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2 L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL

I/Estatut ara i sense retalls

La Conferència de Delegats que el Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) celebrà els dies 12 i 13 de maig per tal de debatre les
posicions que la seva delegació defensarà al XXVIII Congrés Federal del
PSOE ha posat en evidència la consolidació del partit sorgit de la unitat
dels socialistes de Catalunya, i el sentit de responsabilitat política de tots
els militants que han treballat en les ponències sobre autonomia, línia
política, política sindical, política municipal i estatuts.

Si la consolidació del partit es va fer ja evident, per a qui volia
veure-ho, a les eleccions generals i municipals, ara s'ha vist que,
superant las diferències que separaven els ex-col·lectius socialistes, el
PSC (PSC-PSOE) pren posicions unànimes per tal d'endegar la política
dels pròxims anys a Catalunya —de la qual és l'eix vertebrador—- i per
elaborar la seva política a nivell estatal en col·laboració solidària amb la
resta dels socialistes de totes les nacionalitats i regions espanyoles.

\ ' .

Ha estat, dintre d'un debat fructífer, una mostra de responsabilitat,
d'unitat i d'aprofundiment dels problemes que amenacen la nostra
democràcia incipient, i de l'estratègia dels socialistes enfront d'una
situació que la política del ,partit governamental no contribueix a
clarificar. Ben altrament, el govern Suárez sembla més incapaç que mai
de gobernar el país. Pel que fa a la política econòmica, i d'acord amb el
discurs del ,ministre del ram al Congrés de Diputats, la incapacitat
sembla impedir no sols de resoldre els problemes» sinó fins i tot
d'analitzar-los. Cal preguntar-nos, quan tindrem una política positiva
per a frenar el preus, quan tindrem alguna solució per a resoldre el
problema de l'atur sempre creixent, quan es produirà la des de fa temps
inajorable reestructuració en profundidat del sector industrial...

• ' . ' - • - • " • i '
; Quanta les autonomies,Ja política governamental sí que es clarifica.
"Cada dia és més evident el menyspreu d'UCD envers les nacionalitats i
regions que reclamen el dret a l'autogovern com una necessitat de primer
ordre, i que per tant renoven-, llurs exigències estatutàries. Quan les
expectatives es veuen enfosquides per l'arbitrarietat d'un govern i d'un
partit *que ara i adés incompleixen la seva paraula, els socialistes de
Catalunya recordem que era tot un poble qui, la vetlla de la diada de
sant Jordi d'enguany, renovava el seu clam reivindicatiu: "Volem
l'Estatut ara i sense retalls".

El Estatut ahora y sin recortar

La conferencia de Delegados que el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE) celebró'los días 12 y 13 de mayo para debatir las
posiciones que su delegación defenderá en el XXVIII Congreso Federal
del PSOE ha puesto en evidencia la consolidación del partido surgido de
la unidad de los socialistas de Catalunya, y el sentido de responsabilidad
política de todos los militantes que han trabajado en las ponencias sobre
autonomía," línea política, política sindical, política municipal y estatu-
tos. . • /

Si la consolidación del partido se hizo ya evidente, para quien quiso
darse cuenta de ella, en las elecciones generales y municipales, ahora se
ha visto que, superando las diferencias que separaban a los ex-colectivos
socialistas, el PSC (PSC-PSOE) toma posturas unánimes para poner en
marcha la política de los próximos años en Catalunya —de la que es el
eje vertebrador— y para elaborar su política a nivel estatal en colabora-
ción solidaria con el resto de los socialistas de todas las nacionalidades y
regiones españolas, • • - ,

Ha sido, dentro de un debate fructífero, una muestra de responsabili-
dad, de unidad y de profundización en los problemas que amenazan a
nuestra democracia incipiente, y de la estrategia de los socialistas frente
a una situación que la política del partido gubernamental no contribuye
a clarificar. Todo lo contrario, el gobierno Suárez parece más incapaz
que nunca de gobernar el país. En lo que. se .refiere a. la política
económica, y de acuerdo con el discurso del ministro del ramo en el
"Congreso de Diputados, la incapacidad parece obstaculizar no sólo la
resolución de los problemas, sino incluso su análisis. Debemos pregun-
tarnos cuándo tendremos una política positiva para frenar los precios,
cuándo tendremos' alguna solución para resolver el problema del paro
siempre creciente, cuándo se producirá la hace tanto tiempo inaplazable
reestructuración en profundidad del sector industrial... , -

En cuanto a las autonomías, la política gubernamental sí se clarifica.
Cada día es más evidente el desprecio de UCD hacia las nacionalidades y
regiones que reclaman el derecho al autogobierno como una necesidad
de primer orden, y que por lo tanto renuevan sus exigencias estatutarias.

'- Cuando las expectativas se ven oscurecidas por la arbitrariedad de un
•gobierno y de un partido que repetidamente iricumplen su palabra, los
socialistas de Catalunya recordamos que era todo un pueblo el que, la
vigilia del día de sant Jordi de esterno, renovaba su clamor reivindicati-
vo: "Queremos el Estatut ahora y sin recortar"» ;
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Segons la reunió Suárez-Parlamentaris catalans

Els catalans hem viscut uns dies de tensió impor-
tant degut a les dificultats que podien caure al damunt
del procés a seguir per l'Estatut de Catalunya ai Parla-
ment de Madrid: dies de tensió i de petites compen-
sacions, com bé ho podria ser la creació de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, i també dies
d'interès per conèixer —ens té intrigáis — el contin-
gut de l'informe que de l'energia nuclear ha elaborat
la Generalitat de Catalunya.

En efecte, perquè arran de
l'accident nuclear a la central
atòmica de Harrisburg, el Con-
sell General Basc va enviar uns'
experts per estudiar-lo, decisió
bastant 'aplaudida i celebrada
pel poble basc, tremendament
sensibilitzat cap al perill nu-
clear; però a Catalunya no som
menys,, encara que ho vol-
dríem, i també tenim forces
centrals nuclears, bastants
harrisburgs en potència, i nin-
gú no gosaria dir que el poble -
català no està sensibilitzat pel
que f a a aquesta problemàtica.
Es per això que el Consell Exe- .
cutiu de la Generalitat va deci-

dir d'encarregar a un tècnic un
estudi sobre el terreny de l'ac-
cident abans esmentat. No sa-
bem per què fou tan difosa la
decisió del C.G.B., i tan poc
coneguda la del Consell de la
Generalitat. La realitat és que a
hores d'ara aquest informe ja
està elaborat, i només cal fer-
lo conèixer públicament. , ,

MORATÒRIA NUCLEAR?

L'encàrrec el va fer el Con-
seller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Genera-
litat de Catalunya al Doctor

Antoni Lloret Oriol, un dels
experts catalans més desta-

^ cats en el tema de l'energia
% nuclear. El científic Antoni Llo-

• :.:; ret és u nadeis investigadors del
"Centre National de la Recher-
che Scientiphique de Paris", i
s'ha manifestat en nombroses
ocasions d'una manera força
crítica respecte a les centrals

~ nuclears. ÉS per aquest motiu
que hom sospita que l'informe
serà més aviat contrari a
aquestes centrals.

No cal dir que el fet que la
Generalitat de Catalunya es

. manifestés contrària a les cen-
trals nuclears, com seria lògic
que fes després d'un informe
tècnic negatiu, obriria a casa
nostra un procés de debat in-
tens, allò que el moviment eco-
lògic reivindica sota l'eslògan
"moratòria nuclear".

En el camp de l'ecologia
-també, fa Conselleria de Políti-

Al servei dels Països Catalahs
\ ,,

Club Ramon Muntaner

La primera sessió va comptar amb la presència de Fèlix Pons de la Federació Soéialista Balear (PSOEÏ, Alfons
Cucó, senador i membre del Partit Socialista delPaís Valencià (PSPV-PSOE) iamb el nostre primer secretari, en
Joan Rêvantes, (foto: Silvia T. Colmenero)

Una de les novetats polítiques
més destacades d'aquests.darrers
dies és el cicle de debats."Sobre
els estatuts d'autonomia de les
Illes, el País Valencià i el Principat
de Catalunya", que,, organitzats
pel club Ramon Muntaner, es cele-

bren a la Sala d'Actes del Col·legi
d'Aparelladors de Catalunya els
dilluns a 2/4 de 8 del vespre. .

