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2 L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL

Un vot responsable

Estem en campanya electoral. Però aquesta campanya electoral no
té res a veure amb la del 15-J.

Allò que Tu de març es posa en qüestió és qui governarà el país
durant els pròxims quatre anys. És a dir, qui farà front als greus
problemes que estem patint: la crisi i Tatur, el deteriorament de les
condicions de treball, la manca de Seguretat ciutadana, la deficient
qualitat de vida dels espanyols (salut, escoles, medi ambient, etc.), i tot
plegat emmarcat en la necessitat de consolidar la democràcia.

El 3 d'abril seguiran les eleccions municipals. Si l'u' de març es
decideix qui tindrà majoria al Parlament i, per tant, qui governarà, el 3
d'abril es decideix si finalment el poble serà a la vora de la solució dels
problemes que més directament l'afecten en el seu municipi, en el seu
Ajuntament.

I tot va molt lligat. Governar no és només anar traient decrets, és
també aplicar-los. L'exemple dels milions que, destinats a. l'atur, s'han
perdut a Andalusia a causa de la gestió d'uns Ajuntaments corromputs
n'és una bona prova.

¿ Als treballadors no ens és gens indiferents que governi un partit o un
altre, ni que l'Ajuntament sigui gestionat per un partit o un altre. La
solució que hom doni a l'atur, a la crisi, als augments de salaris, a
l'ensenyament, a la sanitat, a la Seguretat ciutadana, etc., des del
govern a Madrid i des de" cada Ajuntament, serà diferent, i amb efectes
immediats sobre les condicions de vida i de treball, segons quin sigui el
partit amb majoria per a aplicar-la. ^

Els socialistes oferim un programa concret que podem dur a terme si
els treballadors ens donen el seu suport i aconseguim de ser majoria per
a governar i administrar els municipis.

Responsablement, els treballadors només han de donar el seu
suport, el seu vot, a un partit dels treballadors que ofereixi solucions
viables i realistes als problemes dels treballadors.

I, responsablement, han de donar el seu suport al partit que més
possibilitats % té d'assolir la majoria. Aquesta és la utilitat del vot
treballador.

Això és el què, des d'aquestes pàgines, us oferim i us demanem els
socialistes, el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-
PSOE).

Un voto responsable

Estamos en campaña electoral. Pero esta campaña electoral no tiene
nada que ver con la xdel 15-J.

Lo que el 1 de marzo se pone en cuestión es quién gobernará el país
durante los próximos cuatro años. Es decir quién afrontará los graves
problemas que hoy padecemos: la crisis y el paro, el deterioro de las
condiciones de trabajo, la falta de Seguridad ciudadana, la deficiente
calidad de vida de los españoles (salud, escuelas, medio ambiente, etc.),
y todo ello enmarcado en la necesidad de consolidar la democracia.

El 3 de abril seguirán las elecciones municipales. Si el 1 de marzo se
decide quién tendrá mayoría en el Parlamento y, por tanto, quién
gobernará, el 3 de abril se decide por fin si el pueblo estará cerca de la
solución de los problemas que más directamente le afectan en su
municipio, en su Ayuntamiento.

Y todo va muy ligado. Gobernar no es sólo sacar decretos, es
también aplicarlos. El ejemplo de los millones para el paro que se han
perdido en Andalucía por la gestión de unos Ayuntamientos
corrompidos, es una buena prueba.

A los trabajadores no nos es en absoluto indiferente que gobierne
uno u otro partido, ni que el Ayuntamiento sea gestionado por uno u
otro partido. La solución que se dé al paro, a la crisis, a los aumentos
de salarios, a la enseñanza, a la sanidad, a la Seguridad ciudadana, etc.,
desde el gobierno en Madrid y desde cada .Ayuntamiento, será
diferente, y con efectos inmediatos sobre las condiciones de vida y de
trabajo, según qué partido tenga mayoría para aplicarla.

Los socialistas ofrecemos un programa concreto que „podemos
cumplir si los trabajadores nos dan su apoyo y logramos ser mayoría
para gobernar y para administrar los municipios.

Responsablemente, los trabajadores sólo deben dar su apoyo, su
voto, a un partido de los trabajadores que ofrezca soluciones posibles y
realistas a los problemas de los trabajadores. Y, responsablemente,
deben dar su apoyo al partido que más posibilidades tiene de alcanzar
la mayoría. Esa es la utilidad; del voto trabajador.

Eso es lo que desde estas páginas os ofrecemos y os pedimos los
socialistas, el PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
(PSC-PSOE).

La joventut i la vida municipal
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més cultura,
més lleure

La joventut ha de participar activament en la vida
municipal, i l'Ajuntament ha de comptar amb els
mitjans necessaris per a fer efectiva aquesta participa-
ció. En aquest sentit hom impulsarà la creació del
Consell Municipal de la Joventut com a entitat vàlida de
participació dels joves a l'Ajuntament. També cal vetllar
per la presència del joves en els futurs Consells de
Districte (i, ja ara, en les Juntes de Districte, a les grans
ciutats). La creació d'aquests Consells s'haurà de dur a
terme, sempre que sigui possible de fer-ho, a nivell de
barri.

Per a fer efectiu el nostre
programa per a la joventut,
proposem la dedicació especí-
fica d'un regidor a aquesta ma-
tèria. Normalment, en conse-
qüència, a les ciutats de més de
quinze mil habitants hi haurà
d'haver un regidor per a la
Joventut.

L'acció dels socialistes als
Ajuntaments tindrà tres eixos
fonamentals. En ells es conside-
raran les competències i que
l'Ajuntament pugui dur.a terme
directament i aquelles en les
quals la seva funció serà gestio-
nar ¡-pressionar al davant dels
poders públics, Generalitat i Es-
tat. Els eixos abans esmentats
seran:

-El treball i la problemàtica
laboral.

-La cultura i les relacions
socials.

- L'esplai, el temps lliure i
l'esport.-

EL TREBALL I LA
PROBLEMÀTICA LABORAL

En aquesta matèria, en què els
Ajuntaments tenen escassa inci-

dència, han d'exercir pressió a
l'administració per l'acompli-
ment de les següents mesures.

-L'escolarització fins a 18
anys.

- L'acompliment de la Llei de
març del 1978 sobre llocs de,
treball.

Entre les mesures que, prò-
pies de la seva gestió, caldria
prendre, hi hauria: 9

-La promulgació de normes
per a la contractació de
joves en les obres i serveis
municipals.

— La promoció d'acords amb
empreses situades eri el
terme municipal per donar
feina als joves a canvi de
certes contrapartides.

LA CULTURA I LES
RELACIONS SOCIALS

En aquesta àrea, el regidor de
la Joventut amb el Gonsell Muni-
cipal de la Joventut hauran de
vetllar per:

- La completa escolarització a
EGB, BUP i Formació Pro-
fessional.

- La creació d'Escoles de For-
mació Professional per als
nuclis de més de vint mil
habitants, Instituts en els
centres comarcals, així com
Escoles de Formació Pro-
fessional Agrària, i assegu-
rar la participació dels joves
en la gestió d'aquests cen-
tres.

- Impuls i abonament als
grups de joves o d'organit-
zacions jovenils quan realit-
zin activitats d'interès gene-
ral, com per exemple set-
manes de joventut, estudi
sobre problemes específics,
etc.

- L'atur, les dificultats d'accés
a la cultura, la manca
d'equipaments socials i de
centres d'esplai en la major
part dels barris i la degrada-
t\ó de les condicions de vida
són les causes que duen el
jove cap a la delinqüència i
la marginació.
Per al tractament d'aquests
problemes els socialistes
contemplem tres aspectes:
la prevenció, la teràpia i la
rèsocialització.

- En els centres de salut, hom
impulsarà la creació d'un
departament per a l'educa-
ció i formació sanitària i
sexual dels joves que treba-
llarà en equip amb el centre
de planificació familiar i que
farà extensiva la seva tasca,
sempre quei això sigui pos-
sible, a les escoles. En
col·laboració amb el depar-
tament de serveis socials,
caldrà crear un servei que
atengui els joves amb pro-

blemes psicològics, toxicò-
mans, alcohòlics, etc., amb
un pla de rehabilitació no
repressiu en centres oberts,
amb tractament mèdic i psi-
cològic, per a tots aquells
que es vulguin acollir a
aquest servei.

L'ESPLÀÍ, EL TEMPS LLIURE I
L'ESPORT

Hom fomentarà la creació
d'ateneus populars, centres de
joventut i centres infantils, se-
gons la realitat i les necessitats
de cada poble o de cada barri de
la gran ciutat. Se subvenciona-
ran les escoles d'animadors de .
temps lliure, així com de moni-
tors de centres infantils.
Aquests monitors seran assig-
nats als centres de joves i
infantils que ho demanin. Hom
impulsarà colònies de vacances i
camps de treball, per a joves i
fomentarà la seva coordinació
dels seus municipis.

