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Els resultats de I ' l -M confirmen als socialistes com la primera forca de Cata-
lunya, i representen un substancial avenç respecte als resultats del 15-J. Si
aleshores guanyàrem a la circumscripció de Barcelona, ara el triomf ha estat en
tres de les quatre circumscripcions, quedant en la quarta —Lleida— en segon
lloc. amb un clar augment del 60% dels sufragis rebuts. A ningú no se li escapa
l'encert del nostre projecte polític per a 1er possible al Senat un grup parlamentari
català i socialista,. '

Si l'avenç que ens situa com a primera força és important, no ho és menys
rhomogeneïtzaçió del vot arreu de Catalunya,,que demostra la profunda im-
plantació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), tant en les zones
industrials i süperpoblades com enJes comarques de baixa densitat a les quals
no ha arribat, pràcticament, la immigaració. Ésser la primera força política a
disset comarques vol dir alguna cosa.

Tanmateix, convé d'analitzar amb serenitat i profunditat uns resultats que
comporten un índex d'abstenció preocupant i que ha afectat als partits
d'esquerres. El retard en"convocar eleccions municipals, la manca d'una política:
cultural adequada—ben palesa en una televisió escandalosament manipulada i
sense cap qualitat:— no han contribuït certament a elevar el nivell de participa-
ció ciutadana. ' /

El PSC (PSC-PSOE) sent la responsabilitat històrica pel paper que el poble li
,ha assignat: vertebrar la política de la reconstrucció nacional de Catalunya,
bastir la nova Catalunya que desitja la majoria. Aquest objectiu exigeix avui
dues tasques inajornables. A la Generalitat, impulsar els traspassos de compe-
tències i serveis de FEstat i les Diputacions i exigir la urgent promulgació de
l'Estatut de Catalunya, l'Estatut que, redactat pels representants del poble, .
d'haver incidit els socialistes en el govern de Madrid hauria estat>realitat el
proper 11 de setembre.

Als Ajuntaments, portar-hi la democràcia, la participació, l'eficàcia i els
comptes clars. Necessitem batlles i regidors socialistes per iniciar la transforma-
ción de la nostra societat i per introduir millores i canvis substancials en la
qualitat de la nostra vida quotidiana. Iniciem la nova campanya —que, com
deia el primer candidat de Barcelona, Narcís Serra, en l'acte d'inauguració, no ,
serà alegre ni fàcil— amb la seguretat que el poble ens reiterarà la seva confian-
ça. El 3 d'abril tornarem a guanyar. -

Los resultados del 1-M confirman a los socialistas como la primera fuerza de
Catalunya, y representan un avance sustancial respecto a los resultados del 15-J.
Si entonces ganamos en la circunscripción de Barcelona, ahora el triunfo ha
sido en tres de las cuatro circunscripciones, quedando en la cuarta —Lleida—
en segundo-lugar, con un claro aumento del 60% de los sufragios recibidos.
A nadie se le escapa el acierto de nuestro proyecto político para el Senado.
Catalunya ha votado mayoritariamente para hacer posible en el Senado un
grupo'parlamentario catalán y socialista.

Si el avance que nos sitúa como primera fuerza es importante, no lo es menos
la homogeneización del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), tanto
en las zonas industriales y superpobladas como en las comarcas de baja
densidad a las que no ha llegado, prácticamente, la inmigración. Ser la primera
fuerza política en diecisiete comarcas quiere decir alguna cosa.

Sin embargo, conviene analizar con serenidad y profundidad unos resultados
que comportan ^ u n índice de abstención preocupante y que ha afectado a los
partidos de izquierdas. El retraso en convocar elecciones municipales, la falta de
unr política municipal adecuada —evidenciada por una televisión escadalosa-
mente manupuladay sin ninguna calidad— no han contribuido, ciertamente, a
elevar el nivel de participación ciudadana.

El PSC (PSC-PSOE) siente la responsabilidad histórica por el papel que el
pueblo le ha asignado: vertebrar la política de la reconstrucción nacional de
Catalunya, edificar la nueva Catalunya que desea la mayoría. Este objetivo exige
hoy dos tareas inaplazables. En la Generalitat, impulsar los traspasos de com-
petencias y servicios del Estado y las Diputaciones y exigir la urgente promulga-
ción del Estatuto de Catalunya, el Estatuto que, redactado por los representan-
tes del pueblo, de haber incidido los socialistas en el gobierno de Madrid
hubiera sido realidad el próximo 11 de setiembre. . ;

En los Ayuntamientos, hacer entrar en ellos la democracia, la participación,
la eficacia y las cuentas claras. Necesitamos alcaldes y regidores socialistas para
iniciar la transformación de nuestra sociedad y para introducir mejoras y
cambios sustanciales en la calidad de nuestra vida cotidiana. Iniciamos la nueva
campaña—que, como decía el primer candidato de Barcelona, Narcís Serra, en
el acto de inauguración, no será alegre ni fácil—con la seguridad de que el

^pueblo nos reiterará su confianza. El 3 de abril volveremos a ganar.

Diputacions: organismes sense futur a Catalunya
Crec que es oportú encetar

aquest tema tot recordant que les
Diputacions, com moltes altres
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formes que l'Estat espanyol conti-
nua mantenint á Catalunya, no
tenen cap arrelament popular, fo-
ren i són, simplement, originades
per criteris i interessos uniformis-
tes amb el propòsit d'ocupar el
lloc d'aquelles estructures i fór-
mules que el poble de Catalunya
havia anat creant al llarg de la
seva història. Aquest és el cas de
les Diputacions que, recordem-
ho, foren decretades en el segle
XIX amb un criteri jacobí que ig-
norava olímpicament les nostres
institucions polítiques, la Generali-
tat que, prèviament, havien des-
muntat per la força. Així doncs,
cal no oblidar que la missió que
han tingut en tot moment les Di-
putacions ha estat la de còmode
instrument a les ordres del poder
polític que, amb un afany obses-
siu, s'acumulava a Madrid tot co-
piant els disbarats i injustícies que
produïa l'Estat francès. Dit sigui
de pas, les Diputacions no són
l'únic senyal d'aquesta dependèn-
cia política; no oblidem que la ma-
teixa divisió provincial del 1833
també fou decidida sense tenir per
a res en compte la nostra organit-
zació tradicional de les comar-
ques...

Amb això vull assenyalar que
ningú no pot estranyar-se que,
quan Catalunya inicia novament
un procés de recuperació de les
seves llibertats nacionals, s'afanyi
a reconstruir la Generalitat, i que
immediatament es produeixi una
creixent pèrdua d'importància
d'aquells organismes que, com
les Diputacions, només es mante-
nen quan l'Estat es uniformista,
però quan la nova Constitució
proclama el dret a l'autonomia
podem afirmar, i els socialistes

molt especialment com a força
que neix dé la mateixa entranya
del nostre poble, que les Diputa-
cions han de desaparèixer.

Així doncs, el nostre objectiu és
clar: consolidar la Generalitat, ins-
titució política tradicional, tot bas-
tint-la amb criteris moderns, és
a'dir, amb un Estatut que compor-
ti un Parlament que legisli sobre
els problemes i esperances que
com a col·lectivitat tenim.

Aconseguir aquest objectiu que
acabo de recordar exigeix seguir
unes etapes que ja hem iniciat; el
setembre del 1977 es restablia la
Generalitat i a continuació dues
Comissions Mixtes, el desembre
del matexi any, encetaren el tre-
ball de rescatar les competències
polítiques que ens havia arrabas-
sat l'Estat i que calia anar a nego-
ciar a Madrid i d'altres que el ma-
teix Estat havia situat a les Diputa-
cions.

Des d'aleshores s'han anat
aconseguint traspassos de com-
petències de l'Estat a la Generali-
tat i, malgrat les vacil·lacions i
regateigs que implica qualsevol
negociació, el resultat en aquest
moment es important. Pel que fa
referència a les Diputacions que
l'Estat manté a Catalunya, durant
tot l'any 1978 la Comissió Mixta
ha anat estudiant detalladament
quines eren les competències que
en forma d'institucions i serveis
tenien, i ha anat preparant una
"Proposta de Transferència" que
el passat mes de desembre s'ha
enviat a les Diputacions per al seu
coneixement i aprovació. Aquest
és el tràmit que preveu el Reial
Decret 2704/1978 i així es féu; la
Proposta tal i com ha estat co-
mentat per la premsa significa el

traspàs a la Generalitat de la major
part de les competències de les
Diputacions. També és prou co-
negut que, excepte el Ple de la
Diputació de Barcelona, reunit rà-
pidament pel President de la Ge-
neralitat, que ho es també
d'aquest organisme i .que aprovà
la Proposta, els de Girona, Tarra-
gona i Lleida no es pronunciaren i
recomanaren de fer-ho després de
les eleccions legislatives i munici-
pals en curs. Tot seguit, el Presi-
dent de la Generalitat i el seu
Consell Executiu analitzaren la si-
tuació i, en no existir cap negativa
de les Diputacions, s'optà per en-
viar la Proposta a Madrid, doncs
l'article quart de l'esmentat De-
' cret preveu que "seran remitides
.aquestes propostes pel President
de l'òrgan provisional autonòmic
o òrgan equivalent a la Presidèn-
cia del Govern, que sotmetrà al
Consell de Ministres l'oportú pro-
jecte de Reial Decret."

Aquesta és la situació actual pel
que fa referència als traspassos de
les Diputacions a la Generalitat, i
és a l'entorn d'aquest tema que
s'fixplica que el President Tarrade-
llas hagi viatjat a Madrid i que
aquest últims dies recordi una ve-
gada més que les Diputacions han
de desaparèixer.

El procés de reconstrucció de la
Generalitat s'ha desenvolupat du-
rant aquest dos primers anys sen-
se traumes especials; la unitat de
les forces polítiques ha estat pràc-
ticament total; alguns comentaris-
tes han subratllat dificultats, però
el fet és que avancem i que ara,
per a continuar aquest impuls,
convé fer efectiu els traspassos de
les Diputacions, a part, natural-
ment, de noves competències que

caldrà negociar directament de
l'Estat.

De tota manera, aquesta breu
descripció que faig sobre "el tema
Diputacíons-Generalitat no pot ig-
norar que a Catalunya alguns sec-
tors conservadors i, molt concre-
tament, els qui es lliuraren total-
ment a la dictadura i en foren dò-
cils servidors per a posar en pràc-
tica totes les opressions que gene-
rava contra la nostra nació, fos
trepitjant els drets humans en els
camps social, economic o lingüís-
tic, ara intenten fer córrer la curio-
sa teoria que fa reconstrucció de
la Generalitat podria significar un
esgarrifós centralisme, barceloní.
Tot i que no crec que cap ciutadà
pugui donar-los crèdit per tal com
els qui això diuen són precisament
els qui actuaven com a buròcrates
de la pitjor de les dictadures que el
nostre poble ha patit, potser cal
repetir que quan els socialistes
que, com ha recordat fa uns dies.
Joan Revenios, són "l'eix verte-
brador de la política catalana" ens
mostrem decididament partidaris
del traspàs de competències a !a
Generalitat ho fem amb la volun-
tat de contribuir a fer que aquest
poder que ens fou arrabassat arri-
bi realment arreu de Catalunya, no
ho fem amb l'afany del col·leccio-
nista per acumular-les, sinó per
retornar-les des de la nostra insti-
tució de govern, la Generalitat, a
tots els ciutadans.

Aquest es el compromís que
totes les forces representades en
el Consell Executiu prengueren;
els socialistes hi serem fidels per la
senzilla raó que és aquest el clam
profund i constant del nostre
poble. .

Joaquim Ferrer
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Un altre cop,
els socialistes catalans

Les eleccions de I'l de març ja han passat, i ja
coneixem els seus resultats: e/ Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) es reafirma com a primer partit
de Catalunya, incrementant el seu pes parlamentari
amb dos diputats més que el 15-J; és inevitable la
menció a l'èxit rotund de la nostra candidatura al
Senat, /a Nova Entesa per Catalunya, la Democràcia i el
Socialisme.

Quant als resultats del Congrés
dels Diputats cal dir, abans de res,
que hem assolit el nostre objectiu
de clarificar els espais polítics, així .
com fa homogeneïtzació del nos-
tre vot a les quatre circumscrip-
cions catalanes, havent guanyat
en tres d'elles —Girona, Barcelo-
na i Tarragona — , i havent pujat
9,6 punts, hem quedat segons, a
Lleida, la quarta. Tanmateix cal
lamentar l'alt índex d'abstenció qe
s'ha resgistrat en la primera con-
frontació electoral posterior a l'a-
provació de la Constitució Demo-
cràtica.

Els socialistes no podíem espe-
rar cap mostra- més palesa -de
suport a la nostra pràctica política
per part del poble de Catalunya
que els resultats d'aquestes elec-
cions. Aquesta victòria sacialista
ens consolida com a eix vertebra-
dor de la política catalana, i ens
confirma com a gran partit dels
treballadors catalans. Els resultats
"canten" i demostren la realitat

.d'aquesta afirmació: la clara victò-
ria del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) al Mares-
me, el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i l'Oriental, així com el

Els socialistes catalans hem guanyat una altra volta, però ara amb disset diputats.

fort augment de vots a la circums-
cripció de Lleida, on hem passat
detenir el 14,4 per cent dels sufra-
gis —el T5-J— a obtenir-ne el 24
per cent, i el clar triomf a la cir-
cumscripció de Tarragona. Si a
aquestes dades afegim que a la

Raventós: "Imposarem/'Estatut a Madrid" fotos: Sílvia T. Colmenero

Barcelona Tarragona
CONGRÉS

PSC
(PSC-PSOE) 12 30% 2 28%
CÇ-UCD 6 17% 2 27%
CiLMCDC-
UDC) 6 16% - 12%
PSUC 7 1.9% 1 13%
ERC - 1 - 4 % - 4 %
CD l 4% - 3%

TOTAL :

Lleida Girona Total
. Catalunya

1 24% 2 27% 17 27,5 %.
2 - . 3 1 % 2 24% 12 24,75%..

1 16% 1 24% 8 17 %
- . 10% 9% . 8 . 12,75%-
- 8% - 4% 1 5 %

3% - 3% i. 3,25%

. ' •- . 47 •

SENAT - : . ' - .- • -V / -

Nova Entesa
(PSC (PSC- /
PSOE) -ERO 3 3
CC-UCD - . : . ' . • !
Per l'Entesa .
(PSUC) ' í, -
CiU (CDC-
udc) -

TOTAL

1 . 3 10
3 - 4

- 1 1
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pràctica totalitat de ciutats catala-
nes hem quedat com a primera
força política, o la segona per dife-
rències ridícules, com a Igualada,
on no hem assolit el primer lloc
per 53 voits, podem afirmar sense
por i amb tot l'optimisme del món
que hem guanyat, que en aquests
moments la política catalana pas-
sa del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE).

L'ANDREU, EL MES VOTAT

Tots aquests arguments que-
den confirmats també amb la cla-
ra victòria de la Nova Entesa per
Catalunya, la Democràcia i el So-
cialisme, que de dotze candidats
n'ha tret deu, i que ens possibilita,
doncs, de formar una minoria ca-
talana i socialista, o socialista i

.catalana, com vulgueu perquè és
el mateix, al Senat. ,

Té també una importància no-
talbe el fet que la Nova Entesa
hagi assolit els tres primers llocs a
les tres circumscripcions on ha
guanyat, així com que l'escó del
senador" més votat de Catalunya
l'obtingui en Josep Andreu i Abe-
lló, amb el nombre de' 678.057
sugfragis. Aquestes dades tenen
molta importància. perquè, mal-
grat que la representació parla-
mentaria a Girona i Tarragona la
compartim d'igual a igual amb la
UCD, no oblidem que, si en
aquestes circumscripcions amb-
dós partits fruí'm de dos diputats
cada un, al Senat és reflecteix
quin és, dels dos partits, el que ha
guanyat de veritat.

La llàstima, si és que aquestes,
eleccions a Catalunya en produe-
xen alguna, és que aquest cop no
podrem dir que el senador més
votat de l'Estat espanyol és en
Josep Andreu i Abelló, ja ,que
aquest cop l'Jnonor el té el compa-
ny Bustelo del PSOE de Madrid.

En un altre ordre de coses, pot-
ser caldria recordar que, darrera-
ment, alguns mitjans informatius
han entès que la proposta d'una
minoria catalana i socialista per al
Senat s'oposava a la d'una mino-
ria socialista i catalana, com hem
expressat en alguna ocasió, quan
la realitat és que cap dels dos
adjectius ha de primar per damunt
de l'altre, ja que els senadors de la
Nova Entesa han estat votats pel
seu caràcter de lluitadors per Ca-
talunya, la Democràcia i el Socia-
lisme. Així, doncs, queda clar que

no és cap problema el caràcter de
la nostra minoria catalana al Senat
i, a més, aprofitem per reivindicar
la nostra estratègia política de llui-
tar per la democràcia, tot avan-
çant cap a la construcció de la
Catalunya Nova, autònoma i dels
treballadors.