Aquest club, el Ramon Munta-
ner, és format per un seguit de
personalitats catalanes que volen
constituir-se en un grup de pressió

"en el bon sentit", com va dir en
Miquel Tarradell a la sessió d'aper-
tura, per a col·laborar en la cons-
trucció de les bases dels Països
Catalans. Cal afegir que el club té
el lema de "Al .servei dels Països
Catalans". >, ' . . ' • •

ca Territorial 5 Obres Públiques
va proposar al Consell Execu-
tiu un Pla especial que perme-
tria d'eliminar els residus sòlids
urbans compresos en els terri-
toris del Baix Llobregat, Barce-
lonès, Maresme, Vallès Occi-
dental i Vallès Oriental, que
fou aprovat amb'data de di-
lluns 14 de maig i que entrarà
en vigor el dia de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat, ,- '

MÉS GENERALITAT

Per estrany que sembli, la
Generalitat „segueix organit-
zant-se, en previsió que, algun
dia, uns senyors, de Madrid
agrupats sota el mantell pro-
tector de les lletres UCD es
decideixin a donar el sí decisiu,
és a dir, a traspassar part de
tot allò que ens cal als cata-
lans. Doncs sí, i és que la Ge-
neralitat no para: ara i mercès
a l'operació conjunta Ortínez-
Fontán, el Consell Executiu ha
pogut aprovar el Decret de res-
•tabliment de l'Escola de l'Ad-
ministració Pública de Cata-
lunya, conceptuada com un
organisme autònom adscrit a
la Conselleria de Governació, i
que, també segons el decret,
es regirà mitjançant el Consell
de l'Escola, la Comissió Per-
manent i el Director.

Aquest restabliment fa que
haguem de pensar-nos, fona-
mentalment, dues coses: la
primera és que la jugada dels
centristes per a construir-se un
mínim de prestigi és massa cla-
ra; és ben evident que els cen-
tristes estan preparant la cam-
panya de les eleccions al Par-
lament de Catalunya. Ja en
parlarem, i ja es veurà.

EL CAMÍ DE L'ESTATUT

De moment falta una mica
—encara més!— per l'Estatut.
Ara estem a les vigflies de la
discussió de l'Estatut al Parla-
ment de Madrid; aquesta dis-
cussió serà més aviat o més
tard, segons les decisions que
prengui la Comissió Mixta Re-
glament-Constitució de la
Cambra dels Diputats de Ma-
drid.

De moment, i després d'una
tanda important de rumors, Ja
tenim un fet. La reunió que

van celebrar els parlamentaris
catalans Joan Raventós, Jordi
Pujol, Anton Cañellas i Gregori
López Raimundo amb el presi-
dent Suárez. Aquesta reunió
havia de servir, i sembla que
així fou, per saber el pensa-
ment d'en Suárez respecte als
tràmits a seguir per a la discus-
sió de l'Estatut.

Com sabeu, la polèmica es
centrava en el fet que la Cons-
titució preveu que els estatuts
es discuteixin successivament,
i semblava que algunes argu-
mentacions dels bascos, del
PNB més concretament, apun-
taven la necessitat que els es-
tatuts es discutissin en el sentit
literal de la Constitució, és a
dir, primer el basc i després el
català, la qual cosa ajornaria
uns quatre mesos l'estudi del:
nostre Estatut. Davant d'a-
questa possibilitat, l'opinió pú-
blica de Catalunya va oposar-
se a acceptar-la, i va manifes-
tar-se mitjançant tots els' ca-,
nais possibles contrària a ajor-
nar més l'aprovació del text
autonòmic. Per això, els repre-
sentants polítics del nostre po-
ble van sol·licitar l'esmentada
reunió amb en Suárez, i poder,
al menys, preveure el camí de
l'Estatut. . - . '

Si es confirma que la UCD
no s'oposa a la discussió si-
multània d'ambdós textos,
aquest haurà de superar algu-
na dificultat legislativa, i per
tant s'hauria de demanar un.
informe a la Comissió de Lle-
trats de les Corts, i potser/fins
i tot, a l'Institut d'Estudis
Constitucionals. De fet, en da-
rrer terme, és l;anteriorment
esmentada comissió mixta Re-
glament-Constitució, l'encar-
regada de dilucidar tots aquest
problemes, i per tant, qui ha de
revisar els informes que. cità-
vem i fer possible o no que
l'Estatut de Catalunya es dis-
cuteixi juntament amb el cata-
là- . .v • • • • ' : ' ' - . . ' :

' . . ' " - • ' . . - . . - ' • ' . • ' • * • ' • .
AÍgun observador ha pre-

sentat la possibilitat que l'Esta-
tut basc es discutís a dies alter-
natius amb el'català, però sem-
bla que aquesta no és la fór-
mula més corrent, sinó que
aquesta seria la de fraccionar
.les sessions de la Comissió en
matí i tarda, i que al matí els
diputats estudiessin la consti-
tucionalitat o ho del text basc,
i per la tarda ho fessin amb el
català. „

ERNEST BLANCH
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Los jóvenes y el Sindicato
Por Joan Salas

El que hoy la juventud llegue a alcan-
zar una .de sus mayores aspiraciones, la
ruptura democrática juvenil, sólo la co-
loca en el umbral de la democracia.
Para que sea real, para que sus dere-
chos no queden sólo- en lo formal, sino
qué sean principios y presupuestos para
la libertad, se hace necesario darle un
contenido y ejercer estas libertades. La
libertad es üri valioso instrumento en la
realización de las necesidades sociales.
Se es libre para exigir, se es libre para
construir, se es libre para caminar soli-
dariamente hacia formas sociales más
justas. ' ' - - í

En este i. ° de Mayo en que los traba-
jadores hemos salido masivamente a la
calle, si algo tuviésemos que destacar
sería la gran participación que han

, tenido los jóvenes en todos los actos
^convocados por las centrales sindicales:
Unos jóvenes que, militando activamen-
te en los sindicatos, están "dando sus
alternativas claras y concretas a los
problemas que afectan a la juventud
trabajadora. ,

Uno de los aspectos más importantes
en er período de transición que vive el
Estado Español es la vida sindical. El
actual Gobierno np tiene ninguna polí-
tica, en este sentido y se ampara en co-
yunturas y alianzas que nada tienen que
ver con el desarrollo y protagonismo
que tienen que tener los Sindicatos conio
elementos sociales de suma importancia
en el país. ,. ,., -_ . .

Esta situación afecta á la juventud

-trabajadora o a los jóvenes que necesa-
riamente deben integrarse al mundo del
trabajo, pues aparte de los problemas
deljDaro, existen otros relacionados con

• los Sindicatos, como son: la formación
profesional y laboral, los períodos de
aprendizaje, unas • leyes actualizadas

'ipara los jóvenes trabajadores, así como
, que, a través del Sindicato, pueda teneur

todo joven la enseñanza y práctica de-
mocrática de su convivencia y una for-
mación cívica, cultural y política para

; su desenvolvimiento profesional y ciu-
dadano; los jóvenes socialistas hacemos
el análisis enmarcado dentro del movi-
miento juvenil que hoy día es niás un
"estado de ánimo" que la expresión

.organizada de unos intereses, Este no
ha recuperado el protagonismo que en
la historia de nuestro pueblo tuvo, y aún,

: se encuentra" lejos de alcanzar el grado
de movilización y organización que po-.
see en los países desarrollados.

Sin embargo, el conflicto juventud-
sociedad existe, si bien de forma laten-
te. Algunas manifestaciones- de' este
conflicto se resuelven hoy de, manera
marginal, teniendo su lucha carácter
periférico. Las manifestaciones contra-

'- culturales, los grupos ecologistas,, la
música como expresión de nuestras vi-
vencias, etc., son ejemplos de respues-
tas al conflicto y malestar de la juven-
tud. -Otras veces, el conflicto tiende a
resolverse a través de la huida. El uso y
mitología ̂ .de las drogas, el sexo, la
moda, etc., son formas de evadirse de

una realidad adversa. Pero otras el con-
flicto se traduce en una actitud de
desesperación social qué les lleva a
practicar la delicuencia como único me-
dio de satisfacer unas necesidades crea-

xdas artificialmente por la ideología con-
sumista, pero que no ofrece, medios*
para su cumplimiento. A veces, el con-
flicto, se traduce en actitudes radicales,
intransigentes, desesperadas, "adoptan-
do fórmulas de extremismos políticos.
Estas son expresiones marginales en las
que se muestra el.conflicto juventud-sb-
ciedad. Movimientos minoritarios, mu-"

• chos de los cuales se sitúan al margen .
de la juventud obrera, pero que poco a
poco pueden crear una dinámica ;peli-
grosa a la hora de conformar el movi-
miento juvenil.