Pel que fa a l'esport, a més del
que ja se n'ha dit en el capítol
corresponent, l'Ajuntament hau- -
ria, de fomentar els següents
aspectes: campanyes de com-
peticions a nivell jovenil i infantil;
participació del Consell Nacional
de la Joventut en el control dels
pressupostos destinats a l'es-
port; subvencions a clubs i cen-
tres jovenils declarats d'interès
públic pels Ajuntaments; i la
potenciació de clubs juvenils i
infantils (excursionistes, cultu-
rals, esportius, artístics, etc.).

Miquel Lumbierres
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La crisi del camp

Creiem en la vocació agrícola
del món rural

Per Toni Verdaguer

Çls vuit-cents municipis rurals
de Catalunya tenen una problemà-
tica específica que el nostre Partit
no pot deixar de tractar.

Els nostres objectius socialistes i
autogestionaris der poder comarcal
i la institucionalització de les
comarques no serien res, si no
s'acompanyen d'una voluntat
ferma de defensa i desenvolupa-
ment de l'espai rural, així com de
la promoció social dels seus resi-
dents.

Hem de reconèixer que la Cata-
lunya de l'interior es troba avui, en
una gran part, mancada de qualse-
vol cosa que s'assembli a una
planificació sòcio-econòmica més o
menys racionalitzada. Les aglome-
racions industrials i urbanes
atreuen cada vegada més els joves i
les noies del mon rural, en la
recerca de llocs de treball, de les
possibilitats d'obtenir un ensenya-
ment superior i Una cultura més
extensa. Els pares mateixos els
animen a deixar la terra, de
manera que el desequilibri demo-
gràfic no és pas només quantitatiu

.(disminució global de la població)
sinó també qualitatiu (envelliment
progressiu de la població rural).
Així els pobles, abans d'una ani-
mació i activitat considerables,
esdevenen ara passius, amorfs i
víctimes de la desesperança.

Això comporta una degradació
del marc de vida rural: els serveis
col·lectius públics o privats, així
com tota mena d'equipaments, són
mínims o inexistents a falta d'una
clientela suficient per a fer-los
rendables. "

Els pocs joves que decideixen
romandre al seu poble ~ queden
condemnats a subsistir en alguns
casos al marge del món modern
tant de la cultura com de l'esplai.
Això comporta acceptar un ritme
de treball difícil i unes pèrdues de
temps abassegadores per arribar a
portar una activitat normal de vida
quotidiana. És així com es desen-
volupa el cercle viciós de la
marginació del món agrícola i la
lenta agonia dels municipis rurals.

I no obstant, és el país tot sencer

que rebrà les greus conseqüències
d'aquest fet concret. Mantenir una
activitat agrícola i els municipis
vius i entusiastes en el conjunt de
les zones rurals, és una exigència
essencial per a un equilibri social i
humà de la nova societat que
propugnem, per al seu equilibri
ecològic, econòmic, i d'intercanvi.

El redreçament serà difícil però
el farem possible si ens recolzem
sobre institucions netejades del
caciquisme, amb homes i dones
capaços de treballar amb responsa-
bilitat una política socialista d'orde-
nació del territori, en el .sentit de
reintegrar, l'espai rural dins el
desenvolupament general.

En primer lloc cal una reorienta-
ció de la política agrícola; els
socialistes creiem en la vocació
agrícola del món rural, vocació
que cal potenciar per a mantenir la
independència econòmica del país
quant als productes agrícoles, com
també en la perspectiva d'entrada
al Mercat Comú a mig termini.

En segon lloc caí potenciar la

defensa del paisatge i el patrimoni
natural. Després d'un període de
total anarquia, ara cal, reaccionar
contra l'agressió als boscos, i els
espais naturals arreu de Catalunya,
tenint en compte que un espai
natural, perquè sigui un lloc huma-
nitzat, ha de ser un espai agrícola.

La funció turística, finalment, té
també un paper important a jugar;
activitats con el càmping, l'esquí,
l'excursionisme, poden ajudar a
dinamitzar la vida del món rural,
així com estimular Tartesanat o el
comerç local.

Es així com creiem que la
renaixença de la vida social en el
rrión rural és possible al preu d'un
canvi d'orientació en la política
d'ordenació del territori i la planifi-
cació, entesa en la solidaritat i la
compensació entre les diferents
regions i comarques de Catalunya,
empresa ambiciosa i difícil, que va
a contracorrent dels interessos de
la gran indústria, però en total
conformitat amb l'interès nacional
i el de millorar les condicions de
vida dels treballadors de la terra.

Otra competencia para los Ayuntamientos democráticos

Se habla a menudo* del
"grave" problema de la delin-
cuencia juvenil: Las reaccio-

, nés que estos hechos delicti-
vos crean en los ciudadanos,
provocan programas de ac-
tuación que muchas veces
insisten únicamente en el as-
pecto de seguridad ciudadana
y en las previsiones policiales.
En nuestro programa munici-
pal, es indispensable tener
presente que, únicamente a
partir de una definición de lo
que es la delincuencia y de las
implicaciones inherentes al
delincuente, es posible plan-
tear un programa de actua-
ción.

En segundo lugar, es nece-
sario considerar que la actua-
ción, en el problema de la
delincuencia, supera el marco
municipal y se tiene que rela-
cionar con un programa de
gobierno de la Generalitat de
Catalunya, relacionado, en al-
gunos aspectos, con progra-
mas a nivel de Estado.

La delincuencia no ha de
tratarse en ningún momento,
como algo diferente del resto
de problemas de contenido
social que el municipio pueda
plantearse. Es preciso consi-
derarlo a través del departa-'
mentó de servicios sociales,
como un elemento más del
trabajo social, tanto -en el
campo de la prevención,
como en el de la resocializa-
ción.

Hay que evitar al máximo

que los jóvenes que han sido
definidos como delincuentes,

„desviados, ociosos... entren en
los mecanismos de -. control
social (juzgados, correcciona-
les...) de forma indiscrimi-
nada. El municipio y el- barrio
donde viven los muchachos,
ha de ser la base de las
actuaciones.. Es preciso dotar
al barrio de les recursos nece-
sarios para una acción que
ayude a la resocialización,
desde el primer momento de
la detención. Evitar al má-
ximo los procesos de estigma-
tización y etiquetarniento.,

Las intervenciones de ca-
rácter especializado, han de
dirigirse a evitar al máximo la
creación de "grupos" o insti-
tuciones de "muchachos de-
lincuentes", es decir, grupos
diferentes de aquellos chicos
que son considerados
"normales" en el barrio o
municipio. El trabajo especia-
lizado ha de ir dirigido a la
.utilización de las mismas insti-
tuciones por las cuales pasan
todos los chicos del barrio:
escuela, clubs de diversión y
de juventud, centros de for-
mación profesional, ceñiros
de acogida e información para
jóvenes (sobre todo los dedica-
dos a problemática laboral).

Los departamentos de ser-
vicios sociales, tendrán que
trabajar en estrecha relación
con los tribunales lulelares de
menores, las comisarías de

Por Emili Giralt

' policía y- las instituciones pe-
nitenciarias, para coordinar
los servicios de- ayuda, que el,
barrio o, 'municipio han de
ofrecer a los jóvenes o adul-
tos, que han sido detenidos y
encarcelados.
, La creación de instituciones

especializadas de carácter
semi-abierlo o cerrado, ha de
ser -el ultimo recurso y su

/creación ha de incluirse en un
programa de actuaciones -a
nivel de loda Catalunya. ;,

Los socialistas potenciare-
mos que a irávés de la Gene-
ralilarde Catalunya, se realice
una investigación exhaustiva
sobre el problema de. la crimi-
nalidad a nivelde todo el país,.
para conocer en profundidad

- l a realidad, y poder planificar,
adecuadamente los servicios.

A este mismo nivel ^Cata-
lunya— hay que potenciar la
creación de centros de forma-
ción vinculados a la Universi-'
dad, que permitan la especiali-
zación - en criminología, la
educación especjal y otras ma-
terias relacionadas con esre
tema.

En el campo municiai, hay
que potenciar, en una primera
fase, hasta la conclusión del
estudio a realizar, la coordina-
ción de todas las instituciones
que ya funcionan en este
campo. La coordinación ha de
incluir también la fiscalización
.y control, especialmente de
aquellas financiadas por el
municipio.

En los municipios- donde'
no existan instituciones para
chicos definidos como delin-
cuenes, el departamento de
servicios sociales tendrá que
plantear.se en cada caso las
tareas prioritarias a realizar y
los recursos necesarios. (Cada
municipio evaluará sus nece-
sidades'en este campo.)