"IMPOSAREM L'ESTATUT A
MADRID"

Precisament van ser aquests els
mots que en Joan Revenios va
utilitzar en una roda de premsa
per definir l'actitud de! nostre par-
tit en aquests moments pel que fa
a l'autonomia de Catalunya. Im-
posar l'Estatut vol dir evitar que el
projecte aprovat pels parlamenta-
ris catalans de l'anterior legislatu-
ra, pràcticament els mateixos de
l'actual, el dia 29 de desembre,
pugui ser retallat o aigualit, com
sembla que la dreta ucedista in-
tentarà. És en aquest sentit que
s'entén la necessitat que la UCD
catalana i la CDC d!en Pujol es
defineixin quant a la representa-
ció de les Diputacions catalanes al
Consell Executiu de la Generalitat.
Aquest aspecte, que fins ara s'ha
evitat segons els Acordd de Per-

-pinyà, podria ser un cavall de ba-
talla de la dreta catalana, repre-
sentada per aquests partits, cara a

• una ofensiva que culminaria en les
properes eleccions al Parlament
de Catalunya. No cal dir que
aquest'perill creix com més s'a-
propen les eleccions municipals/
que renovaran-els càrrecs de les
Diputacions catalanes, ja que les
esmentades corporacions provin-
cials seran, després del 3 d'abril,
"democràtiques"; i diem ̂ demo-
cràtiques entre cometes perquè
els socialistes pensem que a Cata-
lunya no hi pot haver cap institu-
ció que defensi els interesos cata-
lans — llegiu comarcals— i tingui
llur àmbit d'actuació en la provín-
cia.

És per tot això que el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSG-
PSOE), com a primera força polí-
tica del nostre país, ha cridat a
totes les altres forces polítiques de
Catalunya a comprometre's amb
el projecte d'Estatut d'Autonomia
dipositat a Madrid, i a exigir la
seva promulgació dins del present
any 1979:

Ernest Blanch
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LA CORPORACIÓN METROPOLITANA Y LAS
ELECCIONES MUNICIPALES

La próxima celebración de
. elecciones municipales obliga a

una toma de posición de las tuer-
zas políticas sobre un tema de
gran trascendencia para Barcelo-
na y su área metropolitana: se
trata del futuro 'de la Corpora-
ción Metropolitana de Barcelona
(CMB.).

El tema se plantea en una do-
ble vertiente/Por una lado, la
CMB, organismo que integra 27
municipios, configura un ámbito
supramunicipal y una esfera de
competencias político-adminis-
trativas cuya ambiciones dar res-
puesta, a la vez, a la existencia de
un pretendido marco comarcal y
el fenómeno metropolitano, su-
puestamente coincidentes ambos

. en la suma de territorios de los
municipios afectados. Esta pre-
tensión se advierte claramente en
'el preámbulo del decreto-ley fun-
dacional: -

"El fenómeno de desarrollo de
la ciudad.de Barcelona ha deter-
minado la formación de una zo-
na de influencia que progresiva-
mente ha superado los límites de
su término municipal incidiendo
en el espacio comarcal adyacen-
te, con implicaciones en otras
áreas provinciales y con un ex-
traordinario dinamismo de la

'misma y de los municipios de su
comarca: Resulta, por lo tanto,
insoslayable abordar la ordena-
ción de esta realidad metropoli-
tana desde una perspectiva uni-
taria y con clara visión de futu-
ro..."

Es evidente que esta concep-
ción de las realidades comarcal y
metropolitana, que. consiste en
describirlas, delimitarlas y dotar-
las de un órgano político-admi-

nistrativo, todo ello,a golpe de
decreto-ley elaborado y aprobado
en Madrid, entra en crisis total
en el mismo momento de la ins-
tauración de la democracia.

El hecho comarcal, el fenóme-
no metropolitano y su vertebra-
ción en instituciones político-ad-
ministrativas, son temas que re-
quieren un "debate en profundi-
dad, en el que la participación
popular es fundamental. Su pri-
mera aparición en la escena polí-
tica, a raíz de la discusión de la
transitoria quinta de l'Estatut,
demostró.ya-la conflictividad del
tema, debido a las repercusiones
de la división territorial en el
terreno electoral, y las posibilida-
des demagógicas deí ^nismo. La
única forma de eludir esta con-
flictividad- adicional es poten-

.ciando una amplia participación:
después de las elecciones munici-
pales existirán condiciones para
que la Generalitat abra el estudio
y debate del tema, en colabora-
ción con los Ayuntamientos, para
preparar los futuros estudios y
debates del'Parlament de Cata-
lunya. • ' , ' . ' .

Este proceso pone en entredi-
cho la existencia de la CMB, en
su doble aspecto comarcal y me-
tropolitano, y también el hecho
de que ambos fenómenos territo-
riales deban ser encajados en un
único marco administrativo. Al
mismo tiempo, esta situación no
se modificará a corto plazo, de-
bido al calendario político previ-
sible y al proceso largo que re-
quiere su solución. La alternati-
va a la CMB en este aspecto es
algo que puede y debe esperar.

Ahora bien, existe una segun-
da vertiente problemática en re-

Por Albert Caldero

lación con la CMB, sobre la que
sí es necesario tener respuestas
urgentes. ¿Qué hacemos con la
CMB al día siguiente de las
elecciones locales? .

Todos sabemos que los vicios
de origen de la CMB son impor-
tantes. Organismo fruto del
"Diktat" madrileño, creado al
margen de la opinión de los ciu-
dadanos, montado sobre la mar-
cha para buscar una salida al
embarazoso expediente del Plan,
Comarcal, blanco de la indigna- -,
ción popular èn tanto que prota-
gonista de las últimas iniciativas
de planeamientos antidemocráti-
co y de las.últimas grandes espe-
culaciones del suelo, reducto de
concejales y altos cargos fran-
quistas, muy pocos llorarían en
su entierro si se la eliminara de
un plumazo. ;

Sin embargo, esto implicaría
que nos quedaríamos si .ningún
organismo apto para abordar to-
dos los problemas derivados del
fenómeno metropolitano hasta
que la Generalitat aprobara una
división territorial y sus estructu- .
ras administrativas.

Es evidente que esto es un lujo
que los habitantes de Barcelona y "
su entorno suburbano no nos po-
demos permitir. Las actuaciones
en marcha de la CMB son sufi-
cientemente importantes como
para no paralizarlas ni un minu- x

to: el Plan General, el Plan de
Equipamientos, ' el Plan de
Transportes, las actuaciones en
materia de eliminación de basu-
ras, los cementerios comarcales,
las estaciones depuradoras, etc-,
son competencias que sólo pue-
den ser abordadas desde una
óptica supramunicipal y no pue-

den esperar a la división territo-
rial de Catalunya. Por otra parte,
algunas de estas actuaciones de-
ben ser revisadas para d,ar satis-
facción a las muy justas exigen-
cias populares.

Se trata, por tanto, de adoptar
urgentemente las medidas nece-
sarias para '.. democratizar la
CMB, con el fin de que nada de
esto se quede en el aire. Sobre
esta cuestión, a pesar de su diafa-
nidad, se observa en los últimos
meses un inquietante, sospecho-
so silencio por parte de las fuer-
zas políticas de la derecha. La
razón puede ser muy clara: de-
mocratizar la CM B significa irre-
misiblemente, dados los resulta-
dos de las anteriores elecciones
.en los 27 municipios, dotarla de
unos órganos de gobierno con
clara hegemonía de izquierda. Y
es evidente que esto no beneficia-
ría los intereses de determinados

'grupos financieros que siguen sin
renunciar a los negocios especu-
lativos basados en el suelo edifi-
cable, las viviendas y determina-
dos servicios. No sería nada ex-
traño que, en nombre de la co-
marcalización, de la autonomía
municipal, o en base a una santa
indignación contra el centralis-
mo del decreto fundacional de
la "CMB, las fuerzas políticas de
la derecha de este.país intentaran
"salvarnos" de la posibilidad de
dar una orientación democrática
y progresista a la planificación
territorial y de los servicios me-
tropolitanos.

A título provistonal-y a lã espe-
ra de la definitiva estructuración
por parte de la Generalitat dé la
Administración territorial y me-
tropolitana, es urgente democra-

tizar la actual CMB. Esta demo-
cratización es muy sencilla. Bas-
taría que un decreto-ley aproba-
do por la Comisión Mixta Esta-
do-Generalitat modificara el de-
creto-ley fundacional en los as-
pectos desfasados.

Habría que modificar, antes
que nada, la composición
del Consejo Metropolitano. Man-
teniendo una representación cua-
lificada para Barcelona y para
los municipios de más de 100.000
habitantes, debería ampliarse la
presencia de los municipios me-
nores, admitiendo un consejero
por municipio, elegidos todos

. ellos por las corporaciones. La
representación de ta Diputación
(6 consejeros) debería pasar a la
Generalitat, o, mejor aún, supri-
mirse.

En cuanto a las figuras del
Presidente y Gerente, debe supri-
mirse en todo caso el nombra-
miento por decreto ministerial.
El Presidente debería ser elegido
por el Consejo Metropolitano de
entre sus miembros, sin necesi-
dad de que éste fuera Alcalde.
Ello haría posible su plena dedi-
cación a Icargo, y haría innecesa-
ria la figura del Gerente. . ;

Las funciones tutelares atri-
buidas al Gobierno y las subven-
ciones estatales deberían ser tras-
pasadas a la Generalitat, y los as-
pectos de organización interna
quedarían resueltos con una re-
misión por analogía a la legisla-
ción de régimen local.

Como se ve, no existen proble-
mas técnicos para llevar adelante
la democratización de la CMB.
Habrá que ver si existen proble-
mas políticos. Lo sabremos antes
de que el gallo cante tres veces.

Des de qualsevol òptica polí-
'tica queda clar que els nous
Ajuntaments catalans tenen
l'obligació d'actuar amb ur-
gència, a més d'honestedat i
eficàcia, en tots i cada un dels
àmbits d'influència d'un muni-
cipi.

El treballque ens espera és
dur i difícil; el poble exigirà en
poc temps el que se li ha negat
durant tots aquests anys pas-
sats.

Estem obligats a complir els
programes i les promeses fetes
en la Campanya Electoral; en
molts casos caldrà partir de
zero. No tindrem recursos sufi-
cients per a afrontar tots els
problemes, i caldrà esforçar-se
a engrescar el poble a partici-
par en el treball, que serà de
clarificació en un primer mo-
ment, de projectes a curt ter-
mini tot seguit, de programes a
mitjà i llarg termini més enda-
vant.

'"** Per començar a treballar tro-
barem, en els nous Ajunta-
ments, consellers represen-
tants de dos, tres o més partits
polítics diferents, cadascú amb

- el seu programa de treball res-
pectiu; això ens porta a una
evidència:
mençar, posar-se d'acord, cal

Pactes de govern

I l'endemà de les eleccions municipals
Por Toni Vtsrdaguer

pactar entre les diferents for-
ces polítiques capaces de de-
fensar un programa democrà-
tic i progressista presents en
cada Ajuntament:

— Un programa mínim de
mesures d'urgència. -

Un programa a mig termini.
— Un programa de treball

dels pròxims quatre anys.
.Pensem que això és fona-

mental i inajornable. L'endemà
de les eleccions no podem do-
nar la trista imatge de baralles
entre partits que pugnen per
imposar el seu programa muni-
cipal. Les diferents forces de-
mocràtiques de Catalunya no
podem caure en aquest error,
això seria ni més ni menys el
que la dreta espera de nosaltres.

Això no obsta que els partits
democràtics tinguem l'obliga-
ció de defensar amb tota l'e-
nergia el nostre programa de
progrés, enfront els.planteja-
ments de la dreta. !

Creiem que els pactes de
govern s'haurien' de fer amb

criteris polítics i basats en el
programa previ de cada candk
datura. Al nostre entendre, els
objectius polítics foren:

— Consolidar la democràcia.
— Democratitzar la gestió

municipal.
— Informació i descentralit-

zació.
— Participació ciutadana i

control de gestió.
Els objectius pràctics i con-

crets'depenen de la situació
específica de cada poble o ciu-
tat i són condicionats pels re-
sultats de les eleccions munici-
pals, que en darrer terme seran
l'àrbitre de cada situació. Sí,
però, que aquests objectius de
pacte concret passarien per:

— Donar suport com a alcal-
de al primer àe la llista més
votada entre les forces pac-
tants.

— Negociar tots els altres
càrrecs i responsabilitats del
municipi. ,

— Elaboració del,pressupost
municipal i discussió de les di-'
ferents partides.

— Projecte de reforma de la
Hisenda local fins on autoritzi
la Llei vigent.

— Projecte de reserva del sòl
-urbà per a equipaments.

— Diferents, prioritats sobre
ensenyament, sanitat, cultura,
urbanisme, esport, etc.

Si tots aquests temes es po-

sen damunt la taula i es tracten
sense apassionaments sobre la
base del programa de cadascú,
i es creen comissions mixtes
de treball amb participació dels
representants de totes les enti-
tats locals, si es dóna una in-
formació periòdica, farem pos-
sible de governar els nous
Ajuntaments i de canviar a poc
a poc la vida dels nostres mu'-
nicipis.

entra
amb nosaltres a

l'ajuntament



Con cuatro años de U CD

Erase una vez un país, por su-
puesto imaginario, llamado Espa-
ña, en el que la clase obrera, harta
de no ser oída, optó por su último
recurso, la huelga.

Para que ello tuviera lugar se
conjugaron dos factores, un go-
bierno reaccionario y una patronal
envalentonada por ese gobierno.

Si las reivindicaciones de la cla-
se obrera eran poco atendidas an-
tes del'1-M, con la victoria dere-
chista, la patronal adoptó defini-
damente una postura, mejor anti:
postura, amparada descarada-
mente por el gobierno.

Y, claro está, los conflictos han
tendido a agudizarse, pero toman-
do unos sesgos muy particulares,
que nos hacen pensar que la losa
del Valle de Los Caídos se levanta
de tanto en tanto para que el que
yace debajo vaya a dar instruccio-
nes a ciertos ministerios.

FINAL FRANQUISTA PARA EL
METRO

Por ejemplo, en la huelga del
METRO, huelga ABSOLUTA-
MENTE legal, consecuencia lógi-
ca de la incomprensión que la pa-
tronal demostró desde un buen
principio con las demandas de la
parte obrera quien, tras elaborar
una plataforma unitaria, fruto de
la aportacion.de todas las centra-
les de clase, y tras sostener ocho
reuniones, se encontró con la ne-
gativa patronal a discutir nada que
no fuera el capítulo económico y
aún pretendiendo que este capítu-
lo fuera rebajado sensiblemente.
No es de extrañar por tanto que se
hiciera petición y se obtuviera per-
miso para efectuar huelga legal
los días 2, 5, 8, 14 y 16. Y cuando
la huelga se está desarrollando en
su segundo día, con toda la reac-
ción ladrando, llega el bombazo.
Militarización' inmediata para de
ese modo evitar la huelga. Como
se ve una medida digna del mejor
país democrático; y digo yo que
un día de estos, antes de subir a
un vagón en la estación de Sants,
lo mismo nos hacen numerarnos
.en el andén, y después subir ha-
ciendo el paso de la oca.

Y como los hábitos democráti-
cos no son precisamente el fuerte
de algunos "sastres", ahí.va otro
ejemplo.

ALMACENES
INSOLIDARIDAD

Los grandes almacenes, un sec-"
tor últimamente muy conflictivo,
comienzan a discutir su convenio
y rápidamente las posiciones se
hacen encontradas; mientras por
una parte, la patronal ofrece
23.750 de salario mínimo, 10%"de
la masa salarial, 41 1/2 horas, 35%
de financiación en la vestimenta y

Ja adopción de unas normas de ' ,
disciplina más rígidas, la parte
obrera pide, por el contrario,
26.000 de salario mínimo, un:16°/o
de la masa salarial, 40 horas, vaca-
ciones entre Junio y Septiembre,
jubilación a los 64 años y vesti-
menta a cargo de la empresa.

Como es de suponer, el diálogo
no conduce a nada, y ante ello los
obreros piden huelga legal para
los.días 3,6, 10,16 y 17. Y comien-
zan los problemas, primero con la
patronal que fomenta el esquirola-

je descarado, después con los
clientes que, en una clara muestra
de insolidaridad y burla hícia las
aspiraciones obreras; compran
como si tal cosa, y finalmente con
la policía, quien se dedica primero
a detener a varios huelguistas en
Madrid y posteriormente se apa-
lea sin ninguna justificación a los
huelguistas de El Corte Inglés de
Diagonal. De todas formas la valo-
ración de la huelga ha de consi-
derarse positiva, pues la participa-
ción ha sido francamente alta.

TEXT l L 90%
DE PARTICIPACIÓN

Y seguimos, porque la cosa no
acaba ahí, lo único es que ahora
vamos a hablar de una de las más
normales, la del textil. Huelga que
ha puesto de manifiesto la volun-
tad indeclinable de los trabajado-
res de este sector de obtener un
único convenio. Ya los días 20 y
21 del pasado mes se había lleva-
do a cabo otra huelga, ésta de dos
días: 20 y 21. ' -

Si entonces el éxito fue consi-

derable, en la lucha desarrollada
los días 6, 7 y 8 el nivel de partici-
pación fue realmente impresio-
nante; un 95% cifra que demues-
tra hasta qué punto, pese a las
opiniones de muchos "expertos",
las céntrales dé clase tienen el
respaldo de la clase trabajadora.
Aunque siempre hay ovejas ne-
.gras, por ejemplo en El Prat de
Llobregat, donde no se hizo ni un
acto de solidaridad en SEDA,-
TERLENKA y CYANENKA; muy
al contrario, se incrementaron las
horas extras. La nota positiva de
la huelga está en la voluntad firme
de la CEPYME de negociar con los
obreros, admitiendo ya de entrada
la mayoría de las propuestas de la
plataforma, la misma que la CEOE
rechaza.