La traducción de este conflicto laten-/
te en una actitud manifiesta, la traduc-
ción de un "estado de ánimo" en un
movimiento con conciencia que, si hoy
parece lejano, sin embargo poco a poco
se van sentando las bases para que ello
se .produzca. A medida que la libertad
se conquistaba medida que desde el
poder se van creando bases para el.
desarrollo de una„ política juvenil, a
medida que Partidos y Sindicatos se ven
más libres para tratar el tema juvenil y ,
poner los medios para su desarrollo, se
estarán sentando bases.para que aflore .
lo que hoy no parece sino una esperan-
za. • „ - :

Por todo ello, y para cumplir un obje-
tivo, es necesario revitalizar ,un movi-
miento juvenil, cuya expresión sindical

se encuentre en UGT, que dé coheren-
cia a su lucha, a su sentido socialista, a
sus aspiraciones, y convierta lo que hoy
es un sentimiento en una razón política
por la que luchar.

Es de interés una, formación política
que haga válido el exponente de qué en
ninguna lucha debe estar desligado él

• movimiento joven que hoy incide princi-
palmente en la.reconstrucción del Mo-
vimiento Obrero, y que esta misma

• fuerza ha de buscar sus objetivos en esa
práctica diaria en el seno de la UGT,
acercar nuestra Central a los movimien-
tos culturales que hoy están presentes
en Catalunya, a los momimientos.juve-
niles, a los movimientos marginales, al
campo, a la formación de grupos en la
educación de su tiempo libre, todo^son
tareas en las que los jóvenes socialistas
han de incidir. Esta es una realidad que
a largo plaza primará la implantación
de una serie de cuadros jóvenes, forma-
dos por uña práctica realizada en el

„; conjunto del movimiento juvenil. .
Para ello no sólo sirven unos plantea-

mientos teóricos y elocuentes, sino la
mayor-participación en la vida sindical.
De igual manera el estudio- de unas
alternativas organizativas sindicales, así

vcomo aquellas reivindicaciones de las
que los jóvenes socialistas deben ser
portadores para convertirse, fieles a sus
principios, en el mejor instrumento de'
la juventud trabajadora, aportando así
todo lo mejor a la consecución de una
sociedad socialista.

Más sobre jubilados y pensionistas
PorJ°rísc¡/o del Palacín

Lo legislado sobre los problemas socía-
les-y económicos heredados del franquis-
mo ha sido mínimo. Las Cortes se han es-
cudado en su condición de Constituyentes
y poco o nada han hecho que merezca la
pena tenerse en cuenta a nivel nacional.
Los órganos del Gobierno, los ministros,
tampoco han hecho mucho más; pero yo
creo que en la crítica bien intencionada
entra lo mismo el análisis de lo legislado
como -el análisis de lo que no se legisló y
debió legislarse. .

Suponemos que los representantes del
pueblo, elegidos el 15 de julio de 1977,
tenían ante todo el deber de elaborar una
Constitución y la han elaborado, esto ni lo
cuestionamos ni nos parece cuestionable,
pero ¿no se podía al mismo tiempo hacer
algo, exigir algo de ese Gobierno, que nos
fuese demostrando que, efectivamente, el
totalitarismo franquista expresado en la
legislación que padecemos, en contenido y
forma, había empezado a desaparecer?

No es suficiente que la prensa y otros
medios de comunicación puedan expresar-
se libremente y libremente puedan sacar a
la luz del día las corruptelas y las inmora-
lidades de la administración. ¿De qué nos
sirve conocer esto si vemos y constatamos,l·.
á cada momento, que los sujetos de estas
corruptelas y de estas inmoralidades si-
guen en sus puestos, con las mismas facul-
tades y las mismas predisposiciones para „
seguir cometiendo desmanes y felonías?

Se ha intentado hacer algo desde la más
alta administración, más, creo yo/ empu-
jados por la imperiosa necesidad económi-
ca "de la vida de la nación que por la pro-
gramática concreción de sentido democrá-
tico, y ha resultado en el campo de la refor-
ma tributaria que lo que en términos de-
mocráticos se entiende por justo, cómo es
el desarrollo de la ley de reforma fiscal, va
a resultar, a fuerza de estar "corrompi-
das" las demás circunstancias que la com-

pletan, que la tal ley sea de lo más impopu-
lar.

Nos explicaremos. El Decreto Ley 2789/
78 publicado en el BOE de 2 de diciembre
del mismo año establece la retención del
impuesto sobre la renta de las personas
físicas. En este sentido, cabe para nosotros
los trabajadores1 contemplar dos aspectos:
a) la retención sobre el SALARIO de las
personas físicas, b) la retención sobre la
PENSION de las personas físicas.

La legislación franquista, al establecer
los caracteres de las -prestaciones (pensio-
nes) en la ley 193/1963 de 28 de diciembre
(Ley General de Bases), decía literalmente
en su apartado de Exenciones: Las presta-
ciones derivadas de la acción, protectora de
la Seguridad Social están exentas de toda .
contribución, impuesto, tasa o exacción
parafiscal". Asimismo, la ley 24/1972 de
21 de junio y el Decreto 2065/1974 de 30
de mayo, por el que se aprueba-el texto
refundido de la ley, en su art. 22, aparta-
do 3, dice: "Las percepciones derivadas de
la acción protectora de la Seguridad Social
están exentas de toda contribución, im--
puesto, tasa o exacción parafiscal".

Ahora bien, en el Decreto Ley referen-
ciado (2789/78) en la disposición transito-
•ria tercera, se dice: "Excepcionalmente,
cuando se trate de pensiones abonadas por
Montepíos Laborales y Mutualidades,
aprobados legalmente por el Ministerio
respectivo, y aquellas otras derivadas de la
Seguridad Social, las retenciones a cuenta
del impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas se iniciarán a partir del mo-
mento en que se produzca la primera revi-
sión en el importe;de las mismas desde la
fecha dé vigencia del presente Real De-
creto". . '

¿Será por esto por lo que se nos ha esca-
moteado a los pensionistas la subida de la
pen.sión que se venía efectuando en, el mes,-
de noviembre en los años anteriores?

Las sindicales obreras han insinuado
, muchas veces, con tono de desconfianza, si

no volverían a ser, -como siempre, las
masas trabajadoras las paganas en todo
este tinglado de "arreglo de la economía
nacional y de drenaje y desarrollo de la
reforma fiscal". Por lo.visto esta vez va en

, serio. Por lo menos para los jubilados y
pensionistas. Esta vez que hemos bordado
a encaje y bolillos él mito de la Constitu-
ción, con manos ucedistas y con los hilos
multicolores de los Partidos políticos, va-
mos a ser nosotros, los de las pensiones de
las famosas y famélicas bases tarifadas del
Sr. Romeo Gorría, los que vamos a sentir
en nuestras espaldas, dobladas por jorna-
das de 14 y 16 horas de trabajo durante
años y años, el peso de la loada reforma
fiscal. Pero -además, como nosotros con
nuestras pensiones no podemos hacer
trampas "a la española", esta vez es el Go-
bierno el burlador y el escamoteádor, y así
la mejora o revalorización de las pensiones
que debió hacerse el primero de noviem-
bre de 1978, como se hizo en 1977 y en
1976 y en 1975, este |ño de "gloria", de la
Constitución no se ha hecho y el Gobierno
ha dicho que se haga con efectos de 1.° de
enero de 1979 y así con ello no se dejaría de
cobrar ningún mes desde la salida del De-
creto en e! BOE hasta la entrada en vigor
del mismo, y de paso habría escamoteado
à los pensionistas la revalorización corres-
pondiente al mes de noviembre, al de
diciembre y la extra de Navidad. ¿Hay
quien coja más, dando menos?

