegar carteles.

Julián Lázaro

Un butlletí intern

Sitges socialista
A les nostres mans ha arribat el

primer exemplar del butlletí intern
dels socialistes de Sitges, corres-
ponent a la segona època. Ante-
riorment sortia com a publicació
exterior, com a portaveu del PSC
(C) amb una peridipcitat mensual.

Ara, torna a sortir amb la mateixa
capçalera, "SITGES SOCIALIS-
TA", però amb un disseny ade-
quat al nou Partit que anem cons-
truint dia a dia. Tampoc no és

portaveu, sinó butlletí intern, ja
que hom no guadeix d'una ampli-
tud econòmica suficient, i que a
la base li manca informació del
queja o deixa de fer el Partit ( no
oblidem que moltes vegades està
molt més informada de les postu-
res d'altres partits que no pas del
seu); de la mateixa manera que
s'ha d'acostumar a la participació
activa, no sols a la cotitzant.

Els socialistes de Sitges espe-

O C I A L I S T A
BUTLLETÍ INTERN n°l 25-11-78

Federació de Barcelona de la

Joventut Socialista
de Catalunya

Diumenge dia 12 de novembre es va constituir la Federació de
Barcelona de la Joventut Socialista de Catalunya, en una Assemblea
dels militants que va tenir lloc als locals del Partit deís Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) del carrer de Rosselló, amb el següent ordre del
dia: Constitució de la mesa, Programa de Treball i Elecció del Comitè de
Federació.

Un cop constituïda la mesa, i en entrar al segon punt de l'esmentat
ordre del dia, es va acordar que el Comitè de la Federació que havia de
ser escollit preparés un projecte de Programa de Treball per a Barcelo-
na, a presentar abans de dos mesos. Seguidament, es va procedir à
escollir l'esmentat Comitè, format pels següents membres:

ren treure aquest butlletí cada
quinze dies, per marcar una data
fixa, i cada cop que les circums-
tàncies ho permetin oer a facilitar
els documents de discussió que
fan indispensable una postura cla-
ra i definida del Partit en tots els
àmbits.

No neix com alternativa al por-
taveu del Partit, "L'OPINIÓ SO-
CIALISTA", sinó en part com a
complement d'ella, en part cap a
una dinamització de la informació
entre la base.

ORGANITZACIÓ:
FINANCES:
PROPAGANDA:
MUNICIPAL:
FORMACIÓ:
ESTUDIANTIL
SINDICAL
RELACIONS POLÍTIQUES

Josep Ramon Luesma
Lali Pérez
Josep Antoni Pons
Carles Prats
Joan Fuster
Elena Hevia
Josefina Neira
Ferran Daroca

La Federació de l'Hospitalet ens informa

Constitució de
la Federació 14

Amb l'assistència de Joan Reventes, Josep Subirats, Pep Jai i
Carles Martí, es celebrà l'assamblea constitutiva de la Federació
14.ena del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), que
correspon a l'àmbit de les comarques del Tarragonès, l'Alt Camp i
la Conca de Barberà.

Va ser escollida la següent Comissió Executiva:

ORGANITZACIÓ:
MUNICIPALS:
SINDICAL:
INFORMACIÓ I PROP:
FORMACIÓ:
PAGESOS:
SECTORIALS:
ADMINISTRACIÓ:

Josep m.a Magí
Andrés Limón
Ramón Barrabeig
Sergi Xirinacs
Juan Molina
J. Mallafré
Dolors Capdevila
Rosa Pinol

Seguidament va ser escollit el Consell de Federació, de 30
membres, on són representades totes les localitats de la Federa-
ció.