Hay que subrayar que los
servicios sociales son función
exclusiva del municipio y que
por tanto es el Ayuntamiento
quien ha de potenciar los
servicios y financiarlos. El
régimen de servicios puede
clasificarse en diversos tipos, a
pesar de que los socialistas
hemos de orientarlos a la total
municipalización de las insti-
tuciones que trabajan en este
campo. En el caso de là
opción de contratar institucio-
nes privadas para la realiza-
ción de servicios, es necesaria
la supervisión permanente
(fiscalización y control) del
deparlamento de servicios so-
ciales, a través del equipo
inlérdisciplinar que lo for-
mará.

DESCENTRALIZAR, 'DES-
CENTRALIZAR

Como primera medida, en
los municipios donde la pro-
blemática sea muy preocu-
pante el departamento de ser-
vicios sociales podría crear un
equipo de estudio o comisión

que promueva- un plan «de
actuación de urgencia,.Este
plan tendría que . tener dos
veriienles: , • •

a) Trabajo de prevención, bá-
sicamenle en las escuelas y
clubs de diversión, así como
en los ceñiros de acogida e
información, y

b) las actuaciones concretas
en los muchachos delenidos.
irabajo de resocialización y
potenciación de ayudas, utili-
zando al máximo los recursos
existentes. Esta comisión, de
estudio podría sugerir cuáles
son los-campos prioritat ios y
los recursos económicos y de
otro eslilo, que el Ayunia-
mienlo podría emplear prefe-
reniemenie en un plazo de seis
meses.

Consecuentemente con
todo eslo, los socialistas, que
presentamos un modelo dis-
linlo al capitalista, hemos de
ser conscientes que las tareas
en el campo de la delincuencia
pasan por el cambio del mo-
delo de producción y distribu-
ción de los bienes ,y por la
redefinición de las relaciones
políticas y de poder.

Por esla razón, no podemos
olvidar, que hay factores de
carácter político, económico y
social que están en la base de
unas determinadas eonduc-
tass que el" código penal y la
moral considera inadaptadas,
delictivas o desviadas.
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Només els socialistes
_v

representem els pagesos
L'anàlisi de la nostra història assenyala que,

llevat de curts períodes democràtics, els page-
sos mai no han pogut expressar les seves
opinions en els organismes governamentals que
decideixen la política a seguir pel sector agrari.

El capitalisme, estructurat sota Estats totali-
taris o en Estats democràtics, sempre ha
elaborat organismes polítics destinats a neutra-
litzar les reivindicacions conjunturais o estructu-
rals que reclama la pagesia. ••-

En aquest sentit responia l'actuació de (es
"Hermandades", i de les "Cambres Oficials
Sindicals Agràries" que, a més -propi d'un estat
totalitari-, exercien el control del subministra-
ment dels serveis, de la seguretat social i del
Cooperativisme.

A la nova estructura democràtica, l'organisme
creat per la dreta per a controlar el moviment
pagès que gaudeix de la lliure expressió, el
constitueix ía "Cambra" local, pronvincial p
estatal.

El concepte ideològic per a la formulació de la
Cambra Agrària passa indiscutiblement per

considerar el treballador del camp com a
empresari agrari, d'aquí el legislat que estableix
la presència en aquest organisme de tots els
empresaris d'una forma o altra lligats a la
producció agrària: les empreses agro-alimentà-'
ries, en la lògica en els seus respectius sectors
de les Cambres de Comerç, Indústria i Navega-
ció.

Si bé és cert que la Cambra Agrària ha estat
impulsada per la dreta de la U.C.D., també és
-prèvies matisasions de metodologia electoral
respecte del Decret de Creació- cert que són
plenament acceptades per totes les forces
catalanes del centre i de la dreta. •

El nostre rebuig a qualsevol organisme que
neutralitzi les aspiracions de la pagesia és total i
absolut. La representació dels^pagesos només la
poden exercir els sindicats, la força dels quals és
demostrada pel seu nivell d'afiliació i el seu
poder de convocatòria i que, en aquests
moments, passa pel sindicat unitari de la
pagesia catalana: la Unió de Pagesos.

. Pep Jai

La pagesia catalana:

m viure I

El cooperativisme avui
Mesos abans de les elec-

cions democràtiques, els so-
cialistes que estàvem a la
cooperació vam fixar-nos
unes línies de treball en aquest
camp.

Sintemàticament, ^ en un
conjunt d'actuacions dirigides
a que el moviment cooperati-
viste recuperés la seva digni-
tat, es desempallegués de la
seva subjecció pel verticalisme
sindical i tornés a funcionar
amb els principis rochdalians
que constitueixen la seva base
doctrinal. Pensaven, llavors,
que el moviment cooperatiu
havia de tornar a ser una de
les eines que l'associacionisme
obrer i popular havia forjat en
la seva llarga lluita per millorar
la seva situació i avançar amb
instruments propis cap a la
seva alliberació. Amb aquests

. principis els socialistes hem
anat treballant, juntament amb
molts cooperativistes que eren
no necessàriament coincidents^
amb la nostra ideologia polí-
tica global però sí que estaven
objectivament d'acord amb la
nostra actuació en el coopera-
tivisme. . •

Ara, i la contesa electoral
ens ho facilita, cal replantejar-

nos on som. Constatem, de
bell antuvi, que no es poden
donar per assolits els objectius
que ens marcàrem temps en-
rera. El nostre treball en con-
junt ens ha permès conèixer
molt més la realitat actual del
moviment-cooperatiu a Cata-
lunya i estem convençuts que
el necessari redreçament de la
Cooperació serà molt feixuc
d'aconseguir i necessitarà
molts ajuts i esforços.

Tres són els principals pro-
blemes que té plantejada la
cooperació. D'entrada es dóna
el greu problema de la trista i
pobra imatge que el poble té
del moviment cooperatiu. Ja
s'ha repetit moltes vegades
que el franquisme va fer amb
la cooperació quelcom pitjor
que destruir-la, va capgirar el
seu sentit. Però, alhora, els
cooperadors son també .en j
una petita part responsables
pel que fa als altres dos j
problemes. L'un, el de la i
gestió de l'empresa coope- j
rativa, on els homes que hi
estan al front han donat
moltes vegades mals exem-
ples a la societat, i en lloc de
ser un estímul s'han convertit
en una -rèmora. L'altra, el;
sentit de la historia, mante-

Lluita social: S.S. Agrària

• A la S.S. Agrària actual, discriminadora, els socialistes
oposem la nostra alternativa d'acord amb els criteris que
en aquesta matèria don el Partit en base als punts
següents:

1. Constitució d'una única S.S.; amb la consegüent
eliminació dels anomenats Règims Especials, que

.. -comporta idèntiques condicions en les prestacions
sanitàries, i de mutualisme, en les jubilacions, incapaci-
tat laboral transitòria o total.
L'increment progressiu de la financiado de la S.S. per
part de l'Estat.

2. L'extensió al règim de prestacions al subsidi d'atur als
assalariats agraris i als arrendataris que, per causes
alienes a la seva voluntat, restin sense terra * per a
treballar.

3. El pagament de la S.S. pels assalariats tindrà idèntiques
característiques a les dels altres assalariats.

4. El pagament de la S.S. dels treballadors per compte
propi, en cap cas serà feta per l'actual règim de tantes '
pessetes^ teòriques i sí per un concepte en base al
líquid imponible d'acord amb la Reforma i actualització
constant del cadastre i del producte final obtingut per
cadascú. •

5. La Vigilància de la S.S. (A) per part dels Sindicats
pagesos dels treballadors per compte propi i per
compte d'altre que, des del primer dia, seran convocats
a treballar per tal d'assolir els punts bàsics de la nostra
alternativa. -

nint a capa i espasa les
nostres capelletes i oblidant
realment l'esperit cooperatiu,
que.és obert í generós.

En la consecució dels objec-'
tius que ens vam marcar
temps enrera i Ja superació
dels problemes que acaben
d'esmentar és la lluita .avui
dels socialistes a la coopera-
ció. En aquesta lluita nosaltres
reclamem l'ajut de les institu-
cions i concretament de la
nostra Generalitat. No es
tracta aquí de tornar al control
i a la subjecció que el coope-
rativisme va tenir durant el
passat règim polític. La inde-
pendència del nostre movi-
ment de qualsevol grup polític
o religiós i de l'administració^
és una característica rochda-
liana que gelosament defensa-
rem, el que .demanem, conei-
xent molt de prop les defalli-
ries forces de la cooperació i
creient en la seva enorme
potencialitat especialment
aquí i en aquests moments, és
l'estímul, i l'empenta que les
nostres institucions poden
"atorgar-nos. En aquest sentit
creiem que, els traspassos de
competències de l'administra-
ció central al departament de
treball de la Generalitat, d'un
urgent necessitat que no si-

guin retardats més. En això el
Partit del Govern, La UCD,
està contraient una .gran res-
ponsabilitat que els coopera-
dors de Catalunya tindran en
compte. .