SIN PAN

Y el rechazo patronal a las pro-
puestas obreras, tras 6 horas de
reunión, centradas en tres pagas
extraordinarias, reducción de ca-
tegorías y el establecimiento de
cupos de harina, condujo indefec-

UGT CONTRA LA POLÍTICA SINDICAL DEL GOBIERNO

Aún no han transcurrido dos semanas des-
de las elecciones legislativas, y los trabajado-
res ya estamos recibiendo como siempre, las
primeras consecuencias de la aplicación de
una política derechista, es decir antiobrera y
antidemocrática, por parte de la UCD.

El Decreto-Ley elaborado por el Gobierno
antes de las elecciones del 1 de Marzo, y
denominado demagógicamente de "Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana", ha em-
pezado a aplicarse de forma indiscriminada
con el viejo objetivo de reprimir las luchas y
movilizaciones sindicales. ,

De acuerdo con el citado Decreto-Ley, ía
UCD presupone que cada trabajador en huel-
ga o en lucha sindical se equipara a un
presunto delincuente, lo que resulta inadmisi-
ble en'una sociedad democrática.
'Es absolutamente repudiable "esta actitud

gubernamental dentro del marco democrático
regulado por la Constitución, que çxige de

inmediato la derogación en el mencionado
Decreto-Ley de toda mención o relación con
la acción sindical. Es indignante comprobar
que trabajadores en huelga por el convenio de
Grandes Almacenes, que se manifiestan pací-'
ticamente, son reprimidos de forma violenta
por la policía —atendiendo órdenes guberna-
mentales—, o que tres représentâtes de los
trabajadores de la empresa Inerga, sin otro
motivo que el de estar en huelga, son deteni-
dos y posteriormente retenidos en la comisa-
ría por espacio de 72 horas, etc. •

Denunciamos estos hechos ante los trabaja-
dores y la opinión pública y manifestamos de
nuevo la necesidad y la urgencia de conseguir
un marco de relaciones laborales e industria-

,les democrático, que permita a los trabajado-
res desarrollar libremente su acción sindical
sin interferencias de la Administración, y
posibilite el que los trabajadores, a la hora de
plantear sus justas reivindicaciones, no sean

discriminados como hasta ahora por la legis-
lación vigente. Manifestamos, a su vez, nues-
tra voluntad de diálogo y de negociación e
insistimos en que si ésta no es posible, es
debido a la intransigencia y cerrazón de la
gran patronal y a la incapacidad manifiesta
de la UCD —que es la expresión de sus
intereses de clase— para establecer un marco
de relaciones laborales en consonancia con los
nuevos tiempos.

La UGT de Catalunya insiste en que conti-
nuará luchando con la misma responsabili-
dad, decisión y firmeza, para conseguir unas
reivindicaciones justas en-la negociación co-
lectiva y, en el futuro inmediato, la plena
libertad sindical. La UGT de Catalunya espe-
ra que el Gobierno de UCD recapacite y
entienda que gobernar en democracia no pue-
de hacerse utilizando formas totalitarias y
represivas.

tiblemente a la huelga del sector
panadero en Barcelona desde el
lunes día 5 hasta el viernes 9, en
que se llegó al acuerdo de ir a un
laudo que muy posiblemente no
dejará contentos ni a unos ni a
otros. v

Y, mientras tanto, el día 8, Día
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora, no hubo pan pero si tortas
contra las manifestantes de Bar-
celona. Parece que a la policía no
le han hecho gracia las palabras
de Felipe para que les aplaudiéra-
mos y han optado por aplaudir
ellos primero.

Y a todo esto el domingo 4 la
terrible 'explotada y vilipendiada
clase futbolística española iba a la
huelga. Sólo dos puntualizaciones
al tema: a) Lástima de dinero que
el pueblo gasta en quinielas y en-
tradas de fútbol para que un mon-
tón de vividores se peguen la vida
padre, y b) ¿Qué dice la Federa-
ción de medidas antidemocráticas
cuando ellos son un admirable
vivero de fascistas?

En fin, para qué seguir, sólo un
deseo, que el gobierno haga huel-
ga, y si puede ser indefinida me-
jor, sinceramente creo que el país
iría mucho mejor, por lo menos
habría menos basura en ciertas
zonas Monclovitas.

José María García

FLASH LABORAL

-La dirección de BIMBO ha
decidido efectuar lock-out, an-
te la decisión de los obreros de
emprender, desde el día 5,
huelga indefinida. La medida
afecta a unos 700 trabajadores
en Catalunya. .

—El ramo de Comercio Me-
tal va a la huelga los días 15,16
y 17. Los motivos son claros:
La cerrazón patronal en todos
los aspectos, pretendiendo en-
cima la firma de un pacto de no
agresión social durante dos
años. Los hay con cara.

—Si hace poco fueron los
dioses de los estadios los que
fueron a la huelga, y dejaron
sin fútbol al personal, próxima-
mente pueden ser los emplea-
dos de recintos deportivos los
que hagan que por un día no se
pueda asistir a ningún estadio,
piscina o cancha de tenis, o
que los señores no puedan
emular a Seve Ballesteros. El
motivo es la negativa patronal
a dialogar. Puede ser curioso
ver a Núñez rompiendo entra-
das a la puerta del Nou Camp.
Prometo foto.

—Anunciada otra huelga,
esta del sector de pastelerías,
donde la parte obrera, harta ya
de zancadillas patronales, no
aguanta más y se ha decidido
por la huelga legal los días 16 y
17.

—Y como punto final, la no-
ta cínica del mes. El Ministro
de trabajo anuncia que le están
censurando numerosas notas
en televisión. ¡Que malos son!

José María García
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6 L'OPINIÓ SOCIALISTA ESPAÑA
Después del 1-

, "Durante cuatro años permanecerem os, en la opo-
sición y desde luego, no seremos nosotros quienes
pidamos elecciones anticipadas". Lo decía Felipe en
Barcelona, en los días eurfóricos en que los sondeos
pronosticaban la victoria socialista. Lo repitió el tres
de marzo, cuando la computadora indicaba la ventaja
de la U CD en estos comicios. Los socialistas acep-
tamos haber vuelto a quedar como segunda fuerza
del país y pasamos a ser la oposición. La Constitu-
ción ya está aprobada, la democracia ofrece garantías
de consolidación y es ya tiempo de que cada cual
haga la política que le corresponde.

Pero algunos se apresuran a
cargar las tintas y a llamar "derro-
ta socialista" a conseguir 123 di-
putados en todo el Estado. Vea-
mos un poco más de cerca esa
"derrota". El PSOE ha avanzado
en votos y en escaños, en las dos
Castillas y en Galicia. Se aumenta
el número de diputados en Soria,
León, Santander, Càceres, Lugo,
Pontevedra y Orense, ademes de
Madrid, Barcelona y Tarragona.
Son votos y escaños ganados en
feudos de derecha, donde el 15-J
Alianza Popular consiguió sus di-
putados: es la entrada y la implan-
tación en las zonas de España que

EL RETROCESO: ANDALUCÍA Y
EUZKADI

Y se pierden votos y hasta dipu-
tados en Andalucía y en Euzkadi.
Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén, Viz-
caya, Álava y Guipúzcoa son los
nombres propios de los fracasos
del Partido Socialista. Veamos un
poco las posibles causas. Andalu-
cía y el País Vasco fueron victorias
socialistas.en el año 77. El pueblo
andaluz, el pueblo vasco depositó
su esperanza de cambio y mejora
en los socialistas, ambos se han
sentido defraudados. En Euzkadi y
en el sur, las Juntas preautonómi-

Isidro Carpió

EL QUEHACER DEL DÍA 4 DE ABRIL

En este día los pueblos tendrán un nuevo amanecer muy especial,
después de 45 años los ciudadanos verán ante sí un hecho revolucio-
nario. Los Ayuntamientos Habrán dejado de ser caciquiles y fascistas,
para pasar a ser democráticos, y los miembros de los mismos serán
hombres y mujeres que contarán con el apoyo popular emanado de las
urnas, . • ' -

Nuestros mayores recordarán el pasado con tristeza y en su rostro
se reflejarán las huellas del dolor de un. tiempo perdido. Para nosotros
los jóvenes será la culminación de esa labor callada de cada día; en las
empresas, en las oficinas, en el campo, en la ciudad, etc., etc.

Habrán quedado atrás las estrategias políticas, los mítines. Los
espacios políticos habrán sido definidos. Y por delante un futuro
esperançador; pero para construir este futuro hay que dar unos pasos
previos, pues no nos engañemos, la Sociedad Socialista que Catalunya
quiere no se conseguirá de la noche a la mañana.

Uno de estos pasos dentro de la vida-Municipal será llegar a un
acuerdo de Gobierno político, que no técnico, de las distintas fuerzas
con representación en el Ayuntamiento. Ya que la política Municipal
pasa actualmente por unos acuerdos, estos irán encaminados hacia la
unidad de acción de los partidos de izquierda, llevando el peso
político del Municipio. Haciéndolo así evitaremos que nos gobiernen
los de siempre, los que hoy se presentan como si fueran demócratas de
toda la Vida. Los Socialistas entendemos que las soluciones de los
problemas heredados de una mala gestión Municipal sólo serán
solventados en la proporción que sean conocidos, y por supuesto no
los querrán reconocer aquellos que los originaron, haciendo una
política de provecho para el propio provecho. Por tanto habrá que
establecer el sistema organizativo de funcionamiento del nuevo
Ayuntamiento democrático, establecer y determinar competencias,,
así como institucionalizar la participación ciudadana en las distintas
comisiones de trabajo y de información.

Una ve/, hecho esto, un segundo paso es el compromiso obtenido
con-el Municipio, basado en el cumplimiento de los programas
electorales. Por tanto irá encaminado a establecer una Hacienda
transparente, a la prestación de servicios como punto básico del
Ayuntamien to y a un modelo de vida social, autogestionario, lo que
implica alcanzar la mayor descentralización de la vida política del
país y exige la máxima potenciación del Municipio.

Como tercer paso, los candidatos Socialistas, para entonces Alcal-
des y Concejales, tenemos muy presente que, a pesar tic que l;r
Constitución- en su art. 137, reconoce autonomía para el Municipio
en la gestión de sus intereses, y de que en su art. 140 reconoce su
personalidad jurídica plena, el marco legislativo no es lo suficiente-
mente favorable, l'or tal motivo los Ayuntamientos de Catalunya no
serán plenamente descentralizados hasta que este tercer paso se
cumpla en una Ley Municipal hecha en el Parlament de Catalunya.

cas han sido presididas por socia-
listas y han sido mayoritariamente
socialistas. Las dos zonas del Es-
tado donde los problemas eran
más candentes. En el norte, el
problema de la identidad de un
pueblo y Ig lacerante cotidianidad
del terrorismo. En el sur, mucho
más simple, hambre. Hambre y
paro y emigración y malas condi-
ciones de vida. Ni en el norte ni en
el sur los gobiernos, por llamarles
algo, de las preautonomías han
podido hacer nada. Sin transfe-
rencias y sin competencias. Ya se
ha preocupado, UCD de ello. El
Consejo General del País Vasco se
ha tenido que limitar a comunica-
dos de condena, cualquier otro
intento ha sido frenado por el
poder central. En el sur la Junta
presidida por Plácido Fernández
Viagas se ha visto imposibilitada
para luchar contra el caciquismo,
contra males económicos que An-
dalucía arrastra desde hace siglos.

Y el pueblo se ha desencanta-
do, y ha intentado votar a otras
opciones que hasta ahora en el
juego político parlamentario esta-
ban vírgenes. Andalucía y Euzkadi
pueden y deben volver a ser socia-
listas en las próximas elecciones.
En uno y otro lugar la abstención
y corrientes nacionalistas se han
llevado votos del PSOE, gracias a
la política obstruccionista de la
UCD. Veremos que ocurre a partir
de ahora.

EL PSP DISPERSO

El partido del Gobierno que

practicó descaradamente la mani-
pulación informativa durante la
campaña electoral, tanto en radio
como y sobre todo en TVE, siguió
la misma tónica al dar los resulta-
dos de las elecciones. Baste seña-
lar que durante toda la madrugada
del 1-M sólo se daban a conocer
resultados favorables a la Unión
del Centro atribuyéndole ya esca-
ños que horas más tarde se de-
mostraba que nunca había alcan-

zado. Ese fue el caso, por ejemplo,
de Asturias, socialista desde siem-
pre, y que a primeras horas de la
madrugada del 2 de marzo, se
había vuelto de derechas.

1 - " • ^

La manipulación pasó por con-
siderar como votos y escaños del
PSOE el 15 de junio, la suma de
los obtenidos por el partido y los
del PSP. De esta forma se conse-
guía dar una imagen de total de-
bacle. Olvidaba el Gobierno que
dos meses antes, las encuestas
señalaban claramente que el voto
del PSP se dispersaba en todas
las direcciones y-de la misma for-
ma que Enrique Tierno y la mayo-
ría del partido entraban en el
PSOE, algunos de sus dirigentes
como Raúl Morado se acercaban
a la cómoda protección de UCD y
otros entraban en el PCE. Olvida-
ba también que el 15 de junio, el
partido del profesor Tierno acudió
en la candidatura llamada de Uni-
dad Socialista que en Andalucía
concretamente iba unida al grupo
de Rojas Marcos. Lo que le impor-
taba al partido del Gobierno era
seguir manipulando.

Ya lo había hecho bastante el
27 de febrero cuando un Suárez
febril, apeló al voto del miedo
recordando a la gente que los
socialistas eran unos señores muy
malos que defendían el aborto li-
bre y gratuito, la enseñanza públi-
ca, las nacionalizaciones... un pre-
sidente que culminó la campaña
con un "después de mí... el dilu-
vio". -

Durante toda la campaña hubo
que soportar también los ataques
del Partido Comunista, más con-
cretamente de su secretario gene-
ral, Santiago Carrillo, empeñado a
devolver al PSOE a sus orígenes
que sin duda conoce bien por su
antigua militància socialista. La
campaña que alcanzó cotas real-
mente viscerales, terminó de for-
ma inesperada. El Comité Central
del PCE a la vista de los resultados
electorales, tiende a los socialistas
una mano y comienza a hablar de
las acciones conjuntas y de uni-
dad de acción. Felipe lo había
dicho días antes: "Elseñor Carrillo
ha conseguido romper todo posi-
ble intento de unidad de la izquier-
da, en su afán de jugar a lo
Marcháis"

COMITÉ FEDERAL

El pasado fin de semana el Co-
mité Federal del PSOE analizaba
los resultados electorales. La pri-
mera conclusión importante a que
se llegó fue la de realizar una
fuerte y decidida política de oposi-
ción "Suárez va a saber lo que es
gobernar con una fuerte oposi-
ción de izquierdas ".

Pero el Comité Federal fue más
íejos, insistió en la necesidad de
impulsar un proceso profundo de
federalización del socialismo, con-
solidar la organización y militància
del partido para impulsar el com-
bate democrático para llevar a los
socialistas al Gobierno en las si-,
guientes elecciones generales.

' Realizó también un llamamiento
a todos los militantes con el fin de
que consoliden y refuercen la or-
ganización y- el crecimiento del
partido, su inserción en el tejido
social y, en particular, la militància
en el seno de la UGT.

LA DERECHA SE UNE

Queda ahora por delante el reto
de las municipales, en el que la
unión de C.D. con U.C.D. puede
resultar perjudicial para el Partido
Socialista, especialmente en Ma-
drid. Es la lucha por los Ayunta-
mientos, pero ya lo dijo Alfonso
Guerra al presentar la campaña
electoral, "luchamos porque en-
tren los socialistas en los Ayunta-
mientos, no por ver cuántos alcal-
des sacamos más que la UCD".

• Después, pero ya muy pronto,
el XXVIII Congreso servirá para
clarificar muchas cosas, para re-
forzar el partido y para consolidar
su implantación. Después... la his-
toria sigue trabajando a favor
nuestro. „

M. R. Ros



Enfrontament, dels dos grans del comunisme

La guerra entre
i l'hégémonisme Soviètic

L'operació militar de "càstig" muntada per la Xina
contra el Vietnam, i ja aparentment acabada, és consi-
derada generalment com el preludi d'un enfrontament
bèl·lic entre els dos grans del comunisme mundial, és a
dir, entre la pròpia Xina i la URSS. En cercles polítics
internacionals es tem, àdhuc, que les accions limitades
es converteixin, en els anys propers, en una guerra
generalitzada entre Pekín í el Kremlin. Cal no oblidar
que els dos països disposen d'armament nuclear.

< H^

De moment, però, mentre els
xinesos expliquen que es retiren
perquè han assolit els seus objec-
tius, el soviètics aprofiten la situa-

.ció per estrènyer la seva mà de
ferro sobré els països-satèl·lits de
l'Estén nom de la unitat "del bloc
socialista contra la Xina reaccio-

-nària". Per la seva banda, els viet-
namites proclamen que, gràcies a
la seva resistència, han fet fracas-
sar l'ofensiva militar xinesa contra
el seu país i han obligat als inva-
sors a retirar-se. .

ÉS un fet, però, que la crisi
provocada per la invasió xinesa ha
tingut importants repercussions
en el conjunt dels països i dels
partits comunistes d'arreu del
món, alhora que ha canviat la rela-
ció de forces a nivell mundial. AL
costat dels dos grans —Estats
Units i la URSS— que fins ara es
disputaven l'hegemonia de la
terra, ha sorgit una nova potència,
que, després del retraïment de l'è-
poca de MaOí vol participar també
en els assumptes del món.