Esto es, poco más o menos, lo que está
ocurriendo o va a ocurrir con las .pensió- ;

' nés de varios millones de pensionistas que
hay en España, y nosotros, ugetistas y

. socialistas, lo denunciamos así, con un
poco de cachondeo, como si las pensiones
que van a resultar afectadas fuesen, para

. nosotros los pensionistas, chorradas. Una
• de esas "chorradas" que con tanta fre-

cuencia y soltura aparecen hoy,en el voca-
bulario de la juventud.

¿Ño será esto de convertir las pensiones
del Mutualismo Laborar ert tributarias de
la~Hacienda una chorrada del Señor Fer-
nández Ordonez, aquel benjamín-director
del INI que tan bien debe conocer los suel-
dos de la alta administración y tan mal las
pensiones, nacidas de la "gran concepción
estadista y humanitaria" del por entonces
ministro de Trabajo, Sr. Romero Gorría?

Señor Fernández Ordonez, no haga que
a los viejos nos produzca risa la Constitu-
tion. La verdad es que la tenemos en
mucha estima porque, más que ninguno
de los españoles de las generaciones poste-
riores a la nuestra, sabemos lo que supone
una Constitución, y una democracia, .y un
Parlamento. Porque conocimos la Consti-
tución de 1931, porque vivimos los crueles
años de la guerra, porque sufrimos en
nuestra carne las huellas de 14 ó 15 ó 16
horas de trabajo diarias, y percibíamos a
cambio el equivalente a 4 ó 5 ó 6 horas.
Porque comimos durante años y años un
escaso pedazo de pan de maíz y el aceité de
las olivas que, muertas de frío, recogían
nuestras manos, se iba al extranjero para
traer aquellas máquinas del INI, o aque-
llas otras que iban a construir esos hermo-
sos edificios donde hoy lucen sus bonitos
nombres tantos Bancos.

Pero, ¡báh! Chorradas, chorradas. Los
jóvenes de hoy usan mucho esta palabra y
usted es joven, o casi. De todasr maneras
UCD, su Partido, sí lo es, y estoy seguro
que para su Partido, los jóvenes hijos de la
"clase franquista", los que no comieron en
su niñez pan de maíz, ni se sentaban en el
suelo de la escuela nacional, esta cosa de
los viejos, de los jubilados, sí son chorra-
das. Un algo así comò fuera para la juven-
tud nazi el exterminio de los judíos, cho-
rradas. , " , .



LABORAL L'OPINIÓ SOCIALISTA 5

Artes Gráficas

La CEOE presiona para el laudo

La patronal de Artes Gráficas, desde el primer día
de negociación,;anda buscando la ruptura de las
negociaciones del convenio. Con el único fin de con-
seguir un laudo que le fuese favorable, la patronal de
Artes Gráficas, siguiendo las directrices de la Gran
Patronal CEOE, busca romper la negociación.

La historia de la negociación de
Artes Gráficas se podría resumir
con una palabra, intransigencia,
con este término se resumen las
negociaciones que han durado
seis semanas. Intransigencia en
puntos tan .vítales como son el
reconocimiento de igualdad para
la mujer, porque en nuestro ramo ,
aún existe un .capítulo de OFI-
CIOS COMPLEMENTARIOS FE-
MENINOS, donde la.más alta ca-
tegoría femenina está por debajo
de la del peón masculino. Este es

" un punto intolerable porque, ade-
más de una injusticia para, las
compañeras que están trabajando
como nosotros, es no reconocer
al ser humano como tal. Decir que
la mujer es inferior al hombre por-
que hace 16 años así se entendió
por parte de la patronal, es decir
que la patronal de Artes Gráficas
ha caído en el más completo in-
movilismo, es decir que la patro-
nal de Artes Gráficas se está apro-
vechando de la mano de obra
barata que suponen los llamados

, Oficios Complementarios Femeni-
nos:, , - ,

Otro punto.de batalla ha sido la
cuestión de reducir las columnas.
de nuestro salario que también
está heredado del franquismo,
¿por qué el salario base de un

' .trabajador de Artes Gráficas tiene
.qué estar dividido en dos partes:
Salario Base y Plus de Actividad?
¿Por qué los aumentos de los últi-
mos convenios no son' reconoci-
dos como salario y tienen que
constar en columna aparte? Todo

. esto se coció cuando los trabaja-
dores no teníamos organizaciones
sindicales que defendiesen nues-

^ tros intereses y los convenios eran
negociados por jerarcas del sindi-
cato vertical. . , - - , - ^, '

Un tercer punto lo encontrarnos
en la cuestión del horario, donde*
la patronal se niega a rebajar la
jornada laboral, una reivindicación
tan asumida por los trabajadores,
máxime cuando sobrepasamos en
mucho el millón de parados y esta
medida podría paliar este grave
problema. ^

,- La postura de la patronal sobre
el aumento salarial es que el de-
creto impone un 14% y que de ahí
no se puede pasar, por aquello de
los créditos y los beneficios, fisca-

,.les. Bien, ya 'nos conocemos ese
cuento, pero lo bueno es que la
patronal de Artes Gráficas en nin-
gún momento ha hablado de ma-
sa salarial como habla el decreto,
sino de las tablas del convenio,
que son bastante inferiores.

La patronal.de Artes Gráficas lo
tenía todo bien planeado y había
elegido una clara estrategia para
la negociación de este convenio.
¿Por qué? " .- .

CARGAR LA RUPTURA A LOS
DERECHOS Y GARANTÍAS
SINDICALES

.* Todas estas negativas de la pa-
tronal iban unidas a un.no querer

oír ni hablar, de la libertad sindical,
a no querer reconocer que los
sindicatos son unas organizacio-
nes cuya base se fundamenta en
la acción sindical en la empresa. El
no querer hablar de este punto
que los trabajadores creemos fun-
damental formaba parte de todo,
un plan patronal, y de ahí unos
anuncios pagados en toda Ja
Prensa del Estado. En este anun-
cio la patronal decía que había-
mos llegado a acuerdos en todos
los puntos menos en uno que,era
el de Derechos y Garantías Sindi-
cales; si lo que expresaba este
anuncio hubiera sido cierto y no
uña mehtira,^el mismo día que la
comisión negociadora retiró el
punto de los, derechos y garantías
sindicales el .convenio hubiera
quedado listo, pero mira qué ca-
sualidad, la comisión negociadora
retira el punto conflictivo según la
patronal y el convenio se rompe,
¿por qué? ¿No decía la patronal
que sólo había un/punto de fric-
ción? Por lo visto la patronal pre-
tendía a través de su anuncio,
pagado; engañar a Ids trabajado-
res y a la opinión pública*, y ahí
queda aquel dicho popular: "Que
se coge antes á u.n mentiroso que
a un cojo".

La patronal tiene que reconocer
que se tía equivocado, primero, en
el-punto de querer engañar ha-
ciendo cargar la culpa de la ruptu-
ra a las centrales sindicales y ade-
más en un punto que nos tocaba
de lleno.

La respuesta de los .trabajado-
res a la convocatoria <le huelga
planteada por las centrales sindi-
cales ha sido un éxito, pese a la
patronal y pese también, ¿por qué
no decirlo?, a alguna central sindi-
cal que cuenta con el apadrina-
miento del gobierno. La respuesta
de los trabajadores ha hecho que
se venga abajo toda la idea que la _
patronal había preconcebido para
el laudo.

La patronal pensaba que, al in-
terponer el conflicto colectivo, el
laudo iba a salir rápidamente,
cuando en la primera reunión con •
el Ministerio de Trabajo quedó
archivado.

El Director General de Trabajo
está obligaVido a las partes a po-
nerse de acuerdo, y en última ins-
tancia ha hecho una propuesta
para que las partes se la piensen y
den la respuesta.

Esto se ha conseguido con la
fuerza que hemos hecho los tra-
bajadores de todo el Estado espa-
ñol. La patronal se tendrá que
pensar esta propuesta del Director
General de Trabajo. Si la patronal
no responde a la propuesta afir-
mativamente, está claro que toma
una opción de LAUDO, está claro
que la patronal de Artes Gráficas,
con la CEOE detrás, intenta con-
denar a los trabajadores a rio reco-
nocerles sus más mínimos dere-
chos, y estos patronos luego nos
hablan de DEMOCRACIA, ' de

IGUALDAD y de otros valores
que a la hora de la verdad rio
tienen en cuenta en lo más míni-
mo.