Pensem que el Consell As-
sessor de la Cooperació, ja
anunciat per la Generalitat i a
l'espera solament del nomena-
ment dels seus membres,
haurà de ser eina cabdal en el
procés d'endreçament.

Per últim, la \devolucio
d'aquests patrimonis coopera-
tius requisats, usurpats per
una legalitat aconseguida per
la força de les armes, han de
ser tornats al més ràpidament
possible als seus legítims pro-
pietaris. Així ho va fer constar
en Joan Revenios a l'anterior
legislatura, i ho haurà de
tornar a fer en la pròxima, ja
que, com ha fet públic recent-
ment, el govern i la UCD no ho
tenen en compte per a res. Pel
que sembla, les aspiracions.de
la gent dels nostres pobles
perquè se'ls torni el que es
seu, que ho van aixecar amb el
seu esforç i que no ho volen
per a aprofitar-se, sinó per a
continuar la seva tasca social:
la cooperació.

Josep Calvo

Els socialistes al camp

Programa de
transformacions

Un programa de transformacions agràries a
curt i mig termini ha de contemplar-se a partir
de la formulació dels eixos bàsics, sobre els
quals serà possible avançar cap a una agricultura
progressista sota el control dels pagesos.
L'estratègia dels partitis polítics que donen
suport_al capitalisme -dreta i centre- passa con
dèiem per neutralitzar les reivindicacions page-
ses per tal de consolidar la subordinació del
medi rural, als monopolis, i fonamentalment
basada en:
1. Accentuar unitats d'explotació, i producció

capitalistes en mans alienes a la pagesia, i la
consegüent proletarització del camp.

2. La neutralització del cooperativisme, de
transformar-lo d'eina per a canviar les
estructures a simple concentració d'oferta de
products agraris.

3. La prestació de serveis a les grans explota-
cions.

4. Potenciar organitzacions de branques, pro-
ductives -sindicat groc- de base interclas-.
sista sota la figura de l'empresari agrari.
Per als socialistes, els eixos bàsics que

marquen la nostra estratègia —l'estratègia á
seguir per la pagesia- són:
1. La lluita antimonopolista.
2. La reforma de l'Administració centralista i

burocràtica i el reconeixement de la pluralitat
d'Agricultura a l'E.E.

3. La integració de la nostra agricultura a
l'Europa del M.C.

"4. La consolidació de la democràcia en la
societat rural: El poder territorial (local,
comarcal, vegueria, etc.)

5. Garantir la representació pagesa. •

1. La lluita antimonopolista

La penetració al camp del capitalisme mono-
polista passa pel sector comercial dels interme-
diaris i pels monopolis situats sota el procés de
producció. Els enorms beneficis que els mono-
polis han aconseguit, en els darrers, anys
-procedents del treball dels treballadors de la
terra-, ha generat un fort i lògic sentimenjt-
antimonopolista. Però al monopolisme no se'l
pot combatre amb sentiments, cal combatre'l
amb les mateixes armes que utilitza. A la

formulació d'explotacions de producció capita-
listes i al càlcul econòmic hem d'oposar-hi la
nostra formulació d'explotacions viables i el
nostre càlcul econòmic, que només podran
sorgir de:
1. Formes, de treball en comú, per la lliure

associació de pagesos en les zones on
predomina la unitat familiar d'explotació.

2. De la reforma agrària de les finques no prou
aprofitades en les zones latifundistes, per
l'associació de pagesos sense terra. ^*

3. Del desenvolupament en tots els seus nivells,
del cooperativisme, eina de transformació
agro-alimentària.

4. De la creació de l'empresa pública agrària de
serveis que doni suport a l'explotació familiar,
per emprendre les reformes que no poden
ésser econòmicament assolides per la page-
sia.

2. La Reforma de l'administració

Si una condició bàsica per a la consolidació de
la democràcia passa per la nova vertebrado de
l'Estat, d'un Estat centralista a 'un Estat
autonomista i descentralitzat a la perspectiva
d'una Estructura Federal i la reestructuració
administrativa, d'una administració burocràtica
i centralista a una administració eficaç i
descentralitzada, encara és més cert en la
societat rural, causa de la PLURALITAT D'AGRI-
CULTURES EN EL SI DE L'ESTAT.

Les comunitats autonòmiques, per resoldre
aquesta complexa realitat, han de tenir total,
.capacitat autoadministrativa dels seus serveis
agro-alimentaris, imprescindible per assolir una
agricultura progressista.

Per. tal de reformar l'Administració de la
societat rural, nosaltres optem per donar noves
delimitacions del nombre i de la qualitat dels
serveis agro-alimentaris, totalment al marge de
les formes tradicionals d'administració actual, i
formulant la proposta de la creació de la
conselleria Agro-alimentària; necessària si volem
controlar no exclusivament la producció, sinó
també el procés d'industrialització, comercialit-
zació i distribució dels productes agraris.

Josep Pau. Diputat per Lleida

La integració d'Espanya a la
Comunitat Econòmica Europea,
al marge de la decisió final,

. constitueix, des de formulacions
progressistes, un marc de se-
guiment per a la futura política
agrària. -

Els socialistes d'arreu d'Eu-
ropa, que sempre han estat
partidaris de la necessitat de la
unitat de tot el continent,: do-
nant el seu suport a l'entrada
d'Espanya en el si de la C.E.E.,
tot explicant que l'entrada de
països de característiques agrà-
ries fa necessària una revisió a
fons de la legislatura existent en
matèria de política agrària co-
munitària, per tal que aquesta
deixi de discriminar l'agricultura
mediterrània i sempre a favor de
posicions que beneficiïn la pa-
gesia i tots els treballadors i
classes populars.

En aquest sentit/aquest marc
de seguiment de cabdal trans-
cendència, determina la neces-

.sitat de:

- Reducció del mini i latifun-
disme, la potenciació
d'explotacions, familiars, en
base a reformes en la tienca i
us de la terra; de l'ordenació
'de conreus, del foment del
cooperativisme i de l'estabili-
tat econòmica dels pagesos a

Integrar el camp català a Europa
jubilar que origini la presa de
direcció de les unitats fami-
liars d'explotació en mans de
la joventut agrària.
L'anivellament dels - preus
agraris i deies càrregues fis-
cals ambs les existents en la
C.E.E. per tal de garantir
idèntics nivells de competiti-
vitat. .

L'establiment de calendaris
productius i una política
d'autoproveïment de produc-
tes agraris en el ̂ conjunt del
marc comunitari.
Establir una política compen-
satòria, de base agrària, amb
els països explotadors del
producte en qtiè el Mercat
Comú difícilment assolirà
l'autoproveïment, cas de la
soja i el blat de moro.

Establir una política de capa-
citat d'estocs de reserva i
regulació de les produccions
agràries, el suport del sector
cooperatiu o bé per accions
de l'empresa pública agrària,
que permeti harmonitzar les
nostres cadenes exportado-
res a les cadenes distribuïdo-

,. res agro-alimentàries. Amb la
creació d'ENS EX-
PORTADORS DE CADA
NACIONALITATDE L'ESTAT
que, a part de la seva funció,
es constituirà en l'organisme
públic de promoció dels pro-
ductes agropecuaris catalans.
Un programa de govern ha de

contemplar una racionalització
de prioritats econòmiques i so-
cials si es vol assolir una racio-
nalització de l'agricultura sota
els conceptes abans esmentats.

Per a nosaltres aquestes prio-
ritats passan essencialmente
per:
1. Preus agraris

De la confecció de, preus
agraris en un Estat arbitrari en
favor dels monopolis i dels
grans interessos econòmics,
discrimina els seus productors,
que forçosament els han de rei-
vindicar a partir d'una formula-
ció de costos que sempre
afavoreixin a qui més té i per
tant a qui més produeix.

Per a nosaltres, la formulació
dels preus tia de contemplar as-
pectes diferencials per tal que
els afavorits siguin els pagesos.

i no les societats" anònimes.
En aquest sentit, la, nostra ac-

-ció de cara a"~'configurar-los
d'una forma progressista anirà
encaminada a:
- La potenciació del canvi de

les estructures productives.
- Política fiscal d'acord amb els

resultats finals, garantida per
la formulació d'un cadastre
actualitzat i el control de la
producció.

- Reforma a fons del FORPPA i
de la C.A.T., que dependran
del Ministeri Agro-alimentari.

- Política aranzelària per a les
exportacions/importacions
dels productes agraris.

- L'establiment de preus dife-
renciats per als conreus de
característiques socials.