De les Federacions VI i VII

Política i cul tu ra Noves agrupacions
La Secretaria de Premsa de la

Federació de l'Hospitalet ens co-
munica dos esdeveniments impor-
tants per a la vida de l'esmentada
Federació: el primer és la reunió
constitutiva del primer Consell de

Els perills
de ser jove
i socialista

Totalment coherents amb el
seu No a una Constitució que
proclamava inequívocament els
drets democràtics, les bandes fei-
xistes ataquen una vegada darrera
l'altra aquests drets. La nova oca-
sió en què s'han manifestat com a
devots de la dialèctica de la vio-
lència com a única raó es produí la
setmana passada, quan un grup
d'extrema dreta va agredir el pri-
mer secretari de la Joventut So-
cialista de Catalunya, Jordi Casa-
novas, i a tres companys més que
anaven amb ell. Les pegatines so-
cialistes que duien els joves van
ser l'únic motiu que féu saltar la
llebre dictatorial dels agressors.

Afortunadament, no van poder
fer-los gaire mal, però aquest fet
ens demostra el perill constant per
la convivència que representa el
feixisme.

Federació, que va tractar diversos
punts de caràcter intern i organit-
zatiu. L'únic punt de caràcter ex-
tern que va ser aprovat fou la
declaració del Consell de Federa-
ció davant de les eleccions muni-
cipals.

D'altra banda, als locals de la
UGT de l'Hospitalet, carrer d'A-
madeu Torner-109, i en el marc
dels actes culturals que tira enda-
vant la Secretaria de Cultura i
Esports de l'anteriorment esmen-
tada Federació, va ser projectada
la película "La Batalla de Xile",
amb l'assistència de nombrosos
afiliats a UGT i militants i simpatit-
zants del PSC (PSC-PSOE).

Les últimes agrupacions que
ens han tramés notícies de les
seves constitucions són les de La
Verneda-Besós, Agrupació F de la
Federació VI, i La Florida-Pubilla
Casas-Can Serra, Agrupació 2 de
la Federació Vil.

Pel que fa a la primera, repro-
duí'm aquí la composició del seu
Comitè Executiu: PRIMER SE-
CRETARI: M. Pérez Vila, SECRE-
TARI D'ORGANITZACIÓ: J. A.
García, FORMACIÓ I CULTURA:
A. Morell Ivars, PREMSA I PRO-
PAGANDA: Francisco Moreno,
ADMINISTRACIÓ I FINANCES:

F. Benedí i VOCALS: R. Artero i
Josep Guinot.

Quant a l'Agrupació de la Flori-
da-Pubilla Casas-Can Serra, cal
dir que ja han mig renovat llur
Comissió Executiva; la nova C. E.
és constituida pels següents
membres: PRIMER SECRETARI:
Manuel Ramos, ORGANITZACIÓ:
Manuel MUSCOSO, FORMACIÓ:
Jaume Fuster, MUNICIPALS: An-
toni Pulido, SINDICAL: Nico Ple,
ADMINISTRACIÓ I FINANCES:
Anna Onieva, PREMSA I PROPA-
GANDA: Richard W. Burton i VO-
CALS DE MUNICIPALS: Mariano
García i Víctor Guerrero.

SUSCRIBIROS A L'OPINIÓ SOCIALISTA

Nombre ................................^ .......—
Dirección..,.......;.;....-..>.•«•— • • ••••• • ——
Población........................ .-• Teléfono

Se suscribe 'a "L'OPINIÓ SOCIALISTA" por un año.
El\ importe de la suscripción lo hará
efectivo mediante T/, bancario c

Giro postal
Autorización bancaria
Suscripción por un año, 500 ptas.

por seis meses 250 ptas *
Enviad este boletín a • , . • • ' • ' .
"L'QPINIO SOCIALISTA" (tachar lo tnie no convenga)

I Canuda, 26--Barcelona . •
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La biografia d'en Pep Rovira
\ ' • . • : . ' • . - . ' - . . . . . • - .

"A un home se'l coneix davant el poder i el dîner"
Poc a poc el moviment

obrer, a Catalunya i a tot Es-
panya va recuperant de mane-
ra notòria la imatge dels qui
foren els seus líders. Es van
completant esforços cada cop
més encertats perquè surtin a
la llum pública aquells perso-
natges que, per lluitar en de-
fensa de la democràcia -i els
drets del treballadors, han so-
fert durant molts anys un os-
tracisme total per part de la
historiògraf ia oficial.