Hay algunos empresarios que,
además de no dar nada en el
convenio, se quieren aprovechar
como sanguijuelas de la-acción
que hemos hecho legalmente to-
dos los trabajadores del Estado
para despedir o para cerrar empre-
sas, y esto sí que es una cosa que
los trabajadores no estamos dis-
puestos a admitir. '

. -La patronal ha demostrado cla-
ramente su carácter no negocia-
dor en la reunión convocada a las
once del día 11 de Mayo en el.
Ministerio, ha dejado clara su pos-
tura, romper las negociaciones. La
patronal no disimula, la patronal^
es clara, no quiere negociar-los
puntos mínimos de una platafor-
ma cargada de razón, sólo la lucha
de los trabajadores podrá conse-
guir que la patronal baje del burro,
la convocatoria de las centrales
sindicales para el 15,16 y 17 sigue,
de la unidad de Jos trabajadores
en esta acción dependerá la mar-
cha de nuestro convenio.
TODOS A LA HUELGA.
HAGAMOS RETROCEDER A,
LA PATRONAL.

ÁNGEL MORERA
S. Acción sindical de la
Federación A. Gráficas

Construcción:
La Patronal pétrea

A las condiciones objetivas creadas por el decreto ley del famoso
• y nunca bien ponderado Abril, se ha unido, como clara consecuen-
cia de todo ello, la cerril postura de la patronal, que está dando
pruebas de una desfachatez que no se puede dudar en calificar de
intolerable e incluso burlona con respecto a la clase trabajadora.

Ejemplos/ así, oiga, así, y como el más relevante de los últimos
días podemos hablar de la huelga en el sector de la Construcción.

Todo comenzó/y no es un cuento, cuando se comprueba que el
convenio provincial está próximo a expirar, a finales de marzo con-
cretamente, y se decide negociar uno nuevo1 con el propósito,,por
parte de UGT, de que este convenio fuera aplicable a las cuatro
provincias catalanas. ,.

La parte de los trabajadores presenta una plataforma que, en
poco espacio y como trazos principales perseguía: un 16% de au-
mento de la masa salarial, semana laboral de 40 horas, derechos
sindicales plenos, jubilación a los 60 años y no a là congelación de
la antigüedad y las dietas.

La patronal responde ofreciendo un 12% de aumento, un fas-
tuoso tablón de anuncios como gran logro en el campo de Jos dere-
chos sindicales y, como gran traca final, hay que ver lo buenos qué
son los patronos, tachín tachín, ofrecen un seguro para caso de
muerte o invalidez absoluta de.un millón de pesetas.

La parte obrera, compuesta por doce de UGT y doce de CCOO,
ante lo que les ofrece la patronal, Federación Empresas Construc-
ción, integrados lógicamente en la CEOE, tras unos momentos de
duda, rej'r o llorar, deciden ciscarse,en los muertos dé la patronal y
convocar, en el marco de la lucha por un convenio decente, una
jornada de huelga que se cumple el 5 de abril con una altísima
participación, 90%. Pero la patronal no quiere darse por enterada
y se empecina en sus posturas reaccionarias, lo cual provoca una
nueva convocatoria de huelga, esta vez para los días 24 y 25 de
abril- contando otra vez con el mismo porcentaje, 90%, y realizán-
dose una importantísima manifestación, 40.000 personas que
exigieron la firma de un convenio decente para los trabajadores.

Pero de nuevo la patronal no cede y los trabajadores se ven obli-
gados a plantear una huelga indefinida a partir del 9 de'mayo con
una altísima participación y de nuevo una gigantesca manifesta-
ción que volvió a exigir convenio y no laudo. ,

JOSE M.» GARCÍA

Textil: otra de Patronal
Como en este, país no estamos

Jallos de ningún tipo de fauna, no
nos podíamos privar, de la más
famosa especie conocida entre los
animales vivos: el famoso e inimi-
table patrono español.: '

Y dentro de esta fauna increí-
ble, pero desgraciadamente reai;
existen diversas variedades muy
bien definidas y que se podrían
catalogar de dos modos, el em-
presariado que ya está bragado en
miles de batallas y al que no asus-
ta lo más mínimo el anuncio de

^marchas lentas, paros parciales y
huelgas, y ese otro espécimen que
durante cuarenta años ha estado
chupando del bote, cómo los
otros pero más descaradamente,
y que de pronto se encuentra con
que los trabajadores le empiezan a
plantear problemas tras haberle
dejado en una relativa situación
de tranquilidad durante muchos
años, y digo relativa porque los

obreros son muy.malos y con los
bajos instintos que les caracteri-
zan te organizan un cirio.-en me-
nos de nada y te.desmontan el-
chirihguito. Pues bien, dentro de
esta segunda especie se encuen-
tra el empresariado del textil.

Números atrás ya informamos
de la huelga en el sector textil y
dábamos cuenta del hecho de que
se desarrollara en un sector tradi-
cionalmente tan poco combativo.

Pues bien, si con Aquellos días
dev lucha se precipitó la firma del
convenio, la. patronal posterior-
mente se empecina en fastidiar a
los trabajadores y pretende hacer-
lo mediante dos puntos: descon-
tar los días de huelga, lo cual re-
presenta un 4% del absentismo, y
no readmitir a los despedidos du-
rante la huelga.

Al mismo „tiempo, y para evitar
una nueva movilización, la patro-
nal se afana en cumplir dos objeti-

vos muy claros: a) romper el pro-
.ceso unitario que emprendieron
los trabajadores con la pasada
huelga que demostró la clara vo-
luntad de coordinar esfuerzos; y,
b) desacreditar a las centrales sin-
dicales de clase, pretendiendo
provocar el desencanto entre los
trabajadores para de ese modo
facilitar una desafiliación progresi-
va que reste fuerza a las centrales.

Y eso es lo que hay que denun-
ciar y evitar por todos los mediosr

las patronales deben conocer que
el sector ha dejado de ser de los
tranquilos para convertirse, como
deberían serlo todos, en un sector
combativo por unas condiciones
mínimas favorecedoras para la
clase trabajadora y no para los de
siempre que, mire usted por dón-
de, son los que siempre están
llorando. ¡País! ,

JOSÉ M.8 GARCÍA
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La derecha sigue mandando

Y cíe qué manera..

Las mujeres socialistas esperan "algo
del XXVIII Congreso

Pocas sorpresas nos deparó José Luis Leal, el nue-
vo ministro de Economía, al presentarnos su plan de
actuación. Pocas sorpresas pero mucho desaliento,
porque se ve y se siente que vamos a seguir durante
cuatro años teniendo que aguantar unos ministros
que o son simplemente incapaces o les obligan a
serlo:

; El señor Leal —el único ministro
que se-acogió a la fórmula laica
del "prometo" en la toma de po-
sesión, algo bueno a su favor te-
nía que tener— se limitó en su
primer discurso ante el Congreso
a tomar el pelo a sus compañeros
de Cámara, que es como decir a,
tomarnos el pelo a los españolitos'
de a pie que hemos elegido a
nuestros representantes en, el
Congreso. El señor Leal se limitó a
decir las vaguedades de siempre,
a saber: que el gobierno iba a
luchar contra la inflacióh,que iba a
terminar con el problema del paro
y, que se proponía mantener el

- nivel adquisitivo de ,lps trabajado-
res y quß además iba a resolverlo
todo. Palabras, buenas palabras,
más propias de un mitin electora-
lero que de un discurso al Congre-
so. ,,- > ,