- Per una nova política d'asse-
gurances emparada per l'Es-
tat i els organismes compe-
tents de les comunitats auto-
nòmiques i amb quotes dife-
renciades en favor de les
explotacions familiars.
Els .Socialistes entenem el

cooperativisme com un poderós
instrument de transformació de
les estructures agràries -per la

clau de la Reforma Agrària-. El
cooperativisme només és
possible en una ideologia socia-
lista. Molt diferent és el con-
cepte de la dreta, que entén el
Cooperativisme com a magat-
zems .de concentració d'oferta a
l'intermediari.
1.a nostra acció de govern en
aquest camp vindrà per la:
a) Legislació d'una llei de coo-

perativisme democràtic
d'acord amb la base de la
nostra llei del 1934 i de la
ACÍ.

1. Promoció i constitució de
Cooperatives del Camp a cada
localitat, agrupades en Federa-
cions de ' Cooperatives del
Camp.r
2. Promoció i constitució de
Cooperatives de producció i
transformació i la seva Federa-
ció.
3. Promoció i . constitució de
Cooperatives de concentració i
distribució, i la seva Federació.
3 bis. Cooperatives Agro-ali-
mentàries.
4. Dotades financerament per
les Caixes rurals de cada
Cooperativa i la seva federació i
per la dotació de diner barat
emparat per l'Estat per tal que
siguin competitives, si més no
en el mateix nivell que les
empreses privades.



Siete propuestas para cambiar
Sant Feliu de Codines

(Vallés oriental)
.Este programa de nueve propuestas quiere ser la

respuesta real y concreta a todas y cada una de las
preocupaciones y necesidades que tiene planteadas
Sant Feliu de Codines.

Nos proponemos: afrontar :

nuestros problemas sociales y
económicos; potenciar la demo-
cracia local; y lograr la plena
participación de todos en las
tareas municipales. ,

Nuestro propósito es, en sín-
tesis, conseguir para los hom-
bres y las mujeres de Sant Feliu,
para todos -ellos, con indepen-
dencia de sus convicciones o
ideales políticos personales, un
municipio mejor, más fraternal,
más humano.

En el pasado, el Ayuntamiento
que hemos conocido ha su-
puesto más un obstáculo que
una ayuda para la participación
de los vecinos en la vida munici-
pal.

Los socialistas proponemos
un nuevo modelo de actuación
que supone: Democracia, Auto-
nomía, Participación, Compe-
tencias y Recursos suficientes.

El Ayuntamiento, .escuela
de democracia. Los plenos mu-
nicipales han de ser el principal
órgano de participación. La par-
ticipación de los vecinos se hará
posible por la existencia de .
Conseils para cada aspecto bá-
sico de la vida municipal.

Para que el pueblo acceda
al poder local: autonomía mu-

, nicipal. Todos los problemas
que puedan resolverse en Sant
Feliu no han de ser competencia
de otros organismos públicos
superiores. Un Ayuntamiento
autónomo, capacitado para re-
solver los problemas del munici-
pio/recuperará para los vecinos
el poder de decidir sobre sus
propios asuntos polectivos.

Para participar es necesaria
, una bj ena información. La

participación de los vecinos a
través délos- Consells sectoria- ,

f les (de juventud, de sanidad, de >
enseñanza...) sólo será posibte si, '

-éstos cuentan con una informa— ?.

, . No es pot parlar de Vilafranca,
í, sçnse fer especial esment al con-

junt de la Comarca de l'Alt Pene-
dès. L'Alt Penedès té una'carac-
terística especialment agrícola, t
en concret, hi abunda el cultiu de'
la vinya, essent la indústria viní-
cola una de les fonts d'ingressos
amb què compta el conjunt co-
marcal. La indústria és relativa-
ment recent i, en.tot cas, proce-
deix de després del "boom" eco-
nòmic dels anys 60. Això és una
característica que cal tenir molt
en compte a l'hora de donar un

,. cop d'ull a la realitat de l'Alt
Penedès i de Vilafranca; el fet que
aquesta zona es pugui considerar
encara "verge" ha permès que
s'evités el caos que el desenvolu-
pament econòmic ha produït en
altres indrets de Catalunya, en
especial el cinturó industrial de
Barcelona, .tant en l'urbanisme,
com en el dèficit d'equipament i
serveis de tota mena, provocant
uns centres urbans amb unes
condiciones inhabitables.

UN CREIXEMENT ORDENAT

El poder econòmic de la zona
-vinculat als interessos vinaters-
ha preferit que l'Alt Penedès que-
dés estancat, abans que la vin-
guda d'indústries pugues fer-los
perdre la direcció de la vida local i
comarcal. .

En el moment'present, là situa-
ció ha canviat. D'aquesta situació
conservadora s'ha passat a una,
altra en què els centres de decisió
del capital barceloní han determi-'

ción total y detallada de los
problemas y posibilidades del
Ayuntamiento.

El pleno, por otra parte, de-
berá celebrarse en unas condi-
ciones de horario y espacio que
hagan posible la asistencia, a
efectos informativos, "de todos
aquellos que deseen asistir.

El impulso de la vida asocia-
tiva de la población, favorecerá
la creación.de asociaciones en
torno a los intereses propios de
cada sector de la población:
jóvenes, jubilados, vivienda y
urbanismo, deporte, cultura,...
Estas asociaciones serán un me-
dio muy importante de partici-
pación ciudadana.

Hemos dicho que ningún pro-
blema debe resolverse fuera de
Sant Feliu cuando sea posible
encontrar la solución aquí
mismo. Pero muchas necesida-
des y servicios del municipio no
pueden encontrar respuesta a
nivel local (depuración de aguas,
transportes interurbanos, sani-
dad,...). Algunas de estas nece-
sidades y servicios deben solu-
cionarse a un nivel más amplio:
comarcal o regional. .

Para los socialistas es ya
completamente necesario insti-
tucionalizar la comarca sobre
bases democráticas, y así lo
defenderemos en el futuro Par-
lament de Catalunya cuando se
presente la nueva Ley de Régi-
men Local.

Pero hora ya es posible la
creación provisional de Consells
comarcales para cada sector
(sanidad, cultura, enseñanza,...)
en los que estén presentes, por
una parte, todos los municipios
y, por otra, todos los sectores
afectados (tra-
bajadores, usuarios, asociacio-
nes,...).

Salud y asistencia sanitaria
para todos. En conexión con el
futuro Servei Nacional de la
Salut, el Ayuntamiento ha de
cuidar que la medicina preven-
tiva, la asistencia! y rehabilita-
dora sea una realidad para toda
la población. Realidad eficaz y
sin molestias burocráticas.

-En el hospital Santa Cruz
deberían reunirse todos los ser-
vicios sanitarios, médicos y de
ambulatorio necesarios para
Sant Feliu. ,

Una agencia de la Seguridad
Social en Sant Feliu tendrá que
gestionar los problemas admi-
nistrativos y burocráticos.

La salud pública supone tam-
bién. la actuación municipal
atenta en el tratamiento de
aguas potables, residuales; co-
lectores, basuras e inspección

sanitaria y control de bebidas y
productos de consumo.

Un Ayuntamiento con recur-
sos económicos suficientes. Los
Ayuntamientos actuales, que"
han sido simples auxiliares de la
administración central, no cuen-
tan con recursos suficientes si
han de atender todas las com-
petencias que los servicios a la
población requieren. Somos
conscientes de que sólo la fu-
tura Ley Municipal de Catalunya
puede dar respuesta total a este
problema, pero ya ahora es
necesario aumentar la capacidad
económica del municipio me-
diante una gestión honesta y
eficaz de los actuales impuestos
municipales y de las participa-
ciones y recargos en los impues-
tos del Estado.

Las Cajas de Ahora, que son
depositarías del ahorro popular,
han de participar en la financia-
ción de los presupuestos ex-
traordinarios que sean necesa-
rios para nuevas instalaciones en
,cada uno de los servicios muni-
cipales.

Es urgente un plan de ordena-
ción de la villa. Tener una vi-
vienda digna y a precio accesible
para todos, no acaba solamente
con la posesión de. unos cuantos
metros cuadrados .habitables.
Vivienda digna quiere decir, ade-
más, tener asegurados los equi-
pamientos públicos necesarios:

Solucions al repte del futur
nat que Vilafranca i l'Alt Penedès
fossin una zona clau per al futur
desenvolupament industrial, des-
prés d'adonar-se que el Barcelo-
nès està totalment col·lapsat.
L'Alt Penedès ha estat zona on ha
posat la mirada el capital com a
futura àrea industrial per ex-
cel·lència. La proximitat de Bar-
celona, l'autopista, etc., són fac-
tors que han determinat aquesta
decisió*'

Aquest serà un primer repte que
tindrà plantejat el nou Ajuntament
elegit democràticament.