OBJECTIUS XINESOS I
REACCIONS VIETNAMITES

S'ha dit justament que la guerra
entre la Xina i el Vietnam era una
guerra entre dos .països comunis-
tes pobres, la qual cosa encara
agreuja el ja dissortat enfronta-
ment militar entre estats que es
reclamen d'uns mateixos principis
í d'una mateixa doctrina. És cert
que la història del món és plena de
guerres entre països capitalistes,
però aquest fet no explica la gue-
rra sino-vietnamita ja que, segons
afirmació del propi Marx, el comu-
nisme, estadi superior de la huma-
nitat, ha de representar precisa-
ment la superació de les contra-
diccions inherents al sistema capi-.
talista.

L'explicació, però, sembla ben
senzilla. Per una banda, els règims
instaurats en els països dits socia-

listes tenen mo[t poc en comú,
amb les veritables concepcions
socialistes tal com les han definit
els teòrics-més competents del
marxisme durant decennis. La fra-
seologia socialista i la manipulació
sense escrúpols de la doctrina
marxista serveix, de fet, per enco-
brir règims el contingut polític,
social i econòmic dels quals és
motiu de discussions permanents
en el pla socialista internacional.

Per altra banda,-els interessos
de potència tenen arrels; històri-
ques prou profundes per adulterar
les concepcions.internacionalistes
originals dels qui es reclamen del
marxisme. L'enfrontament sino-
soviètic per país interposat —en
aquest cas el Vietnam— s'explica
per les dites raons. Es tracta d'un
contenciós ja llunya i que aquests

' darrers mesos.s'ha agreujat consi-
derablement amb els canvis pro-
duïts en la política interior i exte-
rior xinesa, després de la mort de
Maó.

> Per a f renar el desenvolupament
econòmic de la Xina i la seva
consegüent emergència com a
potència mundial, els soviètics
procedeixen metòdicament a l'en-
cerclament de Xina en el Sud-Est
asiàtic. El Vietnam, molt lligat a
Moscú, serveix, segons els estra-
tegs mundials/de punta de llança
del Kremlin en aquesta regió, ob-
jectiu que coincideix amb una vo-
cació expansionista dels propis
vietnamites. Els xinesos, es- diu,
inquiets per l'encerclament pro-
gressiu, vexats per la invasió viet-
namita de Cambodja i molestais
pels continus incidents fronterers,
han utilitzat les armes per donar
una "Íliçó" (és la teoria xinesa) a
l'antic país amic. Operació total-
ment condemnable, evidentment,
però que té una explicació lògica.
Els dirigents de Pekín han aprofi-
tat la situació per donar un cop de
puny sobre la taula de la política
internacional, prenent un risc cal-
culat per afirmar que "d'ara enda-

vant caldrà comptar amb no-
saltres".

Els soviètics i els vietnamites
estan lligats per un pacte d'ajuda
militar mútua, de funcionament
automàtic en cas d'agressió per
un país tercer. Lògicament, el
Kremlin hauria hagut d'intervenir
ràpidament per ajudar al seu aliat
mitjançant una pressió militar-di-
recta en la frontera asiàtica que té
amb Xina. Però, sigui per por a
una escalada de la guerra de con-
seqüències incontrolables; sigui
per motius de propaganda inter-
nacional i per presentar ais diri-
gents xinesos com un perill per-
manent per a la humanitat, els
soviètics han seguit una conducta
més sinuosa.

' L'escalada soviètica ha tingut,
sobretot, un caràcter aparentment
verbal, però ara se sap que Brej-
nev volia, o vol, aprofitar Tocasió
per accentuar la pressió del P.C.
soviètic sobre els països de l'Est.
Segons fonts iuguslaves, ben as-
sabentades en general del que
succeeix en els països satèl·lits de
ïa URSS, Brejnev malda des de fa
anys per constituir un comitè polí,-
tic comú per al conjunt del bloc
socialista, format pels secretaris
polítics dels.Partits Comunistes en
el poder, comitè que presidiria el
propi Brejnev.

Però el projecte —segons reve-
la el cronista internacional K.S.
Karol en el darrer número del set-
manari francès "Nouvel Observa-
teur"—, que hauria concretat la

doctrina soviètica de la "sobirania
limitada" de les democràcies po-
pulars, topava fins ara amb la re-
sistència oberta del rumans, i amb
la passiva de polacs, hongaresos i,
fins i tot, d'alemanys de l'Est. Se-
gons Karol, només els cubans i'el.
búlgars semblaven favorables a la
tfcòi soviètica que, en cas de reei-
xir,, consagraba el retorn al mono-
litisme en els països de l'Est i el
restabliment del P.C. de la URSS
com el partit guia de tot el camp
comunista.
. Pel que fa concretament a l'ajut

militar soviètic al Vietnam, sembla
que tindria un caràcter limitat i
graduat, amb la cooperació de
tots els països del Pacte de Var-
sòvia, que enviarien tècnics "vo-
luntaris" i consellers. Es tractaria

, així de la guerra del conjunt del
"camp socialista" contra els
"reaccionaris" xinesos i els seus
aliats nord-americans i japonesos.

Les reaccions soviètiques po-
sen de relleu la voluntat hegemò-
nica del Kremlin sobre els països
de l'Est, alhora que demostren
una gran prudència per enfrontar-
se militarment amb Xina. Cal afe-
gir que les reaccions dels partits
comunistes occidentals, ajitre ells
els considerats eurodomunistes,
han estat de neta condemna de la
invasió xinesa i s'han aliniat amb
la posició de Moscú. Seria interes-
sant de saber si es tracta d'una
reacció purament sentimental de
defensa del petit contra el gran;

-del país amic agredit contra l'a-
gressor. O bé, al contrari, si els
lligams amb el Kremlin son més
sòlids del que sembla apa-
rentment.

Petróleo más caro y nuevas dificultades económicas
La crisis revolucionaria de Irán ha provoca-

do un aumento en cadena de los precios del
petróleo, con las consiguientes repercusio-
nes en la convaleciente economía de los
países occidentales.

Durante varios meses Irán, uno de los prin-
cipales productores de petróleo de Oriente
Medio, ha cortado sus suministros debido a
una huelga permanente de los obreros de las
refinerías en su lucha por el derrocamiento
de la dictadura del Sha. Irán reanuda sus en-
víos mundiales de petróleo, pero a un ritmo
mucho más lento que antes y a precios más
altos.

Tal situación ha bastado para que diversos,
países de la OPEP (Organización de los Paí-
ses Exportadors de Petróleo), que agrupa a

los principales países productores de crudo,
anunciaran alzas importantes, entre ellos Ve-
nezuela, Argelia, México, Irak y los Emiratos
Árabes. Además, los precios de los mercados
libres han aumentado casi un 40 por ciento
desde que empezó la crisis en Irán, y una
buena parte de los países productores de la
OPEP tiende a alinearse sobre ese aumento.

Tal evolución encarecerá enormemente los
costos de la energía de la que los países
occidentales son grandes consumidores. Por
ejemplo, se prevé que el déficit de la balanza
de pagos de Estados Unidos llegará este año
a unos 11.000 millones de dólares, o sea
3.000 millones de dólares más de lo previsto.
Ciertos países europeos piensan que en un
futuro próximo tendrá que racionarse el con-

sumo de petróleo mediante aumentos impor-
tantes de precios. •

A dicha perspectiva, ya de por sí poco
halagüeña, cabe añadir el renacimiento de la
inflación en diversos países importantes, Es-
tados Unidos entre ellos, subidas de precios
de diversas materias primas y la persistencia,
o incluso agravación, del paro.

Como se ve) el porvenir económico gene-
ral no se presenta bajo buenos auspicios, y lo
que cabe preguntarnos es qué repercusiones
tendrá en España un previsible agravamiento
de la crisis económica mundial. La izquierda
de nuestro país haría bien en tener presente
esa situación en sus cálculos y ante la inevi-
table política de austeridad 'reforzada que
querrá aplicar el futuro gobierno de Madrid.

LA CRISIS POLÍTICA
ITALIANA Y EL PACTO
HISTÓRICO

La crisis política italiana,
abierta hace más de un mes al
retirar el Partido Comunista su
confianza al gobierno de Giulio
Andreotti, prosigue aún sin
perspectivas de solución. El cli-
ma de inestabilidad política
creado con la dimisión de
Andreotti se ha agravado toda-
vía más con la reaparición de
las trágicas Brigadas Rojas.

Solucionar la crisis política
italiana es casi tan difícil como
resolver la cuadratura del cír-
culo. Todo se derime en torno
a la entrada o no dei P.C..I. en
el gobierno. Desde el punto de
vista de la aritmética parlamen-
taria, y dada la correlación de
fuerzas en el país, esta entrada
parece adecuada. Pero fuerzas
poderosas, dentro y fuera de
Italia, se oponen a la participa-
ción comunista. Estados Uni-
dos, en particular, no quiere
que los comunistas,-aunque se
arropen con la capa del euroco-
munismo, penetren en los
puestos de mando de un país
clave del campo occidental y
constituyan, en su opinión, un
caballo de troya déla URSS en
unos momentos de posibles
enfrentamientos entre ios occi-
dentales y los países del Este.

Tales resistencias plantean
también serios problemas al
P.C.I. Los comunistas italianos
elaboraron hace varios años la
teoría del "Pacto Histórico"
con la democracia cristiana,
teoría que constituía de hecho
una estrategia política de pro-
gresión gradual hacia el poder.
El P.C.I, ha llegado hasta las-
puertas del Gobierno. Ha gozaT

do de grandes atenciones y
favores. Pero no ha entrado en
los puestos de mando verdade-
ros,

El Pacto Histórico no ha col-
mado las esperanzas de sus
autores. La situación ambigua
en la que se halla situado el
P.C.I, ha acrecentado el des-
contento de si/s militantes y de
la clase obrera, que soporta los
inconvenientes de una política
de austeridad apoyada por el
P.C.I, sin conseguir ventajas
apreciables. Los resultados de
algunas elecciones parciales
han confirmado una baja de
popularidad del P.C.I, entre ta
población.'Finalmente, el P.C.I,
se vio obligado a retirar su apo-
yo a Andreotti y amenazó con
retirarse a la oposición, si bien
se considera en general tal
amenaza como una presión pa-
ra forzar las puertas del gobier-
no. _ ' •

Después del fracaso del re-
publicano Ugo La Malfa para
formar gobierno, es Andreotti
quien vuelve para intentar salir
del atolladero. Pero a estas al-
turas es difícil prever si en un
futuro próximo Italia contará
con ministros comunistas o no.
A última hora, y ante la pers-
pectiva de unas elecciones ge-
nerales anticipadas, parece ser
que el P.C.I, se contentaría con
la incorporación en el Gobierno
de alguno de los clásicos inde-
pendientes afines al P.C. y con
un programa de gobierno más
progresista, así como con nue-
vas facilidades en el dominio
de las administraciones locales
y regionales. Es pronto todavía
para saber a qué atenerse.
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Canviar la ciutat

som
per Narcís Serra

Després de l'esforç de les pròximes set-
manes, els socialistes entrarem \a l'Ajun-
tament de Barcelona com la primera força
política del primer Ajuntament democrà-
tic. És un gran repte per a tots.

En primer, lloc, perquè Barcelona està
esperant que el nou Alcalde i el nou Ple
democràtic redrecin amb fermesa la ciutat
i la seva àrea metropolitana, tot plegat en
el marc de t'aprovació de l'Estatut i de
nous règims /oca/s. En segon lloc, perquè
tenim davant nostre una gran ocasió per a
enfortir el Partit dels Socialistes de Catalu-
nya en demostrar als escèptics la nostra
capacitat d'avanç en l'aprofundiment de la
democràcia, en l'autogestió. I en el tercer,
perquè la resolució del problema de l'aturi
de les peticions de qualitat urbana dels
ciutadans van units en una mateixa res-
ponsabilitat i disciplina ciutadanes. Nete-
gem el mercat de l'habitatge, fem una
ciutat més atractiva i més solidària en la
qual siguem menys estranys els uns per als
altres, i canviarà la fàbrica i la jornada de
treball i la seva eficàcia.

Qui s'hagi entretingut un moment en
les notícies sobre els comptes, municipals
aparegudes en els darrers mesos, en què
l'Ajuntament ha presentat, al costat d'uns
ingressos de 18.000 milions, un pressupost
extraordinari de liquidació de deutes per
uns a/tres 20.000 mi/ions, pensarà que tot
optimisme és bogeria, o bé ganes de carre-
gar de nous impostos una ciutat molt rica
però no massa afortunada en aquests mo-
ments. Però també aquí hi ha possibilitats:
els ingressos addiciona/s que la Reforma
Fiscal ha de donarà l'Estat han d'arribar als
Ajuntaments. A més, la modificació imme-
diata d'algunes ordenances í l'elaboració
de la nova Carta de Barcelona han de per-
metre un repartiment adequat de la impo-
sició local pròpia, de manera que el contri-
buent rebi els beneficis que ha d'obtenir
per cada pesseta pagada. Comptes clars. '

Canviarem els barris. D'aquí a quatre
anys no hi haurà barraquisme, ni edificis
d'habitatge sòcia/ deteriorais, ni instal·la-

cions o solars abandonats, nius d'escom-
braries ide rates, ni carrers sense un mínim
d'asfalt i urbanització. Els barris recupe-
raran els espais lliures disponibles per a
poder comptar amb parcs i jardins, i n stai-
lacions esportives; Ateneus populars que
siguin focus de la cultura i de la llibertat
d'expressió ciutadanes, pera la reestructu-
ra del seu sistema escolar, per a restablir
uns ambu/atoris-centres de salut. La pre-
sència del guàrdia de barrí al carrer torna-
rà a aquest darrer la seva respatabilitat. Els
barris amb problemàtica específica rebran
l'ajut de centres d'assistència social am-
pliada. La prioritat al transport públic, aca-
bant /es línies i donant una major regulari-
tat i comoditats, faran menys penós el
viatge diari a la circulació pels carrers. E/s
barris més necessitats seran els que més
rebran.

Canviarem l'Ajuntament. La ciutat som
tothom. L'administració ha d'estar al ser-
vei dels ciutadans; no pot esdevenir un
aparat llunyà. S'establiran uns nous Con-
sel/s de Districte que comptaran amb les
adequades dotacions polítiques, tècniques
i econòmiques, de manera que podran
prendre al seu ^càrrec la potenciació de la
vida associativa dels diferents barris i les
prioritats de la seva renovació i dotacions
d'equip. El ciutadà veurà reconeguda /a
seva llibertat i els seus drets, i reconeixerà
les seves obligacions. > . .

Posarem l'expansió metropolitana al
servei de l'home. Les fàbriques han marxat
i marxen encara de Barcelona i altres po-
blacions, la qualcosa obliga al trasllat diari
de bastants quilòmetres ó bé al canvi de
domicili, i de vegades es perd en el canvi.
Cal controlar tot aquest procés. La gestió
del sòl, de l'habitatge i del transport des de
les corporacions metropolitanes de la re-
gió barcelonina donaran el ritme i les con-
dicions adequades al reequilibri territorial
de Catalunya.

Q-ue reflexionin els doctrinaris d'un o
altre signe, bizantins o combatius; en tor-
nar l'Ajuntament al poble, no avancem cap
al socialisme? \

Per un Ajuntament

d'eficàcia i comptes clars

entra
amb nosaltres a

l'ajuntament

Manifest Electoral Municipal

Per primera vegada en molts anys, el poble
tindrà" la possibilitat de decidir en tot allò que
l'afecta molt directament: la vida local i comar-
cal, ésa dir, l'urbanisme, l'habitatge, la sanitat,
l'ensenyament, la cultura, l'esport, sense obli-
dar els problemes més urgents que en aquest
moment tenim plantejats: els efectes de la crisi
social i econòmica, l'atur i la seguretat ciutada-
na . ' V" ' . - ' . - • ' : ;.. " . , -' ' . ; . ' • • " • . ' \

Els socialistes hem estat confirmats pel nos-
tre poble com a primera força política de
Catalunya. Ara us presentem un programa
municipal que és l'eina de treball de milers de
dones i homes que arreu del país omplen les
candidatures del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOEJ.

Aquest programa, que s'emmarca estreta-
ment dins del procés de transició cap al socia-
lisme, el presentem al poble de Catalunya, que
és conscient de la transcendència d'aquestes
primeres eleccions democràtiques als Ajunta-
ments. Es tracta de substituir el noranta per
cent dels polítics del país i de posar en el seu
lloc homes i dones honestos. Homes i dones
amb la capacitat necessària per a administrar
democràticament els diferents pressupostos
ordinaris i extraordinaris dels Ajuntaments ca-'
talans (uns setanta mil milions de pessetes).

La gestió honesta i democràtica d'aquests
mitjans no seria garantida si continuessin, en-
cara que canviant de camisa, els mateixos que
han dominat els Ajuntaments durant els da-
rrers quaranta anys.

Es imprescindible que aquests mitjans siguin
administrats amb objectius progressistes/ que
resumim així:

• Un programa de mesures d'urgència'i
sanejament, de clarificació i d'obtenció de
recursos perlai déféreront a tantes necessi-
tats bàsiques com tenen els nostres pobles i
ciutats, greument deficitaris dels serveis muni-
cipals més imprescindibles.
• Una administració municipal transparent i

amb comptes clars, mitjançant una informació
constant i exhaustiva als ciutadans de tota la
gestió municipal.

« Una Llei municipal i comarcal de la Gene-
ralitat que comportarà un autèntic trasllat de
competències i recursos a les nostres ciutats,
pobles i comarques. , ''"••

• Una Catalunya equilibrada, en la qual
totes les seves comarques comptin amb els
recursos necessaire i amb la capacitat de deci-
sió per assegurar una alta qualitat de vida,
fugint de la concentració d'activitats en una
sola regió com és ara la de Barcelona.