El señor Leal, don José Luis,"
tuvo que pasar, pues, la vergüen-
za de ver cómo ni uno solo de los
parlamentarios. que hablaron en
representación de los distintos
grupos le echaba no ya un piropo
sino ni siquiera un capote,. Unos,
como Segasela (Unión del Pueblo
Canario), sV limitaron a. afirmar
que de una sociedad capitalista
"eso" es Iconico que se puede
esperar, y que a ver si de una vez
se deciden a pasarse al socialis-
mo. Otros, como el trilateral Trías
Fargas o el coalicionero Osório, se
pasaron al ala derecha de la UCD,
recordando que no se puede ser,
paternalista con los obreros, que
son mayores de edad, y recla-
mando, que al derecho de huelga
le corresponda el dé despido libre
que, como queda claramente de-
mostrado; es la mejor manera de
terminar con el paro y con los
problemas empresariales. - Los
obreretes, o se Callan y se confor-
man y se están quietos sin recla-
mar ni ejercer sus derechos, o se
van a la calle, que ancha es Casti-
lla, para buscar trabajo. Los, em-
presa rios, si tienen obreros roje-
tes, pues los despiden y se van a
Suiza a guardar dinero o a invertir
en cualquiera de nuestros frater-
nales países americanos o africa-
nos donde la mano -de obra es
barata y las masas no protestan,
más que muy de tarde en tarde;

Los socialistas, muy modestos
en esta ocasión, optarnos por el
término medio y sólo le pedimos
al señor ministro, que en vez de
tanta vaguedad diera un solo dato
concreto^ y el portavoz del grupo
socialista del Congreso/Gregorio

, Peces Barba, osó insistir en el de
la solución del paro, como ya ha-
bían hecho los compañerosíBene-
gas y Lluch. Naturalmente, la res-
puesta fue clara, se pasó a vota-
ción y la crítica C.D. dio sus votos
a los del centro, no fuera a ser que
pasaran por la vergüenza-de que
se hiciera público que de progra- <
ma económico nada de nada.

¡ENCIMA SIN GASOLINA!

, Por si fuera poco, se dice en
los papeles que un comité de sa-
bios estudia la solución a la crisis
energética que, como se acorda-
rán, venimos padeciendo más o
menos acentuada desde que los
países árabes se cabrearon con
los USA por su apoyo descarado
a Israel y empezaron a subir el
precio de los crudos, por otra par-
te única fuente de ingresos en la
mayoría de sus países, hasta hace
poco feudos de los imperios colo-
niales que en el mundo han sido.

Pero esa escasez de gasolina y
de todos los derivados del petró-
leo en general, que hizo que, allá
por el 75, media Europa sustitu-
yera el coche por el paseo á pie,
parece que no ha' repercutido en
nuestro paie hasta la caída del
conocido protagonista de la pren-
sa del corazón Reza Phalevi. A
partir de ahora, nuestros genios '

.económicos se rasgan las vestidu-
ras y pasan a la patriótica actua-
ción de buscar soluciones. Los
sabios, que digo yo que no lo
serán tanto, sueltan de buenas a
primeras que lo mejor sería que
los del fin de semana se quedaran
en casita y que no circulara por
nuestras carreteras ningún utilita-
rio durante el fin de semana. Tam-
bién pensaron en implantar el ra-
cionamiento, aunque dicen que
eso le da miedo al gobierno, don-
de alguno todavía recuerda las

"fortunas amasadas a cuenta del
estraperlo. \

En resumen, que por no decidir-
se hace ya años a resolver de
veras nuestros problemas energé-
ticos, a partir del mes de julio ios
españoles podemos vernos: con-
denados a ver pasah; coches: ex-
tranjeros por nuestras^'carreteras
mientras nosotros nos consumi-
mos en ciudades de asfalto y ca-
lor. Porque no nos/engañemos,
nosotros no somos holandeses
con un parque donde correr o un
canal donde navegar a véla siem-
pre a punto, ni alemanes con sel-

Roberto Conesa
¡ > - _ - ; " *

, ' ' - ' ì ' f ' *

vas y .ciervos al lado de casa, y
trenes confortables al alcance de
cualquiera. Aquí las ciudades no
tienen jardines, los trenes de la
costa siguen repletos de personal
durante todo el verano y muchas
familias sólo veranean durante la
pequeña excursión del domingo.
Tampoco es justo que seamos los
de siempre los que paguemos los
problemas de una falta absoluta
de previsión entre los que man-
dan. De una vez exigimos que se
pongan de acuerdo sobre nuestra
política energética.

\
ADIÓS CONESA, ADIÓS

Ar comisario Conesa le ha dado
un infarto. Roberto Conésa, 62
años, casi todos de servicios al
régimen, está internado en Puerta
de Hierro. El ha sido el símbolo de
la pervivencia del fascismo en al-,
gunos altos mandos de la policía.
En la calle está un libro de Eva
Forest donde se recogen testimo-
nios ,de muchas de sus víctimas.
Lean, lean. Mujeres y hombres
sujetos a torturas físicas y psíqui-

'cas por el propio comisario y por
su gente. No está bien hablar mal
de las personas cuando luchan
entre la vida y la muerte,:pero el

Jefe de la Brigada de Información
de la Policía pocas cosas,buenas
se han podido decir. Su sutitito
probablemente será Manuel Ba-
llesteros García, actual jefe supe-
rior dé la policía de Bilbao, fue el
más joven en su cargo de todo el
Estado. Es un experto en ETA y
quizás él sea capaz de resolver o al

. menos afrontar los problemas de
seguridad con más -brillantez que
el comisario Conesa.-De éste últi-
mo preferiríamos no tener que ha-
blar nunca más.

LOS FACHAS SE MANTIENEN

Por cierto que, hablando de su-
pervivientes del antiguo régimen,

-r ¿ focoas /v¿~
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De fendis en "El País'',

habría que citar al gobernador civil
de Madrid que en pocos días ha
conseguido cubrirse de gloria en
dos ocasiones. La primera con
motivo del incidente entre legio-
narios y pueblo llano eh et madri-
leño pueblo de Leganés. El Go-
bierno Civil dip una nota lamen-
tando la actitud de los legionarios
pero echando la culpa al pueblo
que incívicamente insultó- a la
banda deja Legión cuando desfi-
laba. Dicen, los que en Leganés
estaban esa mañana, que la banda
desfiló sonoramente^justo en el
momento en que el alcalde socia-
lista del pueblo pronunciaba su
discurso y que, pese a las peticio-
nes de silencio, los legionarios

-continuaron con su no pedido
concierto.

Sea esta versión absolutamente
exacta o no —y así lo creemos—,
lo que bajó ningún pretexto puede
perdonar ni justificar un goberna-
dor civil es la falta de disciplina de
un cuerpo del Ejército español te-
nido por uno de los más discipli-
nados y mejor preparados. Seño-
res, si la Legión está al servicio del
Rey, dé la Constitución y, en defi-
nitiva, del pueblo español, no pue-
de actuar como una vulgar banda
de navajeros vengando el honor
de su bandera. La bandera, cree-

, mos nosotros; es algo más serio,
como el ejército.

La segunda'"colada" del Go-
bierno Civil vino de las cifras de la
manifestación de Fuerza Nueva.
Cuando todos los periódicos se-
ñalaban.nomás de 20.000, la ofici-
na de prensa de Rosón daba
250.000. "El País" lo razonaba así

'"teniendoen cuenta que las orga-
nizaciones convocantes de dicha
manifestación obtuvieron 370.740'
votos en las cincuenta provincias
españolas y de ellos 110.730 en
Madrid, las cifras del Gobierno
Civil y la policía implicarían que se

han unido a los manifestantes
más del doble de las personas que
votaron a Blas Pinar en la provin-
cia de Madrid; y casi el total de los
que consiguió Unión Nacional en
,el conjunto de las provincias". El
mismo periódico señala que, por
la especial disposición de la mar-
cha, en bloques separados, se ha-
cía imposible calcular los asisten-
tes por el tradicional método de
cuatro personas por metro cua-
drado. .

MUJERES SOCIALISTAS

Se ha inscrito un nuevo partido
en el Registro de Asociaciones.
Se .trata del Partido Feminista.
Bien, venido sea. Dicen que los
grupos marginales de la izquierda
son la conciencia de losjDartidos
obreros que han conseguido esca-
ños. Poca cosa conseguirán en
votos o. en audiencia las mujeres
del Partido Feminista, pero esta-
rán ahí recordando a los hombres
y las mujeres de la izquierda qué la
revolución de la mujer está toda-
vía,por hacer.