CAP UN PIA COMARCAL
D'URBANISME

• Som partidaris en primer lloc
de la confecció d'un Pla Comarcal
d'Urbanisme, er qual assenyali les
zones que cal dedicar a la ins-
tal·lació 'de noves indústries -en
primer lloc les que estiguin rela-
cionades amb l'agricultura i, en
tot cas, que no siguin contami-
nants—, els terrenys que cal pre-
servar per a l'agricultura, i els nu-

clis urbans on cal situar els habi-
tatges i els serveis.

Això va relacionat amb la revi-
sió del Pla General d'Ordenació
Urbana de Vilafranca, el qual és
una de les mesures de més im-
portància sobre la que haurà
d'actuar el nou Ajuntament. Ac-
tualment, el casc urbà està quasi
bé saturat, i els ajuntaments an-
teriors havien pretès ampliar-lo

'en base a la creació de Plans Par-
cials. Aquesta mesura ha estat
aturada, gràcies a l'actuació deci-
dida dels socialistes i altres par-
tits d'esquerra i democràtics, per
considerar que calia primer fer la
revisió del Pla General, per a po-
der determinar de forma global
quin havia de ser el futur urba-
nístic de la Vila.

DEMOCRACIA A
L'AJUNTAMENT

De tota forma, els socialistes
haurem d'incidir des de l'Ajunta-
ment, de forma bàsica, per acon-
seguir que la democràcia arribi
realment a la Casa de la Vila i a la

vida local. La participació del veï-
nat en les Comissions Municipals
sectorials -sanitat, esports, en-
senyament, urbanisme...- i tenir
un contacte continuat amb els
ciutadans és un objectiu que ens
,hem fixat els socialistes. Com
també el de la descentralització,
als barris, la informació total so-
bre les tasques que porta o té
previst portar a terme l'Ajunta-
ment, i tot el que sigui acostar el
poder polític municipal als ciuta-
das. Això suposa fer una política
oberta, honesta i transparent, al
servei de la majoria de la població
i dels sectors socials que repre-
sentem.

No pot'haver-hi un poder mu-
nicipal sense aconseguir una au-
tèntica autonomia municipal.
Totes les qüestions que es donin
a Vilafranca sobre la manca de
guarderies, la previsió d'escoles,
la millora de la sanitat, etc., són
matèries sobre les quals l'Ajunta-
ment ha de definir-se i ha de
prendre postures clares i, si cal,
pressionar els organismes res-
ponsables. Aquest és el cas de la

escuela, sanidad, espacios ver-
des, instalaciones deportivas,
centros sociales. .

Vivienda digna quiere decir
también conservación y mejora
del patrimonio urbanístico y del
paisaje. Es decir, que es necesa-
ria una defensa eficaz contra el
desorden especulativo que
atenta contra los intereses ge-
nerales de la villa.

Por ello es necesario un plan
de ordenación urbana de Sant
Fejiu que garantice una utiliza-
ción racional y humana del
suelo.

Por una mejor comunicación
entre los barrios. Sant Feliu
necesita una mejor comunica-

ción entre los barrios periféricos
entré sí y entre éstos y el centro
del casco urbano. Los cauces
naturales del torrent de Tura,
torrent de can Andai y del
torrent de l'Escletxa, han: de
aprovecharse, cubiertos y urba-
nizados para esta finalidad: .

Atención a las plazas públicas
actualmente descuidadas, la
plantación de árboles en plazas y
paseos, la rotulación y numera-
ción correcta de todas las calles,
etc.; son también necesidades
urgentes que el Ayuntamiento
ha de atender.

- Por unos servicios públicos
eficaces. Prevemos la posibili-
dad de municipalizar los servi-
cios de agua potable y recogida
de basuras, con una doble finali-
dad abaratar costes y mejorar el
servicio.

Hay que mejorar la red de
saneamiento, construir la colec-
tora del sector- oriental, calle
Juncà y calle Sant Joan.

Propondremos la construc-
ción, conjunta con los munici-
pios vecinos, de una depuradora
de todas las aguas residuales
que se evacúan en la riera de
Caldes.

.Completar el proyecto de ilu-
•minacion pública de los barrios
periféricos,: para mejorar el servr- v

'»cio yv contribuir à; la seguridad
ciudadana^ ",.'• ' ;

Seguretat Social, de l'assitència
als subnormals, de la construcció^
de guarderies, d'instal·lacions es-
portives...

L'Ajuntament ha de potenciar
també els, serveis públics i el pri-
mer que caldrà realitzar és una
revisió de les contractes d'aquells
serveis que* estan concedits a
empreses privades, per a poder
estudiar la possibilitat d'introduir
millores per a la Villa. Alguns
d'aquests serveis de caràcter
municipal demanen una resposta
immediata: la ràpida solució a la
problemàtica de les aigües resi-
duals, el consum d'aigua potable
en quantitat i qualitat exigibles, la
ubicació de l'abocador de brossa,
l'escorxador, el mercat...

La cultura és un altre aspecte
que fins ara ha quedat marginat,
almenys en el concepte de cul-
tura que tenim els socialistes.
L'Ajuntament ha de ser un impul-
sor de |a cultura popular, no eli-
tista, i'ha de protegir totes aque-
lles activitats que es desenvolu-
pen.

Els socialistes anem a l'Ajunta-
:ment amb el convenciment que la
tasca, que ens hem proposat és
difícil. Caldrà una política clara,
honesta i al servei dels interessos
populars, de la majoria de la po-
blació, que els socialistes consi-
derem que podem garantir.

Joan Aguado
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Alta Muntanya: Sí a l'Estatut, sí a ¡'autogovern

La vall d'Aran, el Pallars, l'Alt Urgell i la Cerdanya
constitueixen l'àrea típica de l'alta muntanya catalana,
el que en diem l'Alt Pirineu. Una regió amb un sector
primari en vies d'esfondrament, un secundari de feblís-
sima implantació i un terciari en l'explotació del qual han
entrat a sac les companies financeres foranes. Les
comarques de l'Alt Pirineu han sofert la impassibilitat o
la complicitat d'una Administració llunyana actuant
negativament i descoordinada, amb flagrants contradic-
cions entre els seus departaments i delegacions, l'esglaó
"provincial" de. la qual era, i és, estrany i de difícil
accessibilitat.

Si l'any 1960 en tot l'Alt
Pirineu hi havia 75.888 hab., el
cens del 1975 ja ens mostra la
quantitat de 62.297 persones."
En números rodons, en un 20%
de Catalunya hi viu 1'1% de la

seva població; i aquesta xifra és
amb regressió, mentre que el
total de catalans s'incrementa
amb celeritat.

El continu drenatge de les
masses d'estalvi, conduïes per

les entitats financières cap a les
zones amb més ritme d'activitat
econòmica tanquen el cercle
viciós: baixa activitat econò-
mica, subocupació i atur labo-
rals, dificultats d'inversió, i emi-
gració del capitals per bancs i
caixes d'estalvi; l'impressionant
dèficit de serveis, ja siguin d'en-
senyament, de sanitat, infras-
tructurals, culturals, etc,; la pre-
sència del. caciquisme, el resultat
de les eleccions del passat 15-J,,
tot ens dibuixa la figura d'una
societat marginada ostensible-
ment, abandonada al seu destí i
ancorada al subdesenvolupa-
ment.

Juxtaposada a tot això, la
convicció de l'existència de re-
cursos naturals que han estat
explotats, i ho són encara, en
benefici de tercers sense contra-
partida digna per als pirinencs, ja
sigui l'aigua, els boscos, el pai-
satge o la neu.

L'absència o la irregularitat de
planificació, que quan ha existit
no.ha estat mai capaç de coordi-
nació entre municipis veïns, tin-
drà conseqüències irreversibles
en el futur. És'irracional, avui dia,
que encara no disposem de cap
Rlà d'Urbanisme Comarcal 9 Re-
gional.

PER LA LLEI DE MUNTANYA

Arribant aquí cal que ens
preguntem: ¿interessa a Cata-
lunya la desertització d'una cin-
quena part del seu territori na-
cional? ¿Poden-els catalans con-
templar impassibles con l'es-
quarterament del cos social piri--
nene obre les portes a la dava-
llada del paisatge, a la desfeta
de l'equilibri ecològic i a l'esta-
bliment d'immillorables condi-
cions per a l'especulació sal-
vatge i incontrolada?.

No. Evidentment, no. La retro-
bada possibilitat d'autogovern,

Pla Urbanístic

Proposta de zonif¡cacio
El Pla Urbanístic ha de contemplar tot el territori. A través de

la zqnificació, cada porció de territori ve definida segons les
funcions que ha de complir en el context del Pla socio-
economic, les possibles destinacions d'usos funcionalement
compatibles, i els criteris metodològics de gestió.