• Una administració municipal que faci
compatible l'eficàcia amb l'autonomia de, la
gestió.
• Un habitatge per a tothom en pobles i

ciutats pensats per a viure-hi, amb els serveis i
equipaments necessaris, la qual cosa compor-
ta la recuperació pública dels espais urbans
que calguin. ; - -

• Prioritat dels serveis socials i personals
(per a la família, per als joves, per als jubilats,

per alsminusvàlids.r.) en oposició al predomini
excessiu d'obres públiques', tantes vegades
fetes en el.passat al servei d'interessos particu-
lars. -

• Uns Ajuntaments honestos i eficients, on
els funcionaris siguin considerats com a treba-
lladors amb tots els seus drets i obligacions.

• Reconeixement de les associacions i
grups ciutadans que poden fer una tasca de
diàleg i control de l'Ajuntament, essent al
mateix temps el mitjà de comunicació quoti-
diana entre l'administració local i els interessos
concrets que _ representen, fins arribar a, la
gestió de serveis específics.

• Descentralització del govern municipal a
nivell dels barris i districtes a les grans ciutats.
Desenvolupament dels principis de participa-
ció i democràcia que contenia la Llei Municipal
de Catalunya del 1934.

• Consell obert a tothom i potenciació de la
col·laboració comarcal en els municipis petits.

És amb aquesta base que els socialistes
volem començar a canviar la vida dels nostres
municipis per tal de transformar-los en la
cèl·lula bàsica de la democràcia i del camí cap
al socialisme.

Per tal d'assolir, doncs, l'Ajuntament demo-
cràtic, autònom, amb participació ciutadana,
amb competències í amb els recursos necessa-
ris, posem aquest programa a les vostres mans
no tan sols per votar-lo, sinó per fer-lo realitat
entre tots.

Aquest és el quadre de les candidatures que els socialistes presentem arreu de Catalunya. En ell
podem veure com la circumscripció electoral de Barcelona és la més nombrosa quant a
candidatures presentades, 103. i que es relacionen amb el 92,27% de la població de la "provincià";
la segueix la de Girona amb 53 candidatures, i relacionades amb un 69,57% de la població; després,
Tarragona amb 36 llistes, sobre un 71% de la població; i, finalment, la circumscripció de Lleida
amb 20 candidatures, i sobre el 44.78% de la població.

La comarca que presenta més candidatures és l'Alt Empordà, amb 21.1 la que menys la de la
Segarra, la Noguera i la Vall d'Aran, en què es participa a nivell d'agrupació d'electors.

El municipi més gran on els socialistes presentem candidatura és, naturalment, Barcelona. I el
el més petit, el més petit de tots, és Cava, un poblet de l'Alt U rgell assentat sobre el Cadí.

Amb tota seguretat, els municipis més conflictius seran aquells on, en les passades eleccions
generals de l'u de marc, quedàrem anivellats amb la U CD o la COC. Aliila campanya ja comença a
ésser dura. En canvi, el municipi menys conflictiu serà, amb molts pocs dubtes, Castellar de
N'Hug, on l'única llista presentada és la socialista.

CANDIDATURES MUNICIPIS POBLACIÓ" ON HI % SÓBRELA REGIDORS CANDIDATS
COMARQUES SOCIALISTES COMARCA HA CANO. POBLACld COMARCA SOCIALISTES

SOCIALISTES COMARCAL

Alt Empordà
Baix Empordà
La Garrotxa
Gironès
La Selva
Ripollès
La Cerdanya

Prov. GIRONA

Maresme
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Barcelonès
Baix Llobregat
Alt Penedès
Garraf
Bages
Berguedà
Anoia
Osona '

Prov.BARNA

Baix Penedès
Tarragonès
Alt Camp ' v
Conca de Barberà
Baix Camp
Priorat
Baix Ebre
Montsià
Terra Alta
Ribera d'Ebre

Prov.TARRAG.

Solsonès
Segrià
Segarra
Les Garrigues
Noguera
Urgell
Alt U rgell
La Cerdanya
Pallars-Jussà
Pallars Sobirà
Vall d'Aran

Prov. LLEIDA

21
7
2
7

53

11

14
13
7

17
10
4

13
2
9
5

103

36

20

21
36
24
24
11

53.887
52.438
26.105

100.048
45.653
22.514
6.851

68,99
68.01
58,60
79,13
60,19
67,77
71,75

176
93
32

64
20

222 307.494 69,57 1.768 570

41
22
7

28
25
8

35
30
34

184.254
126.477
534.173

2.520.039
489.582
37.566
62.464

119.722
2.615

59.821
16.614

88,26
68,42
96,19

91,89
63,30
96,95
80,75

6,05
81,98
16,02

171
184
2A5

77
343

156
16

'109

53

306 4.084.994 92,27 3.168 1.606

23.122
118.721
18.721

81.553
2.664

55.252
37.275
5.271
1.952

86,64
89,02
58,53

76,25
21,40
84,13
76,78
37,69
8,02

110
197
169
149
229
157
111
113
102
124

72
66
31

72
11
65
72
29
11

179 344.055 71,00 1.461 429

14
43
21

-24
34
26
19
5

17
15
9

6.010
116.115

14.715
11.305
. 66

618
6.742
2.843

54,00
71,41

32,02
32,02
0,35

20,36
35,38
46,49

389
145
184
272
208
131
33

121
46,49

13
71

227 156.414 44,78 1.737 212

TOTAL
CATALUNYA 214 . J34 . 4.905.861 85.94

. • - • ' : • • " • . ' ' • . - . " ". ' >

TOTAL D'AGRUPACIONS D'ELECTORS PRESENTADES

A.E.INRUÈNCIASOCIALISTA

A.E. COALICld AMB D'ALTRES FORCES
l.er Llista del PSC,
2.on o/i 3.er Llista del PSG :
4.art,5.è(6.è( etc. llista del PSC

8.131 2.817

.••; . 174

40

32
12
15
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la descentralització municipal també hi influirà

DEMOCRATITZACIÓ DE L'ENSENYAMENT

Catalunya, quan ha pogut gaudir de períodes d'au-
tonomia, al llarg d'aquest segle, ha dedicat una
atenció prioritària a l'ensenyament, conscient del
que això significa per al seu redreçament com a
poble.

El protagonismo del municipi en
aquest procés és un fet històrïc
prou conegut. En plantejar-nos,
en aquesta nova etapa, la impor-

- lància de les funcions dels futurs
municipis en el camp de l'ense-
nyament, no podem oblidar que
hem de ser continuadors d'aques-
ta tradició, aportant-hi allò que les,
noves circumstàncies i la nostra
visió d'una Catalunya socialista
fan imprescindible.

L'educació és per als socialistes
la base fonamental sobre la qual
volem construir una societat d'ho-
mes i dones lliures. Atès aquest
nou marc constitucional, els prin-
cipals objectius del nostre progra-
ma són els següents:

• Garantir "a tothom el dret a
l'educació.

• Ensenyament bàsic: obligato-
ri i gratuït.

• Programació general: demo
erètica i participativa.

• Intervenció social en la gestió
i control dels centres finançats
pels poders públics.
• A Catalunya, la Generalitat as-
sumirà plenament la competència
exclusiva sobre l'ensenyament. •

Aquest cinc objectius, síntesi
de l'article 27 de la Constitució i
de l'article 16 de l'avantprojecte
d'Estatut, cal que siguin comple-
tats amb els 140 i 142 de la Consti-
tució sobre Administració Local
per tal de donar una panoràmica
completa del que vol ser la nostra
estratègia present i futura en el
camp educatiu: Garantir i desen-
volupar l'autonomia municipal,

V suficiència de les finances locals
per a exercir les,funcions encoma-
nades.

Quant al primer objectiu, "Ga- •
rantir a tothom el dret a.l'educa-
ció", pensem que pressuposa do-
nar respostes vàlides a un seguit
d'exigències pedagògiques i so-
cials, sense les quals resulta del
tot impossible aconseguir que
l'ensenyament arribi a ser l'eina
poderosa de transformació í pro-
grés, tot alliberant els homes de la
ignorància, la incultura f l'obscu-
rantisme. Perquè aquest dret a
l'educació sigui realment per a
tothom, cal lluitar activament con-
tra la discriminació social a l'esco-
la, enderrocant seculars obstacles
i creant les condicions que perme-

-; tin el lliure accés a la cultura de !es
classe's populars.

ENSENYAMENT BÀSIC:
OBLIGATORI I GRATUÏT

Ensenyament bàsic no vol dir
només EGB. Gradualment, en la
mesura que ho permeti l'aplicació
de la reforma fiscal, s'anirà este-
nent als nivells preescolar i mitjà.
Cal la unificació i la vertebrado
dels diferents nivells i cicles del
sistema educatiu, des de l'escola-
bressol fins a l'ensenyament supe-
rior, àdhuc.l'educació especial i
l'educació permanent d'adults. En
els cicles no obligatoris s'aplicaran
diferents fórmules de finançament
per a fer efectiva la gratuïtat de
forma selectiva en benefici de les
classes menys afavorides.

De la programació general, que.
definim com a democràtica i parti-
cipativa, volem transformar de
dalt a baix les actuals estructures
administratives de signe burocrà-
tic i centralista. La planificació, la
gestió i el control de l'educació es
faran d'acord amb els principis de
màxima descentralització, neces-
sària coordinació i profunda parti-
cipació democràtica. L'actiu pro-
tagonisme dels poders públics au-
tonòmics, comarcals i municipals
en els afers educatius faran reali-
tat el primer principi. La coordina-
ció general i la definició de, les
grans directrius estarà reservada
al poder central i —en els temes
bàsics que siguin propis de cada

SUSCRIBIROS A L'OPINIÓ SOCIALISTA
Nombre
Dirección
Población -Teléfono

l-

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

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

por seis meses 250 ptas .
Enviad este boletín, a
"L'OPINiO SOCIALISTA" ítschsr ¡o que no convenga)
Canuda, 26 - Barcelona

ms* iMinr-fltiTiTr azem cime taut» am* t-—«? w» .«.MM« KÜMO <MM v*«.- v**-ijn*m n.w evjt* «sv» «*<** tiituf M»"« -AM» ««no asm SI..K KW«I

nacionalitat o regió— als poders
legislatius i executius de les co-
munitats autònomes. La funció
coordinadora —a cada àmbit terri-
torial considerat— s'aplicarà tam-
bé per lligar la política escolar amb
altres polítiques sectorials per tal
d'oferir alternatives coherents de
planificació global, d'equipaments
i de serveis públics: educació, sa-
nitat, transport, cultura, esport,
lleure, territori, medi ambient, ur-
banisme i habitatge, etc. A nivell
d'escola caldrà garantir també el
principi de participació democràti-
ca en la gestió i control per part de
la comunitat escolar —pares, pro-
fessors i altre personal i alum-
nes— en tots aquells centres, ja
siguin estatals o privats, que fi-
nancerament depenen del diner
públic. Això suposarà iniciar un
procés gradual d'unificació en una-
sola xarxa d'establiments de l'Es-
cola Pública, que estarà integrada
per les actuals escoles estatals
—degudament transformades— i
per aquelles escoles privades que
refusin de ser-ho r vulguin inte-
grar-se a l'Escola Pública, tot ofe-
rint suficients garanties de solvèn-
cia pedagògica.

La Conselleria d'Ensenyament i
Cultura i els seus òrgans territo-
rials establiran una estreta coordi-
nació amb els nous Ajuntaments
democràtics i amb els futurs òr-
gans de govern comarcal per tal
de planificar conjuntament la xar-
xa d'institucions i establiments
docents, així com els altres serveis
lligats a l'activitat escolar (trans-
port, sanitat, urbanisme, esport,
orientació professional, serveis
pedagògics, etc.), a fi d'aconse-
guir un desenvolupament equili-
brat dels serveis d'ensenyament i
dels equipaments escolars a Cata-
lunya,

Els nous Ajuntaments demo-
cràtics hauran de cobrir, en una
primera etapa, el procés de redre-
çament i normalització de l'ense-
nyament a casa nostra. Els pro-
gressos que paral·lelament tinguin
lloc amb els primers traspassos de
competències i serveis de l'admi-
nistració de l'Estat a la Generalitat
suposaran, sens dubte, un suport
en aquest sentit. Els Socialistes de
Catalunya lluitarem fermament
perquè aquest procés que ara co-
mença esdevingui irreversible.

Per un Ajuntament
d'eficàcia i comptes clars
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Pel benestar de l'individu ¡ de la comunitat

SERVEIS SOCIALS GESTIONATS PELS MU

En una societat que, com la
catalana, vol anar cap al socialis-
me, els serveis socials s'han de
preveure en la planificació de la
política social i se'ls ha d'integrar
en l'organització del programa
d'actuació municipal.

Des de la nostra perspectiva, els
serveis socials inclouen les se-
güents àrees i sectors:

Desenvolupament comuni-
tari i organització de la comu-
nitat: àrees rurals, àrees urbanes,
per grups-ètnics, etc.

Benestar de la infància i
l'adolescència: protecció de me-
nors, serveis d'adopció i famílies
substitutes, esbargiment, institu-

. cions per a menors amb proble-
- mes, orientació de problemàti-

ques familiars (famílies amb un sol
progenitor, etc.), serveis d'ajut a
la llar, ajut familiar, etc.

Tercera edat
Inserció social de minusvà-

lids físics, sensorials i psíquics.
Inserció social de marginats

(ex-presos, alcohòlics, vaga-
bunds, drogaddictes, etc.

Serveis per a exiliats i per a
treballadors immigrats i/o de
temporada.

Els serveis socials han de res-
pondre als criteris bàsics se-
güents:

• Tots els ciutadans tenen el
dret de beneficiar-se d'uns serveis
socials ben organitzats, que con-
tribueixin al benestar i al desenvo-
lupament dels individus, grups i
comunitats. • ,

• , Aquests serveis han de ser
assumits per l'administració públi-
ca, abonada o no, segons els ca-
sos, per entitats privades, popu-
lars o voluntàries.

• Els serveis socials hap d'a-
costar-se als ciutadans. Per tant,
creiem que- la gestió d'aquests
serveis l'ha de dur a terme l'admi-
nistració municipal.

• El finançament d'aquests ser-
veis l'ha de fer l'administració pú-
blica, d'una forma total o parcial,
segons les lleis que regulin la hi-
senda municipal en el futur.

SERVEIS SOCIALS ALS
AJUNTAMENTS .

, Creiem bàsica - l'organització
que en el futur donaran els Ajün--

tarnents a aquests serveis, ja que
caldrà que assumeixin en una pri-
mera etapa les següents funcions:

• Estudi global de les necessi-
tats i recursos.
• Planificació i programació

dels serveis necessaris.
.• Canvi d'orientació dels ac-

tuals serveis i institucions.
• Coordinació de totes les enti-

tats existents en el municipi dins
les àrees dels serveis socials.
- • Possibilitar la participació
dels ciutadans en la vida local.

Es evident que l'actual organit-
zació de l'administració local no fa
possible que existeixin departa-
ments d'aquest tipus en tots els
municipis. Cal reunir un nombre
mínim d'habitants per a poder
crear uns serveis ben organitzats.
Considerem, per tant, que haurien
de „tenir un departament de ser-
veis socials totes les poblacions
de més de quinze mil habitants.
Les que siguin cap de comarca,
s'han de fer càrrec de les necessi-
tats de la seva població i de la dels
pobles petits de la comarca. ,

En les grans ciutats, al contrari,
aquests departaments municipals
es ramificaran en uns centres de
serveis socials als barris o a grups
de.barris, d'acord amb unes pro-
porcions d'habitants màximes i
mínimes a assenyalar. De forma
indicativa podem preveure un
centre de serveis socials de'barri
per a un mínim de trenta mil habi-
tants i un màxim de cent mil.

Els nivells d'actuació dels de-
partaments comarcals i munici-
pals són dos, bàsicament: el fami-
liar i el comunitari.

El nivell d'atenció a problemàti-
ques individuals o familiars i pro-
blemàtiques comunitàries es troba
relacionat amb la major part dels
problemes, i caldrà un treball
coordinat; dels professionals que
atenguin ambdós nivells, conjun-
tament amb les associacions de
veïns, entitats assistencials,\ ser-
veis locals d'ensehyament,\de sa-
nitat,, etc. Caldrà actuar tant en
l'aspecte de prevenció com en el
de tractament. - -

Les tasques més destacades en
els dos nivells són les següents:

Nivell familiar o individual.
• ^Informació i gestió relativa a

serveis socials i legislació social, o
;bé orientació cap a altres serveis.

Organització territorial dels Serveis Socials

COMARQUE; Departaments comarcals
de Serveis Socials

MUNICIPIS
Departaments municipals
de Serveis Socials

Delegació
Municipal
d'Ensenyament

Delegació'
Municipal de
Sanitat

Delegació
Municipal
d'Urbanisme

BARRIS Centre de
Serveis Socials

Barri A •

Centre de
Serveis- Socials

Barri B

Centre de
Serveis S,

Barri C

• Ajut i protecció a la infància i
l'adolescència.
• Treball social familiar.
• Orientació i ajut a persones

amb problemes específics: inca-
pacitats, vells, etc. • • • ' / - . . - ,

• , Nivell comunitari.
• Detectar les necessitats i pro-

blemes socials dels diferents
grups del barri o poble, sobretot,
els relacionats amb la Tnfrastuctu
ra dels barris, i els de la població
socialment marginada. v

• Col·laborar en l'estudi de les
necessitats d'equipament social
de l'àrea i en la promoció de ser-
veis.
' • ' • Fomentar la participació dels
veïns eh la solució del seus proble-

.•*nies, creant llocs de discussió i de
proposta d'alternatives. Fomentar
la participació dels grups locals
(culturals, recreatius, associacions
de pares, cooperatives...) i tot
aquell nucli de vida associativa
que pugui afavorir el procés co-
munitari.