En aquesta línia desvetlladora
apareix el llibre de l'Editorial Ariel
titulat "Josep Rovira, una vida al
servei de Catalunya i del Socialis-
me", preparat per Josep Coll i
Josep Pané i que es presenta a la
col·lecció "Hores de Catalunya".

En aquest volum apareix, amb la
col·laboració dels que foren com-
panys d'en Rovira en moltes oca-
sions, la biografia política de l'im-
portant líder obrer català.

Al llarg de tota la vida política
d'en Josep Rovira, dues són les
seves directrius fonamentals: el
catalanisme i el socialisme. La se-
va actuació política, és marcada
per aquests dos objectius, i a ells
s'aplicarà des de la seva participa-
ció en els fets de Prats de Molló
fins a la creació del • Moviment
Socialista de Catalunya.

El seu sentit de l'acció, aplicat a
\es dues idees bàsiques esmenta-
des, el porta a militar en el Partit
Català Proletari, després en el
Bloc Obrer í Camperol í, amb
aquest, a la cieació del P.Q.U.M.

El catalanisme de Josep Rovira
és indestriable dels interessos de
la classe treballadora. La seva
concepció de Catalunya és anta-
gònica de la mostrada per la Lliga,
a la qual qualifica d'anti-Catalu-
nya. És dels primers líders obrers
que assumeix l'estreta relació en-
tre la reivindicació nacional i la
lluita de la classe treballadora,

* protagonista i única força social
capaç de dur a terme ia lluita pels
drets nacionals. Pregonament

UNA VIDA AL SERVEI
DE CATALUNYA
I DEL SOCIALISME

arrelat en la seva concepció del fet
nacional, Rovira remarca la di-
mensió internacional de la lluita
obrera. En cap cas no limita la
seva anàlisi i la seva perspectiva
en un determinat país. L'allibera-
ment dels obrers és una tasca que
té dimensió internacional i, per
això, ha de plantejar-se amb unes
orientacions globals, vàlides per a
tots els països, tot i que cal adap-
tar-les a la pròpia realitat político-
social per pari de cada moviment1

obrer nacional. .

Una de les seves majors preo-
cupacions radica en dotar la clas-

se obrera catalana d'un partit de
classe fortament organitzat i de:

mocràtic. Partit que ell volia for-
mar per a tots els corrents obrerfe-
tes però sense que s'hi puguin
mantenir fraccions organitzades.
I, en aquesta concepció del partit,
planteja la identitat entre llibertat i
socialisme, que permet fer avan-
çar la societat per la via democrà-
tica vers el socialisme. Procés
que, en la concepció de Rovira, no
pot ésser obra d'uns professionals
de la revolució, per la qual cosa
repudia els models organitzatius i
les concepcions leninistes i estali-
nistas dels partits comunistes.

Con participación de un centenar de militantes

ESCOLA SOCIALISTA D'HIVERN

Los días 8/ 9 y 10 de diciembre se
celebro en Barcelona la Escola Socialista
d'Hivern, en la que participaron un
centenar de militantes del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

Se desarrollaron cinco seminarios
distintos. El primero "Estructura y
comportamiento de las clases sociales en
Catalunya y en España" contó con la
participación de José M. Vegara, Isidre
Molas, Toni Monreal, Santiago Roldan y
José Casco. El seminario sobre "Autogo-
bierno de Catalunya" reunió como
expositores a Josep M. Triginer, Josep
Verde Aldea, Isidre Molas, Raimon
Obiols/ José Antonio González Casano-
va, Francesc Ramos y Carmel Rosa. El
seminario sobre "Relaciones partido-sin-

dicato" tuvo como ponentes a Josep
Font, Isidor Boix, Guillermo García y
Reynaldo Gargano y como coordinador
a Jesús Salvador. Por su parte, el.relativo
a "Problemas de organización del parti-
do obrero" reunió a Pere Jover, Genis
Morillas, Artur Fernández, Caries Mon-
ner y Caries Cigarrán. Por último el
serrfinario de "Política Municipal" tuvo
como coordinador a Jaume Padrós e
intervinieron José M. Carreras, García
Duran, Pilar Ferran, José Corominas y
Lluís Revertes.