El territori s'hauria de dividir en les següents zones:
a) Zones destinades a vialitat (xarxa de comunicacions).
b) Zones o àmbits d'activitats urbanes locals (les

residencials, productives, i els espais d'interès públic segons
les exigències de la població local).

c) Zones d'interès públic per a serveis comarcals
(serveis sanitaris, culturals, escolars, comercials i direccionais
d'àmbit comarcal. La comarca gestiona els serveis i edificis,
mentre que el municipi f o/neix el territori necessari).

d) Zones industrials d'abast comarcal (on hauran de
néixer les estructures productives que la comarca creurà
compatibles i funcionals a la qualificació productiva i al
sosteniment de l'ocupació a tota la comarca).

e) Zones turístiques d'abast comarcal (on trobaran
localització les estructures i les infrastructures turístiques de
major especialització, d'acord amb la qualificació i el potencia-
ment de l'oferta turística.

f) Zones agrícoles (vinculades a la destinació agrícola).
g) Zones de parc i de tutela ambiental (parts del territori

amb la perspectiva de tutela i revalorització de l'ambient
natural). •

amb l'inherent plantejament do-
mèstic dels problemes domès-
tics i, per tant, de les vies de
solució, fan que es pugui forrnu-
lar ras i curt el següent: l'Ait
Pirineu i la resta de Catalunya es
completen mútuament. És ben
clara la simbiosi: l'Alt Pirineu pot
complir una funció de pulmó,
d'espai essencial en tota socie-
tat desenvolupada. Cal tenir en
compte, però, que només serà
possible protegir el medi naturali
en la mesura que hagin aconse-
guit mantenir una densitat mí-
nima de població a les valls, i
aquest manteniment no ha d'as-
ségurar-se fent-ne un museu

sinó per la creació d'una base
econòmica sòlida.

Es fa evident, doncs/que una
de les tasques més urgents del
futur Parlament de Catalunya
haurà d'ésser la discussió i
l'aprovació d'una "Llei de Mun-
tanya" paral-lela a les seves
homònimes dels països alpins,
que vulgui recolliria filosofia i les
normes concretes d'actuació x
pública tendents al guariment i la
potenciació d'.una part essencial
i entranyable del nostre país.

Joan Ganyet i Solé
La Seu d'Urgell.

Candidat a Diputat.

Propostes d'intervenció sectorial

AGRICULTURA

La baixa productivitat agrícola ha deter-
minat forts desequilibris econòmics secto-
rials, amb la formació de concentracions
urbanes (d'una banda, i de l'altra l'èxode
accelerat no només del sector sinó, dels
territoris en els quals l'activitat agrícola era
exclusiva o prevalent.

Les condicions ambientals (terreny,
" clima), les dificultats de reconversió pro-

ductiva, les característiques de l'esructure
de propietats, han obstaculitzat els ade-
quats increments de rendabilitat mentre
que la intervenció del sector públic, quan ha
existit, s'ha limitat a algun ajut amb caràcter
assistencial, lluny d'una estratègia global i
de programació.

Endemés, el rol de l'àrea agrícola ha estat
de presència passiva, ,de "seu indiferent"
enfront de les altres funcions territorials.

No obstant això, li correspon al sector
agrícola: .
- un rol econòmic (valorització productiva

dels recursos naturals i humans).
-un rol social (manteniment del teixit
socio-cultural del món pagès en relació
integrada amb d'altres realitats).
- un rolde tutela ambiental.

Per a poder desenvolupar aquestes fun-
cions han de perseguir-se uns objectius
pricipals:

a) augment de la rendabilitat agrícola
global amb tendència a l'equiparació del

: rèdit per unitat de temps.de treball respecte
a d'altres sectors.

b) garantir, en les zones amb prevalent
caràcter agrícola, condicions sòcio-am-
bientals integrades amb l'estructura urbana,

.superant les actuals condicions de margina-
ció.

c) plena utilització dels recursos naturals,

ja sigui sota l'especte més directament
econòmic productiu, com la tutela i valprit-
zació de l'ambient.

Aquests objectius, si no podran tallar del
tot l'èxode agrícola, el podran contenir,
assegurant una permanència de pagesos
amb millor condicions d'existència i un
manteniment de la presència humana difosa
sobre el territori, necessari.

V ' ' . ' '
Per a una eficaz política de valorització

agrícola de la muntanya, és necessaria una
decidida intervenció del sector pjblic en les
infrastructures i serveis o en el camp
directament econòmic per inversions que
presenten a la muntanya una rendabilitat a
més á llarg termini, i que no poden ser
suportades pèls cultivadors privats donada
l'escassedat de capital disponible.

' ^ 1

COMERÇ

Actualment existeix una notable disper-
sió de l'exercici comercial, una escassa
qualificació, una absència de comerç orga-
nitzat sobre bases de cooperatives i d'es-
tructures comercials integrades, fortes gra-
vitacions i dependències de l'àrea metropo-
litana barcelonina, per tot el que fa referèn-
cia al comerç a l'engròs i als. béns de
consum mitjà-superior. .

La superació d'aquesta situació passa
per la racionalització de la xarxa distributiva
a través de la planificació a nivell comarcal
'b supra-comarcal. ' :

Es podrà incidir en aquesta via a partir de:
— la localització, dimensió i tipologia de les

unitats, en relació als nivells funcionals i
jeràrquics dels centres comercials; en l'àm-
bit de les opcions urbanístiques territorials.

— sobre les formes i tipologies comercials i
les seves característiques organitzatives, a
elevar la productivitat i l'eficiència del
sector en relació al teixit socio-economic.

Som partidaris de la creació de centres
comercials, integrats amb els altres serveis
existents d'ensenyament, residencials, tu-
rístics, etc., fonamentalment a dos nivells:

a) a nivell local (béns de consum corrent). '
b) a nivell comarcal (a l'engròs i béns de

consum mitjà-superior).

Caldrà afavorir l'establiment de coopera-
tives tant de comerciants com de consumi-
dors.

INDUSTRIA x • •

S'ha d'afavorir una diversificació produc-
tiva, si pot ser d'alt nivell tecnològic. Això
hauria de permetre una ampliació de l'oferta
de llocs de treball, desenvolupament supe-
riors ' qualificacions professionals, acom-
panyat, evidentment, d'una adequada po\\-
tica d'ensenyament de formació professio-
nal. - .

Es podrien incentivar inversions que
duguessin a la construcció i funcionament
de petites indústries de fins a 50 empleats,
amb caràcter d'absolut respecte a l'ambient
i amb la funció de limitar el _fenomen del
pendularisme i de la despoblació i, per això,
la seva ubicació ha d'ésser lligada a la
distribució dels centres residencials i als
sistemes infrastructurals.

TURISME

A l'Alt Pirineu és decisiu el veïnatge de
l'àrea barcelonina congestionada, que ha
determinat una demanda que s'ha traduììt
en moviments de massa concentrats en
algunes zones amb valors ambientals de
particular evidència i només en alguns
períodes de l'any.

S'han donat fenòmens destructius de-
guts principalment a la privatització del sòl,
amb la consegüent pòrta oberta al consum 'f
a la degradació dels recursos turístics '/
potencials, sense vàlides i continuades
aportacions al desenvolupament econòmic i
social i, àdhuc en alguns casos, determinant
un passiu balanç costos-beneficis de la col-
lectivitat.

Per contra, àmplies àrees, els valors
turístics de les quals són paleses, han
quedat completament marginades per la
manca d'una mínima infrastructura d'inte-
gració. - . "

El Pla de desenvolupament ha de tenir
molt present el turisme per a l'assoliment
de l'essencial equilibri sòcio-ambiental del
Pirineu i de cadascuna de les comarques.

En termes generals, la política turística ha
d'adreçar-se prioritàriament a la qualificació
de l'oferta (que és, també,' la qualificació del
territori) perquè la demanda actual o poten-
cial és molt gran.

L'ens públics assumeix un rol important
indirectament a través d'una política de
salvaguarda, i directament amb interven-
cions especials en els serveis i les infra
estructures.

Proposem que l'ens comarcal i els ajunta-
ments actuïn constituint un ens sectorial
turístic que gestioni i coordini la política ;
turística de comarca i que reguli la partici-
pació en societats mixtes. f.'"

o<
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Els socialistes devant els desequilibris territoriais

Cap a la descentralització
Sota el franquisme, Catalunya no ha disposat mai
d'instruments democràtrics de planificació territo-
rial capaços de contrarrestar aquests efectes. Per
raons òbvies, totes les actuacions públiques han
anat a remolc de les circumstàncies en una doble
derecció: tapar forats en els casos més extrems,
però, sobretot, obrir la via a l'especulació urbana i
territorial, afavorint els interessos de les capes més
parasitàries de la burgesia, concentrades en els
sectors inmobiliari i financer. Per a això ha calgut la
complicitat, no gens difícil d'obtenir, atesos els
interessos en joc i el sistema polític imperant/ dels
ajuntaments implicats, dominats per la burocràcia,
el caciquisme i la corrupció.