• Coordinar i supervisarles ¡ns-
^titucions assistencials de l'àrea i
' posar-les en relació amb els ser-
' veis d'ensenyament, habitatge,

sanitat i previsió social. " ;

(PSC-PSOE)

ELS NOSTRES CANDIDATS

Josep Maria Ametlla

. A L G U N S PROBLEMES. - , , - '
MUNICIPALS A FIGUERES"

Figueres hauria de ser una ciutat de vida municipal sana i equili-
brada. Els problemes que té li venen d.'una deficient gestió del fins ta
por Alcalde, Pere Giró.

Heus ací dos dels problemes més grossos: ;
Hisenda municipal: Amb un pressupost de cent.seixanta milions de

pessetes, ens trobem amb un dèficit "brut" d'uns seixanta milions.
Amb les poques referències que tenim —r Ajuntament ha. estat i és

encara una"caixa t-ancada a la informació—es pot dir que d'aquests
milions de dèficit, uns vint son dèficit de caixa i uns quaranta de
gestió. El dèficit de caixa s'haurà d'arrossegar en els succesius pressu-
postos; dels quaranta milions de dèficit de gestió, un vint per cent
tian esdevingut incobrables. Els altres son recuperables, i s'han
produit per un negligent retard en l'acció recaudatoria. L'executiva.
per exemple, funciona només des de fa uns tres mesos.

Passar els comptes serà un treball de romans, car des de ta mes de
quatre anys no hi ha interventor a l'Ajuntament. Només un d'habi-
litat sense cap" autoritat, i és l'Alcalde qui manava. El darrer
interventor de carrera que es presenta va fugir al cap de dues hores,
en veure el desgavell, i no l'hem tornat a veure més.

Parlo per referències, car l'actual Alcalde en funcions no donarà les
dades de liquidació del pressupost fins després de les eleccions
municipals, "per no influir en els resultats". Bé!

Gestió urbana: El Pla General exposat al públic fa uns sis anys va
quedar suspès degut a les més de dues-centes impugnacions. Figueres
es regeix ara per un Pla General de 1965. esquifit, caduc i dasfasat.
Mentrestant, hi ha una pila de plans parcials d'iniciativa particular
que esperen l'aprovació. A cop d'ull, sembla que pocs" passaran el
garbell de la legalització sense profunds retocs.

Uri dels que s'anuncien mes conflictius és el Pla de la "Marca de
l'Ham", car l'Alcalde anreior forma part de la societat immobiliària,
promotora i constructora. Mentrestant, els ocupants estan neguitosos.
En un altre barri, els veins han portat l'afer al Ju t j a t , mitjançant que-
rella contra els promotors—on, per cert, no troben cap col·laboració.

Tot aixa fa que la urgent política de sol urbà es trobi frenada, que
l 'Ajuntament hagi perdut una ocasió unica, i que els especuladors
tinguin a la butxaca els diners que en un altre cas serien dins les
caixes municipals.

Quant a l'urbanisme pròpiament dit. només cal dir que els serveis
tècnics estaven sota les ordres directes de l'Alcalde constructor, i que
no es té memòria que s'hagin fet Ics inspeccions reglamentaries per a
controlar la coincidència dels permisos amb les realitats de les
construccions. No és gens estrany passejar pels carrers de Figueres i
Veure un bolet que depassa per cinc o sis pisos les cases de voltant.

Com a elements positius: la capacitat de crèdit de l 'Ajuntament no
s'ha exhauri t , ara toca la revisió del Catastro d'Urbana. Ics possibili
tats de la Ilei del Sol quant a l'obligació d'edificar amb la correspo-
nent contrapartida de l'impost de solars i l'edificació forçosa.

Hem hagut de buscar nosaltres mateixos aquesta informació, ar.
com ja he dit. le gestió de l 'Ajuntament en tots els sentits ha estat
críptica, àdhuc per als riieteixos regidors que voltaven l'Alcalde.
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Organitzar ¡'administració local de Catalunya

Acostar el poder al poble
El règim legal del franquisme respecte als nostres

Ajuntaments és un veritable impediment per al de-
senvolupament d'una gestió eficaç de les entitats
locals per part dels socialistes i altres forces demo-
cràtiques. És per això que propugnem una nova
organització de l'administració local de Catalunya,
basada en els principis de democràcia, autonomia,
participació i descentralització.

Com a punt de partida, és indis-
pensable el reconeixement efectiu
de la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya, tant le-
gislativa com executiva, en tot el
que fa referència al règim local.
Una vegada constituït el Parla-
ment de Catalunya, els socialistes
proposarem, com un dels pri-
mers projectes legislatius, una no-
va Llei Municipal i Comarcal, on
seran establertes les bases orga-
nitzatives i funcionals dels dife-
rents nivells de l'administració te-
rritorial catalana: districtes, muni-
cipis, comarques i Generalitat.

L'objectiu d'aquesta Llei serà
aconseguir un efectiu trasllat de
recursos i competències, en el
marc d'una nova organització de-
mocràtica del territori, partint dels
principis següents: . . . . , ,

• Autonomia municipal.
• Reconeixement de la realitat

comarcal com a entitat autònoma,
funcional i de planificació.

• Possibilitat efectiva de crear
agrupacions supracomarcals i re-
gions metropolitanes que respon-
guin a la realitat urbanística i hu-
mana. •

• Supressió de les províncies,
així com dels òrgans actuals adap-
tats a aquestes circumscripcions.

La nova Llei definirà la distribu-
ció de competències entre els di-
ferents nivells de l'administració,
que podrà reflectir-se en,l'aprova-

ció d'una Carta Municipal per part
d'aquells Ajuntaments que així ho
acordin. El principi de solidaritat
intermunicipal s'expressarà a ni-
vell comarcal, i es traduiran els
principis d'eficàcia i minimització
de costs en la constitució de con-
sorcis o mancomunitats de serveis
específics, acordats lliurement
pels municipis afectats.

Al mateix temps es reformarà la
hisenda municipal d'acord amb la
nova distribució de competencies,
per tal d'assolir un equilibri entre
les diverses comarques i regions i
avançar cap a-una veritable auto-
nomia municipal. Una nova orga-
nització 'territorial de Catalunya
s'establirà en l'esmentada Llei,
d'acord amb les variacions produï-
des en la distribució de ciutats
caps de comarca.

Enfront dels Ajuntaments de la
dictadura, fortament sotmesos .al
centralisme i tutelats pels gover-
nadors civils i el consegüent Mi-
nisteri de l'Interior, els socialistes
propugnem un desenvolupament
del poder local, creant Ajunta-
ments plenament autònoms per
tal d'apropar als ciutadans els cen-
tres de decisió. Els Ajuntaments
seran, així l'adequat contrapès al
poder de l'aparell estatal, conver- .
tint els municipis en la cèl·lula
bàsica de la democràcia avui, per
a ésser demà la del'socialisme.

Aquest, desenvolupament del

poder municipal s'ha de basar en
progressius traspassos de compe-
tències i de recursos de l'Estat i les
Diputacions a.la Generalitat, i d'a-
questa -als Ajuntaments. No s'a-
torgarà una competència a un ni-
vell administratiu determinat si
aquesta competència es pot do-
nar — sense incórrer en costs més
elevats—a un nivell inferior, més
a prop dels ciutadans. Però això
fóra insuficient si no s'acompanya-
va amb els mitjans financers i tèc-
nics adients que dotaran als Ajun-
taments d'una veritable autono-
mia, tant de decisió com de possi-
bilitats d'execució.

DESCENTRALITZACIÓ,
PARTICIPACIÓ/AUTOGESTIÓ

Els socialistes ens proposem
evitar que la tutela de l'Estat sobre
l'Ajuntament sigui substituïda per
ia tutela de l'Ajuntament sobre el
ciutadà. ÉS per això que ens ne- '.
guem a monopolitzar el poder a
l'Ajuntament, ja que la pluralitat
de poders és precisament per als ,
socialistes la garantia millor de la
llibertat i la participació ciutada-
nes. - . .
, Considerem la 'democràcia mu-

nicipal com la base essencial d'un
sistema democràtic. Per això la
recuperació dels veïns de llur fa-
cultat de governar-se és una con-
dició indispensable per a consoli-
dar la democràcia i avançar cap a la
s'ocietat que propugnem.

Per als socialistes, el govern
municipal és un tot indivisible; ja
que la ciutat no és la suma dels
barris ni el poble no és suma dels
seus habitants. Són quelcom més: ̂
l'acord polític general sobre la vi-
da social de cada dia i sobre, les
necessitats col·lectives més im-
mediates. Es per això que cal

LA DONA: EL 52% DE LA PO B L ACÍ Ó
Serveis col·lectius, eseoles-bressol, ^
centres de planificació familiar

El fet de la marginació de la 'dona és avui
quelcom d'admès i denunciat per totes les forces
polítiques i socials i, malgrat ser just parlar de la
marginació de la dona en general, de totes les
dones, els socialistes som especialment sensibles
a la marginació de la dona de les classes populars,
per les característiques d'aquesta marginació i
perquè es tracta del grup majoritari de dones.

El programa municipal socialista no pot obli-
dar-se d'un problema que afecta el 52% de la
població. Els socialistes, que creiem en la igualtat
de la.persona humana sense distinció de sexes i
la proclamem, lluitarem des dels municipis, tant
com pugem, perquè aquesta marginació es re-
dueixi. • .

Quina pot ser l'actuació de l'Ajuntament?
Els problemes són tan greus i de tanta enverga-

dura que no podem pretendre que la solució
vingui de l'Ajuntament. Això no obstant, eis
socialistes pensem que el municipi pot aportar
alguns elements valuosíssims que facin possible
que la dona pugui superar aquesta situació de
desigualtat .i discriminació.. Creiem que ''Ajunta-
ment ha de potenciar els següents serveis:

• Creació de centres de planificació familiar i
educació sexual, a través del departament de
Sanitat i en col·laboració amb els serveis de gine-

cologia dels diversos hospitals, amb càrrec als .
pressupostos de la Seguretat Social.

«Creació d'escoles-bressol, amb horaris aut,
quats als laborals i amb les característiques ja
definides en el capítol d'Ensenyament.

• Creació >ie centres d'orientació professional i
formació permanent que donin una formació pro-
fessional a les dones per a possibilitar el seu accés
a una vida laboral. ; .- '

• Creació de serveis col·lectius de menjadors i
neteja per a racionalitzar i fer rendible el.'temps
que les dones han de dedicar a aquestes tasques
de forma individual. S'ha pogut constatar el bon
funcionament d'aquestes serveis en altres països.

• Recuperació dels locals que pertanyien a la
"Sección Femenina del Movimiento" i que po-
.drien destinar-se a algun des serveis-esmentats, o
semblants.

Per a dur a terme aquest programa i atès que és
previsible que entre els consellers elegits el nom-
bre de dones serà probablement petit, els socia-
listes serem especialment atents a les diferents

.proposicions que puguin fer-nos les dones des de
les diferents organitzacions de base: vocalies de
dones de les associacions de veïns, grups de
dones dels sindicats, grups feministes, en un
veritable paper d'òrgans consultius..

M.a ANGELS BERENGUERA

potenciar la participació política
de tots en el govern municipal. Hi
ha d'haver planificació global,-pe-
rò cal que hom comprengui el
perquè i el com de cada objectiu
i dels instruments utilitzats. -

Es tracta de guanyar competèn-
cies i recursos i distribuir-los cap a
la base. Proposem que tot un se-
guit de serveis siguin directament
gestionats pels Ajuntaments, que
subvencionaran aquests serveis/
No es tracta, doncs, d'establir es-
coles bressol/ plans d'animació
"cultural, etc., si aquests serveis
poden ser gestionats i organitzats
pels propis veïns. L'Ajuntament
establirà un control de qualitat per
a evitar desigualtats. Igualment se
suprimiran aquelles concessions
no justificades.

Per a obrir t institucionalitzar
canals efectius de participació i
descentralització proposem que,
de forma especial en els nuclis
urbans de -més de 20.000 habi-
tants/i obligatòriament en els'de
més de 50.000, s'impulsi la divisió
en districtes, fent-los coincidir
amb les agrupacions naturals de
barris o grups de barris afins, ja
que són les entitats de convivèn-
cia de major incidència en les ciu-
tats. ; v ; , .
•__ En aquests districtes s'elegirà,
per sufragi universal/directe i se-
cret, un Consell de Districte, do-
tat de les atribucions polítiques,
econòmiques, tècniques i admi-
nistratives escaients perquè sigui
un òrgan de descentralització i no
simplement de desconcentrado,
Entre les seves funcions hi haurà:

'•Gestió directa o control de
gestió delegada dels propis usua-
ris-dels serveis sanitaris, culturals,
esportius, assistencials, educatius,
etc.

" • Convocatòria de reunions in-
formatives de veïns per estudiar
els problemes del districte i recollir
iniciatives.

« Elevar propostes de discussió
al Ple Municipal i iniciatives.

• Opinar, per pròpia iniciativa;o
per demanda del. Ple Municipal
o de la Comissió Permanent o
Executiva, sobre temes ciutadans,
especialmenfaquells avantprojec-
tes que afectin d'una forma més
directa al districte.

• Donar criteris de localització
de serveis i gestió d'alguns d'ells
per part del districte.

.• Creació de comissions de tre-
ball sobre temes sectorials —edu-
cació, transport, urbanisme, es-
port...—, obertes a la participació
dels veïns i 'dels representants de
les diverses entitats afectades.^

Per a aconseguir una actuació
descentralitzada com aquesta,
que obri l'Ajuntament als barris i
districtes, cal que la legislació ac-
tual de règim local sigui " modi-
ficada, ja que ho contempla possi-
bilitats d'aquest tipus. Això no
obstant, es poden aprofitar, en
un primer moment, algunes es-
cletxes legals per a vitalitzar for-
mes de participació i descentralit-
zació/A les ciutats, les actuals
Juntes de Districte nomenades
per l'alcalde podrien tenir una
composició proporcional als vots
expressats en les,eleccions de ca-
da districte. -

ESCOLTAR LA VEU DEL
POBLE

Els socialistes proposem també
que s'obrin altres canals efectius
de participació directa de tots els
ciutadans, com per exemple:

• Iniciativa popular. Els veins
podran adreçar-se a l'Ajuntament
per demanar l'adopció de disposi-
cions que afectin a la seva compe-
tència. Perquè tinguin força,
aquestes peticions haur.an de-
comptar amb el suport d'un mí-
nim del cens electoral —del 2 al 5r

per cent, per exemple, en la Llei
Municipal promulgada pel Parla-,
ment de Catalunya l'any 1934. El
Consistori, haurà de resoldre
aquesta iniciativa en un sentit
concret. - • ' ;

• Consulta. El Consistori podrà
sotmetre a consulta qualsevol
qüestió que afecti al municipi
abans d'adoptar un acord.

• Referèndum. A iniciativa del
Consistori o bé dels veïns —d'un 5
a un 20 per cent, segons els casos,
en la Llei de 1934— es podrà sot-
metre a referèndum popular matè-
ries d'importància capital per al
municipi: expropiacions de béns
municipals, pressupostos extraor-
dinaris molt importants, conces-
sions de grans obres, enderroca-
ment d'edificis de caràcter històric
o artístic, etc.

• Revocació de càrrecs. Amb
el mateix mecanisme, els electors
podran revocar càrrecs munici-
pals. -

entra
amb nosaltres a

l'ajuntament
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"La salut és el fonament de la
política sanitària dels socialistes,
entenent-la no com una concep-
ció assistencial reparadora, sinó
com un afer col·lectiu que per-
meti l'alliberament de l'home
d'una forma integral i ajudi a
restabliment de la solidaritat en-
las relacions socials i personals
de tots els ciutadans.

La salut no és l'absència de
malaltia. La identificació que so-
víntesfa entre salut i assistència
sanitària creiem que és un greu
error que va més enllà de la
pròpia medicina, puix impedeix la
presa de consciència i la recerca
de solucions que adaptin la reali-
tat a les exigències físiques, rrçen-
tals i socials de l'home.

Per això els socialistes defen:

sem el dret a la salut de .tots els
ciutadans. La millor defensa d'a-
quest dret es desenvoluparà en el
Servei Nacional de la Salut.
Aquest és el model sanitari que
impulsarem: Aplicarà una políti-
ca de salubritat i medi ambient,
realitzarà una tasca d'educació
sanitària, prevenció de malalties, '
llur guariment i rehabilitació,físi-
ca, mental i social.

Com a conseqüència del mo-
del de política i gestió municipal
que propugnem els socialistes
en el camp sanitari, la funció de
l'Ajuntament serà controlar i
coordinar una política de salut
integrada i d'igual qualitat per a
tots els ciutadans, sigui quin si-
gui el seu lloc de residència..

EL CENTRE DE SALUT

La unitat de base és l'àrea
sanitària a què correspon el
centre de salut, les finalitats del
qual seran:

• Assistència sanitària pri-
mària.

• Realitzar bona part dels tre-
balls d'educació i formació sani-
tària de medicina preventiva. ,

• Facilitar la 'conscienciació
del ciutadà perquè col·labori i
assumeixi progressivament ; el
protagonisme que li correspon
en el control i promoció de la
salut.

El centre de salut correspon a
un total aproximat de 25.000 a
30.000 persones. S'instal·larà a
les barriades, municipis i comar-
ques deficitàries en primer lloc, i
amb recursos financers públics.
Pot tenir un.o més edificis.