El acto final del cursillo consistió en
un amplio debate político en el que
intervinieron Caries Cigarrán, Salvador
dotas, Josep Font, Pere Jover, Josep M.
Triginer y Josep M. Sala.

Des del mateix dia de la suble-
vado militar contra el Govern de
la República, Rovira participa en
un lloc preeminent en l'intent de
sufocar l'aixecament feixista. Al
llarg de la guerra civil, en Pep
manté la seva activitat de lluitador
incansable, malgrat arribar a sofrir
en la pròpia carn les infamants
campanyes comunistes contra la
seva persona, que arriben a acon-
seguir fins i tot la seva detenció.
Era un home amb conviccions de-
mocràtiques i socialistes tan pro-
fundes que esdevenia un enemic
perillós per a la maniobra comu-
nista de controlar el poder en l'Es-
panya republicana.

Aconseguit al seu alliberament
de la presó Model al dia abans de
l'entrada de les tropes franquistes
a Barcelona, Rovira s'incorpora a
la columna de refugiats que tras-
passen la frontera francesa. A l'e-
xili, tornarà a renéixer la voluntat
de lluita de Rovira i la seva ex-
trao'rdinària capacitat organitzati-
va. Renuncia a viatjar a Mèxic, tot
i tenir passaport per fer-ho, i pre-
fereix continuar en territori fran-
cès lluitant contra les forces nazis
d'ocupació. El grup organitzat per
en Pep serà conegut amb el nom
de "Grup Martin". Paral·lelament
al grup resistent, Rovira ja pensa
en la creació d'una organització
popular de masses oposada al
franquisme. Organització que des
d'una perspectiva socialista inicia-
ria una de les primeres accions
—si no la primera— en la Cata-
lunya dominada pel franquisme
amb el desenvolupament de cam-
panyes de propaganda i solidaritat
antifeixistes. Organització que
s'establiria amb el nom de "Front
de la Llibertat".

Rovira preveu encertadament
que la implantació del socialisme a
Europa no coincidirà amb la fi de
la II guerra munida!. Per això con-
sidera absolutament necessari ar-
ticular, en una nova organització,
la resistència.socialista. Renuncia
als esquemes anteriors a la guerra
civil i propugna una revisió apro-
fundida dels anteriors anàlisis per
a impuísar una posta al dia que
adapti l'actuació del moviment
obrer català a la nova realitat polí-
tica i social. D'aquí sorgeix la crida,
a les diverses correnties socialistes
de Catalunya per a iniciar el primer
intent de fer avançar un procés
unitari socialista sota el lema de:
Federalisme, Democràcia i Socia-
lisme. D'aquí sorgiria l'any 1945 el
Moviment Socialista .de- Catalu-
nya. Aquell procés unitari del so-
cialisme català, que s'entronca en
l'esforç de les generacions prece-
dents i es relliga amb les noves
generacions, aquell tossut objec-
tiu d'en Rovira, s'ha culminat,
malgrat que hagi estat precís es-
perar fins l'any 1978.

Lluitador infatigable,' home fidel
als seus principis, enamorat de la
seva terra i orgullós de pertànyer a
la classe obrera, en Pep Rovira és
un exemple senyera d'aquella mu-
nió d'homes i dones que lluitaren
per la llibertat i, un cop vençuts en
el camp de batalla, treballaren fi-
dels i sense treva per mantenir la
flama del socialisme, única possi-
bilitat d'alliberament dels treballa-
dors i els pobles del món.