•""•*•

L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

* Sens dubte, l'AMB és el prih- '
^cipal factor de desequilibri que
avui pateix Catalunya i, al mateix
temps, el que expressa de forma
més palesa la insolidarftat i la
manca d'escrúpols més elemen-

, tais* per part de les classes
dominants. Avui, l'AMB s'estén
més enllà de l'antiga Regió I de
la Generalitat, comprenent tes
comarques del Barcelonès, Baix
Llobregat, Garraf, Alt Penedès, J

Vallès occidental, Vallès oriental
i Maresme, En ella viuen prop de'
quatre milions de persones, més
del 70 per cent de tota la
població catalana, en una súper-
fície equivalent a una desena
part del Principat. El grau de
concentració és encara més ele-
vat en el nucli central ^-Comarca
de Barcelona- on resideix més
de la meitat .de la població
metropolitana, amb densitats
comparables a les de les ciutats
més poblades del Tercer Món.

"La regió^ de Barcelona, clara-
ment diferenciada de la resta de
Catalunya, constitueix la més
forta concentració industrial de
tot l'Estat espanyol. Això signi-
fica també que és una de les
zones •'. més congestionades i
contaminades d'Europa, la més
deficitària en infrastructures i

equipaments col·lectius, la més
cara per als treballadors.

El manteniment de la macro-
cefàlia barcelonina imposa la
lògica de les grans obres d'in-
frastructura que tendeixen a
perpetuar els desequilibris ac-
tuats: transvasaments d'aigua,
centrals nuclears, extensió de les
ciutats dormitorii dels suburbis
degradats, construcció de noves
autopistes (Garraf, Costa Brava,
etc.). Aqüestes obres, malgrat
els discursos oficials i les decla-
racions empresarials, no benefi-
cien ningú altre que els grans
grups financiers, tôt contribuint

,a deteriorar més i més el medi
ambient i malversant els recur-
sos econòmics i naturals dispo-
nibles arreu der país. S'hipoteca
així el dret de' la comunitat
sencera a decidir el model de
vida que prefereix.

LA CATALUNYA NO METRO-
POLITANA
' . - " . . ' . :^. - ,'-•-' : : ' : ' • ' . ' " ' • • ' ' . . ' •

Per al conjunt de les comar-
ques no metropolitanes,
TOrdenación del territorio"
practicada per l'Administració
local 9 central ha constituït
essencialment en protegir i fo-
mentar els negocis especulatius,
Els espais naturals (boscos,
muntanyes, platges, etc.) s'han
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vist reduïtsr pel que fa a llur
utilització col·lectiva, essent
apropiats impunement els mi-
llors per al negoci de l'esbarjo.
Patrimonis naturals i públics
com ara els Pirineus o el litoral
turístic han estat privatitzats de
manera ecandalosa davant la
inhibició de l'Administració res-
ponsabje de preservar llur utilit-
zacó pública i gratuïta. La polí-
tica d'espais naturals protegits
ha servit com a pretext per a
envoltar-los d'urbanitzacions.
Els atemptats contra la natura
són innombrables,, i sovint irre-
versibles.
; La industrialització indiscrimi-
nada i l'aprofitament turístic de
certes comarques ha suposat la
desaparició de sòl agrícola de là
millor qualitat (Delta del Llobre-
gat, per exemple) sense cap
càlcul dels costos socials provo-
cats per aquestes operacions.

L'ALTERNATIVA SOCIA-
LISTA

v Nosaltres: proposem recupé-,
rar la capacitat d'autogovern,x

que significa, a rnés d'enfortir la .
Generalitat, reforçar el conjunt
de les comarques i municipis de
Catalunya, assegurant amb me-
sures concretes les condicions
que possibilítirv l'exercici d'una
veritable autonomia local,, insti-
tucionalitzant unes comarques
amb poders de gestió i planifica-
ció i recursos propis. El pro-
blema no es resol només defèn- .
sant una representació més que ,
proporcional al futur Parlament
de Catalunya, com fa "demagògi-
cament la dreta, si no s'assegu-
ren mitjans polítics i econòmics
per a garantir el reequilibri terri-
torial. :'-" -

L'engegada del Pla econòmic i.
territorial de Catalunya ha d'anar
precedida de la promulgació de
¡a Llei municipal i comarcal que
consagri les diverses realitats
territorials sobre íes quals caldrà
incidir (comarques interiors, re-

Pió de Barcelona, comarques del
irineu i de l'Ebre) com a con-

dició necessària per a un desen-
volupament harmònic i descen-
tralitzat del país.
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Cal un planejament comarcal i
econòmic que respecti i doni
coherència a les diverses op-
cions focals. Anar posant les
bases del socialisme autoges-
tionari vol dir descentralitzar el
poder, acostar els centres polí-
tics de decisió als ciutadans, a
les associacions ciutadanes, a
les col·lectivitats de base local.
Ningú millor que els afectats, els
ciutadans associats, per a deci-
dir, lliurement i amb coneixe-
ment, la ubicació dels equipa-

ments, la qualitat i característi-
ques dels serveis públics, la
millor forma de gestionar-los,
etc. Transferir poder de decisió i
control en relació a qüestions
concretes com ara els trans-
ports, l'habitatge, l'urbanisme,
etc., és donar capacitat de lluita
per a millorar les condicions
generals de vida i obrir la via a
una nova ^qcietat més justa i
més igualitària. '

Conflictes sectoriais en l'espai costaner

Des de la segona meitat dels anys cinquanta, el
creixement del.turisme i de la segona residència en el
litoral ha estat molt important. L'ocupació del territori
a efectes turístics i residencials s'ha produït d'una
manera salvatge, malversadora dels recursos naturals
i paisatjístícs, que són essencials per a mantenir
l'actractiu turístic. El plantejament urbanístic, quan
existia, era sistemàticament infringit, impunement,
tot i que, gairebé sempre, les seves determinacions
reflectien els interessos de l'especulació i no les
exigències pròpies d'un urbanisme responsable. Con-
seqüència directa de l'anterior és el fet evident que
existeix una quantitat enorme de sòl "legalment"
preparat per a ésser urbanitzar o, dit d'una altra,
'manera, que hi ha una desproporció tal entre oferta i
demanda de sòl que caldrà que passin molts anys
abans no s'hagi esgotat l'oferta actual.

L'ocupació del territori s'ha produït de manera
indiscriminada, i ha afectat tant esl terrenys impro-
ductius per a l'agricultura com als més fèrtils. En un
país com Catalunya, en el qual les planes de clima
dolç, terres generoses i aigua per a regar no abunden,
lá seva pèrdua és injustificable socialment. Hem
d'endegar, doncs, urgentment, un plantejament terri-
torial que eviti que això continuï succeint.

Ara bé, la demanda de territori que es genera en el
turisme i la segona residència té la competència
d'aquella que s'origina en la indústria, puix les
tendències de la localització industrial s'orienten
també cap al litoral, sobretot després de la construc-
ció de l'autopista. Entrem, per tant, en una dialèctica
amb diversos agents que està conduint a situacions
de gran conflictivitat.

Enfront la problemàtica exposada, des de la
perspectiva del plantejament proposem:

1.° Que el plantejament sigui el réflexe de l'opció que
la col·lectivitat, democràticament, realitza sröbre
l'orientació del creixement futur. Que la sobirania
de la col·lectivitat no sigui suplantada per
actuacions de caràcter corporativista.

2,° Que els Plans Generals d'Ordenació deixin de ser
.•instruments centrats exclusivament en la proble-
màtica dels nuclis urbans, .per estendre la seva
regulació i zonificació a tot el territori.

3. Que els Plans Generals d'Ordenació abracin una
zona d'influència amb extensió suficient, en cada
cas, per a superar les irracionalitats pròpies del.
manteniment d'una òptica de plantejament del
tema municipal com un món tancat.

4.° Estudis acurats del índexs de tolerància i de les
condicions d'instal·lació de les diferents activitats
industrials.

Les propostes anteriors han de tenir, com a mínim, el
suport-de les següents:
a) Un tractament fiscal adequat de les plusvàlues que

permeti la recuperació d'una part substancial de
¡es quals per a la col·lectivitat. D'aquí es derivaria
una millor situació de competivitat per a l'agricul-
tura i el sector primari en general.

b) .Un tractament fiscal adequat de les activitats
productives que donin lloc a extremalitats negati-
ves, és a dir, a costos de diversos tipus per a les
altres activitats o per a la població.
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