Lo dicen las compañeras de la
Comisión Mujer y Socialismo del
PSOE "Y si el PSOE en este próxi-

, mo congreso no sabe rectificar y
emprender una nueva vía,: habrá
perdido un carro que aún está a
tiempo de tomar..; Puede ocurrir
que, tanto los partidos de dere-
chas como los de izquierda, sigan
ignorando al feminismo; el movi-
miento feminista se convertirá así,
fatalmente, eri una importante

/fuerza política con la que habrá
que contar para cualquier acción
decisiva. Con ello se habrá produ-
cido una nueva división de-la iz-
quierda que sólo favorecerá a la
derecha y al sistema establecido".

M.R.ROS

LLEGIU

SOCIALISTA
Portaveu del Partit dels Socialistes

de Catalunya (PSC-PSOE)
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Les properes eleccions al Parlament Europeu mobilitzen les opinions públiques dels Països del Mercat Comú
» * ' „ - • ' - v , ' " " - " , .

Europa capitalista o Europa socialista?

Lá construcció d'Europa es converteix en un tema
obsessiu en els països de la Comunitat Econòmica
Europea a mesura que s'apropa la data —el 10 de
Juny— de l'elecció directa i per sufragi universal al
parlament europeu.

Els darrers anys, la perspectiva
de la. unitat europea, .al comença-
ment molt popular i generadora
d'esperances, havia decaigut no-
tablement en l'ànim de la gent.
Les perspectives inicials, obertes a
totes les possibilitats, es bifurca-
ren finalment cap a un sistema de
predomini tecnocràtic. La burge-
sia de les diverses nacions euro-
pees, ajudada per les multinacio-
nais, ha posat la grapa sobre les
institucions europees provocant la
indiferència de les poblacions, que
no se senten interpretades en les
seves aspiracions profundes per
aquesta Europa. Quedaren arraco-
nats els programes per una Euro-
pa Socialista sovint per iniciativa
dels mateixos partits promotors.

. Finalment, l'Europa que .s'ha
bastit és, en opinió de la majoria
de les poblacions, l'Europa de la
tecnocràcia i dels negocis i noi és,
evidentment, la més qualificada
per fomentar els impulsos emo-
cionals que requereix el pas dels
Estats nacionals a una entitat su-
pranacional de prop de 250 mi-
lions d'habitants, capaç d'afirmar
la seva personalitat davant dels
dos grans, Estats Units i la URSS.

Però ara, sobtadament, la pers-
pectiva de l'elecció directa ai Par-
lament europeu na suscitat en
tots els països de la comunitat eu-
ropea una febre política que dp*
d'Espanya es pot apreciar difícil-
ment. A França, aquestr febre ha
arribat a nivells que fa una setma*-
na no es podien ni imaginar. Fins
ara ha funcionat a Estrasburg un.

, Parlament europeu amb represen-
tants elegits de segon grau, és a
dir, pels parlaments nacionals i no
pel vot directe dels , ciutadans.

. El Parlament d'Estrasburg no ha
desvetllat f ins avui cap mena d'en-
tusiasme popular i les seves reu-
nions s'han desenvolupat enmig
de la indiferència general. Cal afe-

. gir, però, que les seves atribucions
són purament simbòliques i les
seves resolucions no tenen valor
executiu en els plans nacionals.

Amb Teleccid dels diputats eu-,
ropeus per sufragi universal, di-
recte i secret, les coses es presen-
ten altrament. Els dirigents polítics

, poden dir i repetir, per calmar als
més reticents a la idea europea,
que les sobiranies nacionals no
seran afectades ni una gota per
les .decisions del nou parlament.
La gent sent, intuïtivament, que
no serà tan senzill. Que, tanma-
teix, si la majoria dels prohoms de
la política europea, de dreta, de
centre i d'esquerra, es presenten
com a candidats al parlament no
és per passar-hi l'estona. D'una
manera o altra, el parlament .euro-
peu de nou estil influirà en la vida
política de les nacions, i és per
això que les polèmiques entre na-
cionalistes i europeistes prenen"
gran volada^a tot arreu i provo-^
quen veritables batalles verbals.

El fet curiós és que les divisions
es produeixen tant en ersi de la
dreta com en el de l'esquerra. La

perspectiva europea divideix, àd-
huc, els dos partits comunistes
més importants de ía comunitat
europea; l'italià i el francès. Men-
tre el primer és partidari declarat
de la construcció europea i de par-
ticipar en les seves institucions ac-
tuals, el segon, tot hi participant en
les eleccions, defensa a capa i es-
pasa la sobirania francesa, de la
qual vol que no se'n toqui ni un pel.
. L'altra divisió'principal es situa
en el contingut polític, econòmic i
social que cal donar a Europa. El
centre, la dreta, i àdhuc en part la
socialdemocràcia alemanya, són
partidaris de mantenir el sistema
capitalista actual. En canvi altres
sectors socialistes, com els encap-
çalats pel P.S. francès, volen par-,
tir de la realitat actual per cons-
truir una Europa socialista.

Per altra banda, diversos grups
extraparlamentaris participen
també a la campanya electoral eu-
ropea. A Franca principalment,
dues organitzacions trotskistes
han fet una llista única encapçala-
da pels* caps respectius d'amb-
dues organitzacions, Ariette La-
guiller i Alain Krivine. El més pro-
bable és que río treguin ni un sol
diputat, dels 81 que té dret a elegir
França, degut al fet que necessi-
ten un mínim del cinc per cent de
vots, però la campanya els servirà
per fer propaganda dels Estats
Units Socialistes d'Europa.

Cal preguntar-se ara per què la
febre electoral europea s'ha estès
a tots els països de la comunitat.
L'opinió més estesa és que la gent

pren consciència que només en
un pla més ampli que el nacional
poden solucionar-se els greus pro-
blemes que es plantegen avui:
atur forçós, inflació, crisi energèti-
ca, estancament o baixa del nivell
de vida, reformes polítiques, eco-
nòmiques i socials, medi ambient i
contaminació, desenvolupament

.tecnològic,/ perill d'aixafament
entre els dos grans, etc. etc.

Cal saber, però, quina mena
d'Europa es vol construir. Quines
seran les seves estructures políti-

ques i quin serà el seu contingut
econòmic i social. Es vol una E\^„
ropa dels Estats actuals o una Eu-

• ropa de les ètnies, de les naciona-
litats i de les regions? És possible
combinar tots aquests elements?
És factible una Europa Socialista i
dels treballadors enfront de l'Eu-
ropa capitalista?
, Tots aquests problemes i molts
d'altres se'ns plantejaran amb
l'entrada d'Espanya en el -Mercat
Comú, dins d'un termini de cinc a
deu anys, però ja haurien d'ésser

estudiats pels socialistes. És' im-
portant definir posicions concre-
tes per no anar a remolc dels
altres. El nòstre objectiu d'una Eu-
ropa Socialista que garanteixi al-
hora els drets nacionals i regio-
nals, d'una Europa que compensi
l'existència d'un govern europeu
a dalt amb poders nacionals i re-
gionals a baix, és tema que mereix
ja des d'ara tota la nostra atenció.

'r~ ' ' • ' ' '* ' - /' -* '

C. ROSA

Dos elecciones:

laboristas ingleses y socialistas austríacos
Mientras los laboristas británicos cosechaban una sonada derrota en las
elecciones generales del 3 de Mayo, los socialistas austríacos conse-
guían una nueva victoria el 6 del mismo mes. Los primeros tuvieron que
ceder el poder a los Conservadores. Los segundos podrán conservarlo
por cuatro años después de detentarlo durante diez, ininterrumpida-,
mente.. „ .

Es difícil comparar dos situaciones que tienen poco de comparable.
Austria es un país socialmente tranquilo gracias a la avanzada política
social practicada por el presidente socialista Bruno Kreisky. Los socia-
listas han logrado también mantener, en Austria, el paro a un nivel de

- los más bajos que conoce Europa, el 21,1 por ciehto'de la mano de obra
activa, y lo mismo ocurre con la inflación, / •

Gracias a esa política audaz, y con las intervenciones económicas del
Estado, la mayoría de los jóvenes en edad de trabajar encuentran rápi-
damente ocupación. En opinión de los observadores y del propio
Kreisky, fue el voto favorable de más de 500.000 jóvenes recién salidos
de las escuelas y de las universidades lo que dio una nueva victoria a los
socialistas. Estos consiguieron más del 51 por ciento de los votos emiti-
dos en el país y aumentaron en tres escaños su mayoría absoluta en el
Parlamento. ' . . - • ' ••, • .'. '•'•:•:- ',;;./ ; ',•]•:'• . / • ' • - - . . - ~ • - • •' vv :\.; ..