Genis Morillas

JORNADES
SOCIALISTES
DE CULTURA

Los días 2 y 3 del presente
mes, se celebraron en Saifores
las Jornadas Socialistas de
Cultura, en las que participó un
elevado número .de militantes
del Partit dels* Socialistes de
Catalunya (P.S.C.-P.S.O.E.).
Tres intelectuales, M.a Aurelia
Capmany, Carles Barrai y Jo-
sep M.a Castellet habían sido
encargados de presentar po-
nencias sobre la relación entre
socialismo y cultura y más con-
cretamente entre socialismo y
cultura catalana. En un amplio
debate celebrado el sábado día
2, la tres ponencias se refun-
dieron con aportaciones del
resto de los participantes en un
solo texto definitivo. En él se
reconoce que la cultura catala-
na se ha caracterizado en los
últimos años por estar obligada
a explicarse continuamente, a
participar activamente en la lu-
cha política. Se señaló el dere-
cho de todas las clases sociales
a la cultura y el deber de poten-
ciar la capacidad receptiva del
pueblo. Se indica también que
frente a una cultura de clase
burguesa, nos encontramos
una clase obrera desprovista de
cultura y que puede recurrir
únicamente a la tradición popu-
lar. También se recoge en este
texto el hecho diferencial de
otras formas de expresión cul-
tural, no catalanas, en Catalu-
nya.

LA COMISIÓN DE
CULTURA

UnO de los propósitos de
estas jornadas era que de allí
saliera la Comisión de Cultura.
Esta comisión estará dirigida
por la Secretaría de Cultura y
formarán parte de la misma,
los responsables de Cultura de
las Federaciones y un repre-
sentante de cada uno de diez
sectores que fueron señalados
en las Jornadas.

Estos sectores, cada uno de
los cuales elaboró unas po-
nencias-base, que esperamos
poder seguir ofreciendo en los
próximos números, son, me-
dios de comunicación social;
creación literaria y producción
editorial; patrimonio artístico e
histórico; teatro; cine; música;
artes plásticas; animación cul-
tural; deporte; investigación
científica. -

A las Jornadas asistieron
también dos miembros del
Frente Cultural del Partido So-
cialista Obrero Español, Santos
Mases y Carvajal.

En el Ateneo Barcelonés,
Canuda 6, pronunciará, el
próximo día 19, una confe-
rencia Isidro Molas sobre
"Josep Rovira, en la histo-
ria del socialisme a Catalu-
nya". El día 22, a la misma
hora, Josep Verde hablará
sobre "La nova visió de l'Es-
tatut". '' -'..
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CARLES MARTÍ, SENADOR SOCIALISTA DE L'ENTESA.

Som al Saló de la Reina Regent de l'Ajuntament de
Barcelona. Hi ha sessió de l'Assemblea de Parla-
mentaris. Els representats del poble català estan
debatent l'Estatut. Al carrer provisqueja. A l'Ajun-
tament hi fa una calor afalagadora. En aquests
moments són les dotze del migdia. La sessió ordi-
nària de l'Assemblea té un recés d'un quart d'hora.
La discussió és ràpida però densa. Els diputats i
senadors van sortint cap al passadís; en grupets
van comentant el debat que hi ha hagut moments
abans.

Trobem en Carles Martí i
Messeguer, antic militant de
l'Esquerra Republicana. Advo-
cat, avui senador de l'Entesa
per Tarragona, esta comentant
amb un diputat la qüestió de
les vídues dels combatents re-
publicans morts a la guerra ci-
vil.

—Carles, com està aquesta
qüestió? És en vies de solucio-
nar-se?

—I tant! Avui mateix —u de
desembre—entra en vigor. A par-
tir d'ara, aquelles dones que, en
acabar la guerra, van quedar ví-
dues, tant si el marit havia mort en
combat o havia estat executat en
entrar els homes d'en Franco, re-
bran l'adequada compensació per
la qual hem vingut lluitant tant de
temps. Has de comptar que ha
costat força d'aconseguir-ho i que
tan sols últimament e\s de la UCD
han reconegut que sí...,' que era
una qüestió vergonyosa que calia
solucionar aviat anul·lant d'una
vegada per totes la marginació,
quant a pensions es refereix, a
què han estat sotmesos fins ara
els qui van defensar la causa repu-
blicana.; : • . / . • : . - :

— Però, fins a quiri punt és
avantatjosa aquesta llei?