En el centre de salut s'aplicarà:
• Assistència sanitària per als

adults i nens (medicina general,
pediatria, psicòleg, infermers, es-
pecialistes bàsics i farmacèutic).

• Atenció i solució d'urgèn-
cies menors.
.• Atenció inicial a les urgèn-

cies majors i, si convé, trasllat a
un hospital.

• Relació directa amb els hos-
pitals que atenguin malalts del
centre. ~

•Coordinació amb el centre de
planificació familiar. '

• Curs d'educació sanitària i
formació sanitària continuada.

• Impulsió de l'acció de millora-
ment de la qualitat de la vida
(aliments, contaminació/residus,
gasos, rosegadors).

El centre de salut estarà coor-
dinat de la manera següent:

Els Ajuntaments controlaran i coordinaran
la política sanitària .

/

Solé Sabarís: un metge socialista que entrarà a l'Ajuntament barceloní.
•Pera la.planificació de neces-

sitats, amb el consell de salut.
•Per al control de gestió, amb

el consell de barri, districte o
comarca.

•Per als treballs coincidents,
amb els departaments de serveis
socials (marginats, jubilats, edu-
cació, etc.). . , .

EL MUNICIPI SANITARI

El conjunt d'àrees sanitàries
d'una localitat formen el munici-
pi sanitari. Aquest té una funció
global sobré tota la ciutat. A
nivell administratiu .depèn de la
Delegació Local de Sanitat.
Aquesta delegació és integrada
en els òrgans de direcció i gestió
del Servei Nacional de la Salut
de Catalunya, a nivell comarcal i
de regió sanitària.

Al municipi o comarca li cor-
respon un hospital que tindrà
l'equipament que -determini la
Conselleria de Sanitat de la Ge-
neralitat, amb els serveis i espe-
cialitats que corresponen a un
hospital de la dotació establerta.
S'integrarà en la xarxa de cen-
tres de salut i dels hospitals de
districte i regió sanitària corres-
ponent.

SANITAT PUBLICA

El municipi o comarca, com a
entitat territorial i l'Ajuntament o
consell comarcal, com a òrgan
d'impulsió, han d'exercir un pa-
per bàsic en el desenvolupament
i control de la sanitat. Les seves
fucions són: • ;

• Sanejament i aigua potable
(fonts, habitatges, rius).

•Control de les condicions
sanitàries dels edificis, locals'pu-
blics, centres escolars i de la via
pública, rius, platges; especial-
ment/control d'escorxadors,
mercats i piscines.. • ; '

• Control i vigilància de pro-
ductes alimentaris i inspecció
dels centres de producció, venda
i servei públic d'aliments.

• Padró de l'estat sanitari
(pous morts, femers) i del con-
trol dels habitatges.

•Política sanitària mortuòria i
de cementiris.

•Control sanitari d'animals do-
mèstics i salvatges. „

•Referent a sanitat, control so-
bre establiments i indústries mo- -
lestes, malsanes i perilloses.

•Evacuació i depuració d'ai-
gües residuals (clavegueres,

'pous morts). Neteja de carrers i
solars. Vigilància que el transport
i l'eliminació d'escombraries si-
gui correcte.

• Inspecció sanitària ambien-
tal d'agressions a la salut (gasos
fums, sorolls). Promoció de zo
nes regeneradores de l'atmosfe-
ra.

•Desinfecció, desratització i
desinsectado públiques.

•Estadística, estudi i compila-
ció públiques.
• Estadística, estudi i compi-

lació de dades sobre sanitat pú-
blica,.local i comarcal.

Proposar a organitzacions su-
periors:

•Prevenció sobre malalties
contagioses, infeccioses, epidè-
mies, i de les malalties suscepti-
bles de prevenció.

•Sanitat maternal i infantil,
cartilla sanitària, vacunació.

•Higiene escolar.
__ »Sanitat laboral de les condi-
cions higièniques i sanitàries
descentres de producció.

• Prevenció d'accidents i con-
dicions de circulació a la via pú-
blica.

EL CONSELL DE SALUT

Amb les funcions globals de
considerar i tractar tot allò que
fa referència a la salut i, especial-
ment, sobre programació i con-
trol de la gestió del sector i de
l'administració municipal i co-
marcal, es crearà un Consell de
Salut. Les seves funcions seran:

• Impulsar i controlar la reali-
tat de la qualitat de la vida.

• Establir les prioritats d'edu-
cació i formació sanitàries i de
medicina preventiva i rehabilita-
ció.

• Participar en els òrgans de
gestiti de la xarxa assistencial.

• Participar en la gestió dels
centres de salut.

• Determinar les funcions an-
teriors segons les prioritats de la

* població i de la disponibilitat fi-
nanciera.

El consell serà constituït pari-
tàriament-per treballadors de la
sanitat i representants de l'ad-
ministració pública. Seran
d'elecció, amb càrrecs renova-"

. bles i revocables.

ACTUACIONS IMMEDIATES

Mentre continuïn vigents les
lleis actuals, els socialistes cons-
tituirem els Consells de Salut, als
quals s'adscriuran 'com a ele-
ments tècnics les "Juntes Lo-
cals de Sanitat". Les Juntes Lo-
cals de Sanitat no tenen repre-
sentativitat i són suspectes de
corporativisme.

Atès que les actuals previ-
sions legals, econòmiques i tèc-
niques són limitades, creiem que
és el Consell de Salut qui ha
d'establir, en cada cas, les prio:

ritats d'inversió a cada municipi,
per anar assolint, progressiva-
ment/ totes les competències
mínimes previstes.

Els socialistes propugnem que
els Consells de Salut nomenin
els representants dels usuaris en
els òrgans de govern i gestió de
les institucions sanitàries radica-
des en el municipi, per tal d'esta-
blir una doble via de comunica-
ció (usuaris-institucions i institu-
ció ns-usuaris).

L'Ajuntament haurà de coor-
dinar tots els recursos assisten-
cials del municipi per aconseguir
una planificació i racionalització
dels serveis.

Mentre el SNS no sigui una
realitat, els Ajuntaments estan
obligats a fer-se càrrec de les
despeses sanitàries dels qui no
disposen de recursos econò-
mics, no inclosos en la Segure-
tat Social; garantirem en tot mo-
ment que la qualitat de l'assiten-
cia no sigui inferior a la que rebi
la resta dels ciutadans.

En els plans urbanístics es farà
reserva de sòl urbà per als equi-
paments de serveis sanitaris.

LLEGIU

SOCIALISTA
PORTAVEU

(PSC-PSOE)
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En Catalunya y en cada

El próximo día tres de abril es la primera jornada
electoral municipal que se celebra desde el 12 de abril
del año 1931, es decir, que hará '48 años que no se
celebraba un relevo democrático en los cargos muni-
cipales. No quisiéramos considerar otra vez la impor-
tancia de este momento, tantas veces reivindicado,
pero tampoco podemos olvidar que esta es nuestra
manera de enterrar definitivamente al franquismo.

Es por esto y por las otras con-
sideraciones que hemos hecho
tantas veces por ío que esta cam-
paña tiene una importancia capital
para nuestro.país. Si las últimas
elecciones municipales supusie-
ron la proclamación de la Segun-
da República, estas municipales
nos llevarán indudablemente a la
Democracia, con mayúsculas por-
que así será desde ahora.

Todos los militantes tenemos
todavía la última campaña electo-
ral muy presente, todavía estamos
cansados, para entendernos, y ya
tenemos otra encima. Lo que sin
embargo hace falta es nò confun-
dirlas, pues son totalmente dife-

. rentes. Los rasgos que inspiran
esta nueva campaña son absolu-
tamente distintos a los,de la ante-
rior campaña, la de las legislativas.
Esta vez estamos ante una con-
tienda que, por su carácter, nos.
obliga a plantear una real descen-
tralización; esta vez, cada organi-
zación municipal de nuestro parti-
do, es decir, .cada organización
local, debe preparar su propia
campaña, debe emplear a fondo •
todos sus medios y todas sus
recursos, sin regatear esfuerzos,

A pesar del carácter descentra-
lizado de esta campaña, tampoco
se regatean esfuerzos a la organi-
zación nacional del partido, que
ha sido la autora de los rasgos
más generales de la campaña. En
este sentido, hay que decir que
han sido los responsables de la
propaganda los que han pensado
que había que olvidar los grandes
medios de comunicación para vol-
ver a la comunicación directa con
el ciudadano; hay que reencontrar
la fuerza del contacto individual,
de la palabra y la imagen sencillas,
en definitiva, dado que estos son
los medios de que pueden dispo-
ner los militantes de cada pueblo y
de cada ciudad de Catalunya.

El Comité Electoral Nacional de
propaganda ha previsto una serie
de carteles unificados para todo el
país; .estos carteles genéricos son
tres, por un lado, con los lemas
siguientes: "Entra con nosotros
en et ayuntamiento", "Un Ayun-
tamiento igual para cada calle" y
"Un ayuntamiento de eficacia y
éuentas claras"; por otro lado, hay
tres carteles más, de carácter sec-
torial, con los lemas siguientes:
"Un Ayuntamiento que haga po-
sible vivir en el país", "Un ayunta-
miento que salve el paisaje", y
"Una ciudad para ser vivida".

Otros elementos de la campaña
a nivel nacional son el Manifiesto-
programa para toda Catalunya, al-
gunas vallas publicitarias, pocos
dípticos, etc. Todo esto se contra-
pone a todos los proyectos des-
centralizados de cada ciudad y de

cada pueblo. Podríamos hablar,
por ejemplo, de los dípticos que
cada-organización local editará
para su demarcación, los carteles
que reflejarán problemáticas con-
cretas, etc. Un medio importante
y que coincide en la mayor parte
de los calendarios de las agrupa-
ciones locales es la fiesta popular,
que nos permitirá llegar a todos
los vecinos y vecinas de cada lo-
calidad. También en cada pueblo
y en cada ciudad se editarán los
manifiestos municipales para ha-
cer llegar a todos el programa
socialista.

Como peculiaridad podemos
señalar las actividades que los
compañeros del Valles Oriental
han preparado para Granollers,
entre las que destaca un audiovi-
sual que se pasará a las asociacio-
nes de vecinos, las escuelas, ho-
gares de ancianos, etc., que se
llamará "Pasando por todos los
barrios". Está previsto pasar tam-
bién este audiovisual en la calle,
en-la popular Porxada; la síntesis
del argumento de este proyecto
es la historia de Granollers, la ex-
plicación del descalabro que, a
nivel municipal, han supuesto los
cuarenta años de franquismo, la
ausencia total de planificación,
etc., y acaba con la presentación
de la alternativa socialista y de los
candidatos de nuestro partido al
Ayuntamiento de Granollers.

NARCÍS SERRA EN LOS
BARRIOS

/
El cap i casal de Catalunya, la

ciudad de Barcelona, tiene, como
todos los otros municipios, un

apretado calendario electoral. Sin
ir más lejos, y al margen de las
conferencias y coloquios que se
vayan haciendo, Narcís Serra em-
pezó la campaña con una fiesta en
un popular "dancing" barcelonés;
posteriormente, nuestro .candida-
to a alcalde —que lo será— irá,
desde el 15 de marzo hasta el final
de la campaña, barrio por barrio
explicando la propuesta socialista
en las plazas, en las salidad de las
escuelas, en Ibs hogares de ancia-
nos, en los mercados, etc. En Bar-
celona, además, se editarán vein-
tiún dípticos, uno por barrio, con
la problemática concreta de cada
uno de ellos, carteles globales a
nivel de Barcelona, y algunos a
nivel de barrio.

Finalmente, sólo señalar que la
campaña, en Hospitalet, contata
con dípticos propios para cada
barrio, otros dípticos de carácter
sectorial, carteles, etc.

Narcís Serra empezó una campaña muy seria en coña. (Foto: Francese Simó)

Manuel Garriga i Miralles

El candidato a alcalde de l'Hospitalet, J. Ignacio Pujana. en la presentación
oficial de su candidatura, (foto: Silvia T. Colmenero).

Seran indubtablement gruixuts, la qual cosa no ens excusarà
d'afrontar-los i resoldre'ls. ' -

La promesa d' UCD d'eixugar els dèficits existents s'ha traduït a tot
estirar en la possibilitat de finançar-los mitjançant emprèstits al
Banc de Crèdit local, la qual cosa vol dir incrementar la carrega
financera de T Ajuntament. Aquesta càrrega no, pot superar —com és
sabut—el 25% del Pressupost Ordinari i, en el cas de l'Ajuntament
de Sabadell, aixf) vol dir que només quedarà un escàs 5% de capacitat
d 'endeutament. •

Però el problema no és simplement de, dèficit pressupostari sinó
també de dèficit de tresoreria; simplement que els contribuents no
paguen.. En els darrers dos anys s'observa a l'Ajuntament de Sabadell
—i a la majoria dels de Catalunya— un progressiu deteriorament de
la recaptació. Les causes les podem trobar, per una banda, en el de-
sinterès per part dels consistoris —en contínua precarietat— que
tampoc no han tingut massa interès en deixar hisendes sanejades.
D'altra banda les injus'tícies acumulades al llarg d'aquests 40 anys no
han trobat ja la mateixa actitud sumisa i esporuguida en els contri-
buents. El resultat final és que la recaptació executiva és plen.i de
paper —que no vol i/o no s'atreveix a executar—. i les arques n.uni-
cipals són buides.

Els socialistes baseni la nostra política municipal —l'unica, d'altra
banda, que a nivell de govern tenim a l'abast de la ma— en una
recuperació de la confiança popular. Aquesta línia, que indubtable-
ment donarà els seus fruits pot tenir favorables repercussions al nivell
recatidaton de què estem parlant.

Entenc però que caldrà començar per un costat depurant el capítol
"resultes", calaix de sastre on legalment van a parar els rebuts no
cobrats dels exercicis anteriors, així com les factures nò pagades, i on
il·legalment van a parar les xifres necessàries perquè l'Interventor faci
quadrar un Pressupost i uns comptes que mai no surten. Cal una
labor de pacient pare benedictí per destriar el que és bo i el que és
dolent dins d'aquest capítol. .
. Cal també revisar tots els. expedients problemàtics o litigiosos
—:abundants en el capítol "Contribucions especials"— i establir amb
equi ta t les obligacions realment pendents de cada contribuent.

Des d'aquestes pàgines voldria llençar la iniciativa que el Govern
de l'Estat Espanyol promulgui una disposició legal autorit/.ant una
moratòria a partir de la qual els contribuents tinguessin un termini
tins —posem— el 31 de desembre d'enguany per posar-se al corrent
de Ics seves obligacions tributàries amb el municipi sense recàrrecs ni
despeses. .

Sóc conscient que tota moratòria —i encara més lina amnistia— en
cl camp fiscal és una penalit/.ació per al contribuent honest i
conscient que ha complert a temps Ics seves obligacions tributàries,
però penso que tenint en compte Ics circumstàncies exposades no
deixà de ser un mal menor, ínfim si cl comparem amb l'amnisiia que
encobcrtanient però real s'ha atorgat a nivell de la imposició personal.
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INSTRUMENT D'ALLIBERAMENT

•• El foment de la cultura és un
dels objectius fonamentals del so-
cialisme. Les fortes diferències
econòmiques que genera el capi-
talisme ha anat sempre estreta-
ment lligades a una forta discrimi-
nació cultural de la classe treballa-
dora, com un mitjà necessari per
continuar mantenint l'explotació.
La progressiva eliminació de les
diferències econòmiques suposa
doncs relimjnacio.de les diferèn-
cies culturals; aquest accés de les
classes explotades a la cultura
l'hem d'entendre alhora com a
instrument d'alliberament i com a
finalitat en ell mateix per aconse-
guir la plena realització de l'home,
de les seves capacitats creatives.

L'alliberament progressiu del
treball assalariat suposa el foment
i l'organització a nivell col·lectiu
dels lleures en la seva més àmplia
accepció: esports, art.,... -

L'ACTUACIÓ CULTURAL

t L'actuació dels socialistes ha de
ser dirigida pels següents principis
rectors: descentralització, partici-
pació —í molt en concret de les
masses assalariades—»foment de
la creativitat i una estricta defensa
de la llibertat d'expressió.
, La nostra actuació ha de con-
cretar-se en el marc d'una Cata-
lunya autogovernada a través de
la Generalitat que, per mitjà de la
Conselleria de Cultura i del seu
Consell, ha de ser l'òrgan d'actua-
ció en aquest camp, impulsor i a la
vegada coordinador d'actuacions.

A nivell municipal s'hauria de
fomentar la constitució de con-

sells de cultura locals per gestio-
nar conjuntament amb la Genera-
litat les manifestacions culturals,
tenint en compte que la iniciativa i
la gestió no corresponen única-
ment a l'administració pública i
que, per tant, aquests consells
haurien de ser^oberts en llur cons-
titució als estaments culturals, as-
sociacions de veïns, entitats juve-
nils..., amb la coordinació del mu-
nicipi.

RECUPERACIÓ DE
LA CULTURA POPULAR
I DE LA PERSONALITAT
CULTURAL

Catalunya en el seu conjunt, i
els pobles i comarques que la con-
figuren, posseeixen una cultura
pròpia que ha estat malmesa i mu-
tilada durant aquests darrers anys.
Un dels objectius clars i immediats
de les noves corporacions ha
d'ésser la recuperació i foment

'd'aquesta cultura pròpia. Hem de
tenir present, però, que Catalunya
ha crescut sota el signe de la im-
migració, que ha aportat i manté
unes característiques culturals. Els
socialistes hem de respectar
aquests valors que suposen un
enriquiment al conjunt de la co-
munitat catalana.