—Doncs, mira: per a començar,
aquestes pensions no són incom-
patibles amb d'altres que hom pu-
gui rebre de l'Estat, les províncies,
els municipis, la Seguretat Social
0 d'altres entitats públiques i pri-
vades. Que afecta tant als fami-
liars d'antics membres de les uni-
tats regulars com als dels vells
milicians i dels presos morts a les
presons franquistes a resultes de
llur participació en el bàndol repu-
blicà, com als dels que, sense
haver participat en accions de
guerra, van morir violentament en
bombardeigs/execucions col·lec-
tives de càstig, etc...

—Ja, però, pecuniariàment,
en quant es tradueixen aques-
tes bones disposicions? Tot-
hom sap allò de minso que
arriben a ser totes les pensions
1 l'estretor en què viuen la ma-
joria dels ciutadans de la terce-
ra edat i, de manera particular,
els antics lluitadors del Front

ular. •
ions la llei cobraran, de
¡xa i a partir d'ara, cator-

ze pagues anuals de set mil qua-
tre-centes pessetes; que no és
gaire, però si es té en compte que
hom pot acumular pensions i que
aquestes sofriran les actualitza-
cions que s'estableixen en la legis-
lació de "clases pasivas del Esta-
do", o en l'anual de Pressupostos
Generals de l'Estat. Si hom ho
mira en conjunt, els resultats són
forca esperançadors i nivellen les
pensions envers els afectats del
bàndol franquista.

Ah! I, a més a més, els qui
només rebin pensió per aquest
concepte seran integrats en el rè-
gim general de la Seguretat So-
cial.

S'HAN D'ELIMINAR LES
SEQÜELES DE LA GUERRA

—Això és prou clar. Però
dins el mateix àmbit, el de les
seqüeles de la passada guerra,
hi ha la delicada qüestió 'del
patrimoni confiscat a las
fuerzas rojas" per règim d'en
Franco...

—Tu ho bas dit. ÉS un aspecte
força delicat i embolicat... emboli-
cat per les circumstàncies i pel go-
vern de la UCD.

••• _? - . • ; ' .'' ' - ' : '
—Com tothom sap, els socialis-

tes hem interpel·lat diferents cops
al govern demanant la devolució
del patrimoni confiscat en base a
la "Ley de Responsabilidades Po-
líticas" (decret del nou de febrer
de 1939) El govern s'ha fet el "Ion-
guis" d'una manera constant,
adduint dificultats per a l'elabora-
ció d'un índex de béns i drets
incautats a partits polítics, orga-
nitzacions sindicals i altres agru-
pacions polítiques i socials. Per
aixO, els socialistes, veient com
tots els nostres esforços de les
cooperatives, confraries i mu-
tualitats, i aprovàrem la moció
presentada pel company Joan Re-
ventós, en el sentit que, en el ter-
mini de tres mesos, els organis-
mes preautonòmics recollissin to-
ta la informació necessària perquè
el govern pugui presentar un pro-
jecte de llei al Congrés perquè es
puguin establir els mecanismes de
devolució de les cooperatives i les
altres entitats que he esmentat.

—Així, l'assumpte dels patri-
monis dels partits polítics. Ca-
ses del Poble i Ateneus queda
congelat...

—No del tot, ja que el govern va
prendre el compromís de treballar
en la confecció d'una relació de
tot aquell patrimoni. El que no se
sap és a partir de quan i com es
començarà a fer. Jo mateix vaig
anar a veure el ministre de Treball
i li vaig plantejar això: quin temps
es prendrien per a esbrinar-ho; la
lògica resposta va ésser que no ho
sabia i que hi havia moltes dificul-
tats, sobretot en aquells llocs en
què el patrimoni confiscat fou ve-
nut a tercers. També li vaig dir que
només calia que aquesta intenció
fos feta pública i que jo em com-
prometia a dur-li en un termini
brevíssim (ni tres mesos) tota la
documentació necessària: els in-
teressats saben com moure's. Les
respostes foren ambigües i volent
desviar el tema. ÉS clar que a la
UCD no li interessa que tornin tots
aquells locals confiscats perquè
saben que la seva devolució signi-
ficaria fomentar nuclis d'oposició a
ells, la UCD, fomentar una esque-
rra que pot fer trontollar, en més o
menys temps, a la dreta. -

CANDIDAT A ALCALDE PER
REUS

Les seves explicacions són
enèrgiques, com a ressò d'un
llarg període d'opressió i d'hu-
miliacions que cal superar en
aquest poble que ara comença
a viure. Les seves mans són
gesticulants i expressives. En-
cén una cigarreta; això em per-
met d'encetar un nou tema,
avui notícia candent.

—Segons sembla, els com-
panys de Reus et presenten
com a cap de llista per a les
eleccions municipals. Com ha
estat això?

—Doncs, senzillament, va ésser
una- llista aprovada per l'Assem-
blea de l'Agrupació de Reus però
que, com saps, ha de ser aprova-
da pel Consell de la federació XIV i
pel Consell Nacional.

—Això no obstant, a la
premsa diària ha aparegut la
notícia que alguns companys
han presentat la dimissió del
Partit perquè, segons diuen.

està en desacord amb els re
sulfats.

— És fals, cap militant de Reus
no ha demanat la baixa. Sols dos
han decidit separar-se'n, com a
oposició al mètode seguit per a
elaborar la llista, no per estar en
contra de la candidatura. És fruit
d'un malentès que es solucionarà
molt aviat. La notícia tal com ha
aparegut a la premsa és força ten-
denciosa i desvirtua la veritat.

—Aleshores, quines possibi-
litats li veus, a la candidatura?

— Bé, la veig bé. Has de comp-
tar que els socialistes vam ser els
guanyadors a Reus, a les elec-
cions del quinze de juny. Hem
mantingut una presència al carrer
i tot f a suposar que els resultats
d'aleshores els podem igualar, si-
n&superar. ,

En aquests moments se'm
creua en Solé Barberà, diputat
del PS U C. Un amistós diàleg
s'estableix entre els dos reu-
sins (—Home! Carles! M'he as-
sabentat que vas d'alcalde de
Reus. Comença a tremolar
quan comenci la campanya i
em sentis per la ràdio atacant-
te! ':..- ; • • • • / • . - • : • • , ' . . . . , • - ' - • ; •

—Ja saps que sóc forca ner-
viós, però si els atacs venen de
tUk„l.-' ;:, . • • ' • . . - ' . . - . ' ' . ' "'. ; . ; / • . . '

Són vells antifranquistes
que lluitaran des de diferents
trinxeres. Des de posicions
complementaries, però amics.

— Una última cosa, Carles:
tu, com a home de comarques,
com veus la qüestió de l'orga-
nització territorial de Catalu-
nya i la representació de les
comarques al Parlament de
Catalunya?

t " " '. —Abans de tot s'ha de tenir er
- compte una cosa: les primeres
: eleccions al Parlament ho seran
, en base a la millor estructura pos-

sible, adequant els diferents pro-
blemes amb què ens trobem a la
fórmula més democràtica i racio-
nal. Un cop fetes, serà feina del
Parlament establir la definitiva llei
electoral. Ara per ara, el Partit és
prou clar; circumscripció: la ve-
gueria; una vegueria organitzada i
actualitzada que, sens dubte, ha
de servir com a primera solució.
Solució que ha de tenir en compte
el principi, elemental del sufragi
universal: un home, un vot, i que
tots els vots siguin iguals, i els
partits catalans, si és que volen
respondre a la realitat del País
hauran de presentar candidats de
tot arreu si és que no volen allu-
nyar-se de poble; és una raó que
cau pel seu propi pes.

Aquí acabem el diàleg amb
en Carles Martí. Un parlar sin-
cer, una veu carregada d'expe-
riència. Al carrer torna a fer
sol.

J. Ml. Campillo
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