En aquest procés de recupera-
ció L normalització, un dels pri-
mers objectius serà, en molts mu-
nicipis, la catalanització i retorn a
la nomenclatura popular de car-
rers i places; la normalització de
l'ús del català a nivell oficial (ad-
ministració y, i al carrer (indústries,
comerç...). '-

Potenciar l'esforç ja iniciat per

molts moviments populars per re-
cuperar les "festes populars".

Entre els objectius urgents de
recuperació cal esmentar la ne-
cessitat de protecció i recobra-
ment del patrimoni artístic en l'as-
pecte arquitectònic, històric, etc.

La creació d'un Consell Munick
pal de Cultura, integrat per una re-
presentació del consistori, orga-
nitzacions populars, culturals i sin-
dicats, .coordinat amb els consells
d'ensenyament i acció social.

Els consells municipals hauran
de coordinar i realitzar:

• Una política de popularit-
zació i la posta al servei dels
ciutadans dels museus depen-
dents dels municipis.

• Dotar-los econòmicament
amb un pressupost suficient.
. • Millorar la dotació de perso-
nal d'aquests centres.

. • Preocupar-se de la formació
del personal dels museus.
• Instal·lacions que facin asse-

quible el contingut cultural del
museu a tots els ciutadans.

• Endegar la funció pedagògi-
ca d'aquestes institucions de ma-
nera que es lligui amb els diversos
sectors die la comunitat: escoles,
instituts, associacions, ateneus,
etc.

• Generalització progressiva de
la gratu/tat.

• Els municipis subvencionaran
la confecció acurada d'inventaris i
catàlegs.

• Una acció decidida en el
camp de la formació musical
del nostre poble, amb la creació
d'alguns conjunts musicals de
gran prestigi que realitzin les de-

Tres libros socialistas

Devolver el Ayuntamiento al pueblo
En un gran esfuerzo para clarificar el panorama

político que se va a presentar a los ciudadanos, el
Partit dels Socialistes de Catalunya quiere hacer
llegar a todos los rincones de esta Catalunya, que
se ha definido como socialista, cuál va a ser la
actuación de los socialistas en los futuros ayunta-
mientos. Cumpliendo este objetivo, tres publicacio-
nes se presentan al ciudadano para que realmente
comprenda y valore nuestra opción en la construc-
ción de unos ayuntamientos realmente populares.

Bajo el título "Devolver los ayuntamientos al
pueblo" se presenta el programa socialista muni-
cipal. Uno tras otro son tomados los ternas funda-
mentales de toda política local, desde la necesaria
autonomía local hasta las diferentes formas de
participación ciudadana, no sólo representativa,
sino también directa en la gestión de los intereses
populares. La política territorial, con sus variantes
de urbanismo, protección de la naturaleza, vivien-
da, etc., introduce a los temas de servicios sociales
tan fundamentales en toda sociedad como puedan
ser la cultura, la sanidad, enseñanza, acción social,"
etc. En todos y cada uno de estos temas se van
planteando los objetivos a cubrir y se desvela el
inicio de una planificación coherente que tienda a la
resolución de tan acuciantes problemas para los
vecinos. , .

Por otra parte se muestra la visión que los socia-
listas tenemos sobre la transparencia en los servi-
cios municipales, con la consiguiente potenciación
de la información que debe llegar a todos los
ciudadanos. .

Incidiendo en la línea informativa, se presenta el
volumen titulado "Alternativa socialista per a les
comarques gironines". No basta con decir que las
comarcas deben ser reforzadas y convertirse en sus
paladines de palabra. Para valorar exactamente la
problemática comarcal es necesario conocerla. Con
esa intención los socialistas han elaborado un serio

estudio sobre comarcas (ahora aparece sobre las
de Girona) para conocer y dar publicidad a la
verdadera realidad comarcal, sin demagogia, y tra-
tando de acercar las soluciones socialistas a los
diversos problemas. Las actividades económicas
(pesca, industria, agricultura, turismo, etc.), la(pro-
blemática social (paro, sanidad, enseñanza, etc.),
planificación territorial, ecología, etc., son tratados
en su realidad exacta y orientadas las soluciones
hacia el objetivo fundamental de los socialistas:
hacer de los pueblos lo que sus ciudadanos de-
cidan. ' . ' • ; • "

Trayendo la planificación general a la realidad
concreta de cada zona aparece también el progra-
ma municipal socialista para Barcelona. Está basar

do este programa en cuatro puntos fundamentales^
la humanización de la ciudad, la reforma democráti-
ca de la administración y hacienda, la ordenación
de la región metropolitana y la descentralización del
poder municipal y la participación ciudadana.

Dotar de la suficiente calidad de vida a la ciudad
en sus diferentes aspectos: ambiente, playas, segu-
ridad, servicios sociales, etc. El transporte público,

^paro femenino, jubilados, juventud, vivienda... Uno
a uno se van desbrozando los .problemas y plan-
teando las soluciones, alejadas todas ellas de los
límites de la utopía y dotadas de la mayor coheren-
cia, como deja entrever el último párrafo.

"Los 60 puntos de este programa son factibles.
No se apartan del camino hacia la ciudad socialista
aunque son sólo un paso en esta dirección. Pero
Barcelona no empezará-a ser socialista el'martes 3
de abril de este año: ya lo es hoy, por el voto mayo-
rítario de los cidadanos en las recientes elecciones
generales, por la voluntad decidida de los socia-
listas de hacer una Barcelona para todos.

Oanes M.R.

gudes audicions de caràcter po-
pular, gratuïtes o a preus reduïts.

• Una protecció efectiva i, si
cal, la creació d'algun conjunt
oficial en el camp del teatre i
del ballet, com a font importan-
tíssima d'educació popular.

• Les corporacions munici-
pals han d'establir una decidi-
da política de zones d'esbarjo i
vacances en els millors llocs del
nostre país, assequibles a les clas-
ses populars, col·laborant amb els
centres d'esplai i colònies de va-
cances ja existents .i coordinant-
los, i fomentar-ne la creació en
barris o, mancomunadament, en
les zones rurals.

• L'acció del govern ha
d'adoptar una decidida política
envers la "tercera edat". Cal
plantejar una política de residèn-
cies i centres d'esbarjo per a jubi-
lats, d'acord amb la Seguretat So-
cial i els sindicats.

• Cal potenciar la política de
biblioteques populars ja inicia-
da per la Mancomunitat de Cata-
lunya i'més o menys continuada
per les Caixes d'Estalvi. t

• Potenciació dels ateneus,
de llarga,tradició a Catalunya.''

• Acció municipal de millo-
ra de les Escoles d'Arts i Oficis
que depenen dels Ajuntaments,
tant quantitativament com quali-
tativament.

• Creació d'un arxiu histò-
ric a cada localiat, revitalitzant els
ja existents.

• Allà on existeixen, mante-
nir una actitud de col·laboració
amb les cases regionals, per tal
de potenciar l'intercanvi cultural
entre els pobles i nacionalitats de
l'Estat i enriquir el patrimoni cultu-
ral comú.

• Fomentar el coneixement
de la ciutat i la comarca entre
tots els ciutadans, especialment
entre els escolars.

Ha muerto Panxó Marsal

Panxó Marsal ha muerto. La noticia es brutal, despiadada. Su
coche quedó aplastado entre dos camiones cuando salía de la
Universidad Autónoma el pasado día 5 de marzo. L'Opinió
Socialista, en la que él colaboró en más de una ocasión, quiere
rendir su último homenaje a esté~catalán que anduvo, como otros
muchos, por tierras americanas enseñando sociología, que fundó
la única revist de sociología de nuestro país, Papers, que escribió
libros y artículos, que dirigió una colección editorial y que, desde
su cátedra de la Autónoma, impulsó la investigación.

Aunque no militó en ningún partido, se mantuvo siempre cerca
de los socialistas. En el período que precedió a la unidad de los
socialistas en Catalunya contribuyó a fomentar en medios profe-
sionales e intelectuales la importancia de apoyar un proceso de
unificación que iba a ser decisivo para el futuro de Catalunya.

Los socialistas tuvimos en él un amigo y un colaborador
desinteresedo. Gracias, Panxo!

LLEGIU

SOCIALISTA
PORTAVEU

PARTIT DELS

SOCIALISTES DE

CATALUNYA (PSC-PSOE)

--'í- ¿ fc>x
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Girona: Joaquim Nadal a l'alcaldia

Sí a Girona hem de buscar un home honest, apreciat
per les esquerres i reconegut per les dretes, un home
amb una trajectòria neta i plenament dedicada a enri-
quir/àvida cultural de la ciutat, àdhuc de Catalunya; en
definitiva, un home adreçat a lluitar perder una Girona
més equilibrada i més humana, aquest home és Joa-
quim Nadal i Farreras, candidata l'alcaldia dels socialis-
tes gironins.

Joaquim Nadal va néixer a Giro-
na l'any 1948. El 1969 es llicencia
en Història, i el 1975 es doctora.
Ha fet de professor universitari a
Liverpool, i després a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i al
Col·legi Universitari de Girona, de
les quals és encara professor
d'Història de Catalunya. A la Uni-
versitat Autònoma ha estat durant
tres anys Vice-Degà de la Facultat

trativa i organizativa de la UAB.
Des d'inicis d'aquest curs és Di-
rector del Col·legi Universitari de
Girona.

CAL RESTABLIR L'EQUILIBRI

de Filosofia i Lletres, des d'on ha
conegut la problemàtica adminis-

"-'—Joaquim, en trets generals,
quina és la principal problemàtica
de Girona?

— És una mica difícil etiquetar
com a. "principal problemàtica"

un o un.aüre aspecte de la vida
ciutadana gironina, i ja des del
programa socialista es dirigeix l'a-
tenció a tots els punts conflictius
que té plantejats Girona. Això no
obstant, és evident que un dels
principals mals, de què pateix la
ciutat és «I desequilibri: Girona té
un nucli burgès, vell, què ha cres-
cut poc, però que està ordenat i
que compta amb serveis sufi-
cients per a la seva població. Als
barris perifèrics, al contrari, ha
anat a parar la gran part de la gent
immigrada que no s'ha pogut inte-

•'graf plenament a la societat; aquí
és ben palesa l'estructura deficità-
ria: habitatges humils i manca de
serveis.

- L'urbanisme, a Girona, s'ha
muntat en base a uns principis de
jerarquies socials inadmisibles.

fo
,<Doeu«E»ïtèia

— Urbanisme?
— ÉS un sector molt problemàtic, ja que cal

ordenar correctament el territori, per la qual cosa
cal una revisió immediata del Pla General Na remo.-
delació d'alguns plans parcials.

— Indústria?
— Aquest aspecte també es refereix al Pla Gene-

ral, i dins seu s'hän de preveure nous llocs indus-
trials, ja que l'actual previsió és pràcticament esgo-
tada i impedeix un creixement adequat.

— Comunicacions?
— Cal la desviació de la carretera N-2, que col-

lapsa la circulació de la ciutat cada dos per tres, i
fer-ne un traçat provisional mentre Obres Públiques
no faci el definitiu.

També tenim present la situació al Salt; també
s'ha de treure la carretera comarcal que passa pel
seu interior i que ja ha causat massa morts inútils.

— Sanitat?
• —Fer efectives les competències quant a higiene

i prevenció sanitària. Introduint l'educació sanitària,
i concertant amb la Seguretat Social un desenvolu-
pament del servei perquè tots els barris estiguin

sistits suficientment i tinguin els ambulatoris
¡SQS. ~
Esport?

•«

— Promourem un esport no competitiu. Poc ens
importa que el. C.F. Girona estigui en tal o tal altra
categoria, i sí en canvi el dret de tothom a la
pràctica esportiva. Cal promoure l'espórt de base i,
alhora, arreglar les actuals instal·lacions esportives.

— Ensenyament?
— Potenciar el Museu d'Història de Girona. Crear

equips de monitors municipals que introdueixin a
l'escola les activitats extraescolars per a un millor
coneixement de la realitat social. Activitats que
recullin les colònies d'estiu, a fi de donar un esplai
als infants mentre es realitzen personalment i cívi-
cament. En el pla de l'ensenyament superior, cal
potenciar els estudis universitaris a Girona, confe-
rint-los una autonomia que sigui l'origen d'un cen-
tre propi. I, cosa molt important, potenciar l'en-
senyament per a adults. Tot en base a una acció
descentralitzada i global/als barris.

— Govern local?
— Anar per la creació d'una Unitat Operativa de

Serveis, de cara a unificar els serveis municipals.
Constituir un Gabinet Tècnic d'Informació, dirigit
cap al ciutadà i cap a dins del propi Ajuntament.

A curt termini cal crear els Consells Tècnics
Consultius i d'Assessorament., I a llarg termini,
potenciar la participació ciutadana través la nova
Llei Municipal i Comarcal de la Generalitat.

Nosaltres restablirem l'equilibri-
dels serveis al conjunt de la ciutat.

ACOSTAR LA DEVESA

: —També s'ha parlat molt, per-
què encara són qüestions polèmi-
ques, de la Devesa, els rius... :

. - , — La Devesa està envellida, es-
ta malalta, privatitzada en alguna
de les seves zones, i els espais que
han que quedat buits per la mort
d'arbres1 han quedat sense plan-
tar. Per això s'ha d'endegar una
política de repoblació forestal i de
cura dels arbres que encara exis-
teixen actualment, i, mitjançant
un pla a portar a terme durant 20 o
25 anys, remodelar i replantar la
zona. Cal, però, una política deci-
dida i demanar l'ajut i el suport de
l'Estat per a poder-hò dur a terme.

Això per una banda; per f altra,
cal acostar la Devesa als gironins.
Acostar-la físicament, : eliminant
les barreres-existents actualment,

• imposades per la manca d'ade-
quació urbanística i per la privatit-
zació d'uria part d'ella. I acostar-la
en el sentit de donar els serveis
necessaris perquè tothom s'hi pu-
gui sentir a gust.

Quant als rius, a l'Onyar i al Ter
pórtenciarem la construcció d'una
depuradora que purifiqui les ai-
gües.residuals i que, així, els rius
puguin ésser un centre d'atracció
ciuiadana i no de rebuig, acondi-
cionant els marges i modelant un
passeig per a l'esplai % les seves
ribes. ' .

Des dels seus anys d'estudiant
compagina una preocupació pe/s,
problemes culturals i cívics de Gi-
rona amb l'estudi de la història de
la ciutat. Aquestes dues, perspec-
tives marquen la seva trajectòria.
Ha publicat diversos llibres sobre
la història de Girona, així com
nombrosos articles.

LLUITAR PER GIRONA

— Quines possibilitats té la can-
didatura? Com està la correlació
de forces?

— Segons els resultats de les
eleccions generals del primer de
març, els socialistes trauríem 10
regidors, la UCD 8, la CDC 5, i 2 e!
PSUC; també hi ha les candida-
tures de.la OCE-BR i del PTC, però.
amb poques possibilitats de treure
algun fruit positiu. Això no obs-
tant, els resultats poden variar i
pot ser que l'electorat voti majo-
ritàriament a les esquerres, la qual
cosa ens permetria, als socialistes,
ésser la força vertebradora del

nou Ajuntament democràtic i fer
una política decidida i amb po-
ques traves per a realitzar-les.

Amb tot, no hem volgut forma-
litzar cap pacte de govern amb
cap força fins que no s'hagin fet
les eleccions municipals i sapi-
guem els resultats i, per tantf sa-
ber a que atenir-nos.

De tota manera cal tenir ben
clar que, en aquests moments, no
es tracta de lluitar per uns princi-
pis ideologies concrets, sinó de
lluitar per la prosperitat i el redre-
çament de Girona y perquè en
aquests quatre anys que seguiran,
puguem aplanar el camí per anar a
la recerca d'unes fites socials més
enllà del que detallem en el nostre
programa actual.

AUTONOMIA PER A SALT I
SARRIA

— I la qüestió de Salt i Sarrià?
— Aquest és un problema que

, s'ha d'afrontar en base a una polí-
tica de descentralització munici-
pal, i cal que aquests barris, abans
pobles que el franquisme va ads-
criure a Girona, gaudeixin d'una
autonomia política, mitjançant
una llei ;amb serveis centralitzats,
però, la política que pensem dur
els candidats del PSC és, a curt
terme, la de! reconeixement de la
seva personalitat municipal. Amb
aquesta finalitat, anirem per la po-
tenciació dels Consells Municipals
de Salt i Sarrià.

Aquest tema, com tots els.
altres, és sotmès a les considera-
cions generals que fem al nostre
programa i a les resolucions que
fem a curt i'a llarg termini un cop-
hagin passat aquests quatre anys
clarificadors.

Joaquim Nadal des de molt
aviat ha mostrat la seva preocupa-
ció, tant a nivell ciutadà com cívic,
.primer a l'època d'estudiant, amb
cartes al diari "Los Sitios", i més
endavant amb col·laboracions a
"Presència" i "Canigó", i incideix
en diverses activitats ciutadanes,
com l'homenatge a Carles Rahola
i els actes sobre l'Estatut i la Cons-
tiutció. La seva trajectòria ciuta-
dana i professional el porta a ésser
nomenat membre de la Junta Di-
rectiva de l'Institut d'Estudis Giro-
nins, del Consell de redacció de la
Revista de Girona, del Jurat dels
premis Consolat de Mar i Julián
de Chía, del Consell d'Administra-
ció del Punt-Diari, etc.

Com dèiem al començament,
•un home amb una vida plenament
dedicada a Girona, i per Girona;
Joaquim Nadal i Farreras.

J. Ml. Campillo
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