El voto favorable de jóvenes y de ecologistas se debe también, en
proporciones apreciables, a la promesa formal de Kreisky de que no
construiría nuevas centrales nucleares, tras la derrota que sufrió hace
unos, meses en un referéndum en el que proponía, precisamente, la
construcción de nuevas céntrales. Los socialistas se han ganado la con-
fianza de la mayoría del electorado. t

r ; ;
Los laboristas perdieron, en cambio, las elecciones generales en un

ambiente mucho más tenso y conflictivo. Hace cinco años, la inflación
en Gran, Bretaña alcanzaba fácilmente el 25 por ciento anual. Inmediata-
mente que los laboristas subieron al poder, bajo la dirección de Harold

Wilson primero y de James Callaghan después, concluyeron pactos so-
ciales con los sindicatos que limitaban voluntariamente, de forma dra-
coniana, el alza de .salarios. La inflación declinó progresivamente y se
sitúa ahora por debajo del 10 por ciento anual.

Con esa política los trabajadores fueron los que soportaron principal-
mente el peso del saneamiento económico del país. En los últimos
méseselas bases obreras, cansadas de las limitaciones^salariales, des-
bordaron a las direcciones sindicales con una serie de huelgas "salva-_
jes" que crearon una situación muy conflictiva en el país. El pacto social
había terminado en la práctica. ,- •

El resultado de estas tensiones, explotadas demagógicamente por la
burguesía, ha sido el triunfo de los conservadores, quienes preconizan
ni más ni menos que el retorno al capitalismo liberal clásico y un con-
trol de los poderes sindicales. . ;

Al revés de lo que pasó en Austria, parece ser que una de las causas
del triunfo de los conservadores fue el voto de una buena parte de jóve-
nes, desesperados por la falta de trabajo. La inflación y el paro provo-
caron evoluciones que medidas más audaces contra el paro hubiesen
probablemente limitado. También un sector flotante de la población, el
que decide en general los resultados electorales, se volcó esta vez hacia
los conservadores. Estos últimos tropezarán con dificultades inmensas
para cumplir sus promesas y no sacarán ni mucho menos al país de la
crisis económica. Pero conviene preguntarse si los laboristas son sólo
izados en el poder cuando la situación económica va mal para que im-
pongan sacrificios a los trabajadores, y se les echa después, cuando la
economía ha mejorado. ;

Una de las lecciones es que los socialistas en el poder no pueden
contentarse con administrar la economía capitalista y que sólo con ima-
ginación y reformas audaces pueden acabar con ese ya crónico tejer y"
destejer. Entre la imaginación austríaca y el tradicionalismo.británico la
elección no parece dudosa. '<:

s
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Mapa atómico de la Península Ibérica
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Gráfico realizado por el Comité
Antinuclear de Catalunya
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Quasi fa dos mesos de l'accident de.la central nu-
clear de Three Miles Island, a Hafrisburg (Pennsyl-
vania), i encara és un tema d'actualitat. I no en tant
que va passar tal o tal cosa, o de tal o tal manera,
sinó per la intranquil·litat de consciència que aquell
fet ha deixat entre tota la ciutadania: l'opinió pública

.està molt sensibilitzada, és conscient que les coses
no acaben de marxar com caldria i que la famosa
teoria de la "improbabilitat" (aquella que diu que
perquè passi un accident nuclear s'han d'acomplir
tota una cadena d'accidents, i "això és molt poc pro-
bable" perquè sempre es pot dominar a un lloc o
altre) ha deixat d'ésser, paradoxalment, poc impro-
bable. • . . ;' ,

Pel que la realitat va demostrant,
les centrals nuclears són una anella;
més dins el desénvolupament-capi-
talista del sistema econòmic. Sor-
geixen com a contrapartida als mo-

dels tradicionals de fonts energèti-
ques i, precisament, dins la mateixa
'regla de tres de la lògica capitalista:
cercar el creixement ràpid amb els

-més baixos costos; enrera comen-

cen a quedar les preses hidroelèctri-
ques i les centrals tèrmiques: amb
els rius no n'hi ha prou, i el petroli
comença a escassejar i puja massa
sovint de preu. Amb l'urani, el siste-
ma capitalista ha trobat un mitjà de
subsistir; -d'acord estan que en
mojts casos la tècnica humana, la
que ha de domina? els processos de
fissió, falla per la seva inexperiència
i imperfecció, però tant els val: la
qüestió és "sortir del pas". ;

QUÈ PASSÀ A HARRISBURG?
f" ,

Recordem la Llei de la Improbabi-
litat. Eren cap a les.quatre de la
matinada del dia 28 de març quan
en .els generadors de vapor de la
central es produí una pèrdua d'ai-
gua d'alimentació. El sistema auxi-
liar no va entrar en funcionament,
pel que l'inventari d'aigua als gene-

radors va disminuir ràpidament.
Això fou motiu perquè" en pocs
segons es desconnectés la turbina,
augmentés la pressió del circuit pri-
mari de refrigeració i es parés, auto-
màticament, el reactor. Com a con-

.seqüència d'aquesta alta pressió es
varen obrir les vàlvules d'allibera-
ment de pressió i es va iniciar una

.descàrrega de vapor i aigua del
circuit primari al tanc de recollida de
descàrregues previst: això ho obs-
tant, en fallar la tanca de la vàlvula
d'alliberament oberta anteriorment,
un cop reduïda la pressió sobrepas-
sà la seva capacitat i descarregà
una considerable quantitat d'aigua
a l'interior de l'edifici de contenció.
Els sistemes de bombeig d'aigua als
claveguerons van actuar automàti-
cament i trasvassaren aquesta
aigua a l'edifici auxiliar, on els dipò-
sits de recepció es trobaren de nou

De Harrisburg a la mobilització...

MARÇ

Dia 28: Emanacions de gas radiac-
tiu a la central nuclear de Three
Miles Island (Harrisburg, Pennsylva-
nia).

Dia 29: Nova fuga a Harrisburg.
Manifestació antinuclear a Hanno-
ver (RFA), 100.000 manifestants. El
PSOE i el PCE exigeixen al Congrés
una moratòria en la construcció de
noves centrals, i un debat obert
sobre la seguretat real de les plantes
que funcionen. \

ABRIL

Dia 2: Fugida de 70.000 persones
de Harrisburg; a les vaques hpm
troba iode 131. La Comunitat .Euro-
peo í la ONU envien observadors.
Les Joventuts Socialistes d'Alema-
nya demanen que es tanquin les 14
centrals existents.

Dia 3: Hom anuncia la disminució
de perill a Harrisburg.

Dia 4: Comença el retorn a Harris--
burg. ;,

Dia 5; Grups ecologistes demanen
l'atur del Plan Energético Nacional
(PEN) i moratòria nuclear per cinc
anys.

Dia 6: Surten els primers resultats
oficials sobre Harrisburg.. Greus inci-.
dents a França dins la campanya
antinuclear.

Dia 8: Manifestació antinuclear a
Barcelona (5.000 persones).

Dia 17: Westinghouse reconeix
falles seves en algunes centrals nu-
clears. - . • _

Dia 18: Westinghouse ignora si la
central de Zorita de los Canes és
segura.

Dia 19: Westinghouse afirma que
Zorita reuneix els millors sistemes de
seguretat. Informa de la Junta d'E-
nergia Nuclear. -

Dia 21: Euskadíko Ezkérra dema-
na la paralització de Lemóniz.

Dia 22: Jornada de lluita antinu-
clear al País Basc.

Dia 23: Fuga radiactiva a Big Rock
(Michigan). Comunicat d'Iberduero.
La Generalitat envia un observador
a Harrisburg. .

Dia 24: Possibilitat que elConsell
General' Basc convoqui referèndum
a Euskadi sobre la central de Lemó-

Dia 25: La "Nuclear Regulatory
Comission" (Agència Nuclear Fede-
ral dels USA) recomana la tancada
immediata de totes les plantes nu-
clears amb disseny Babcock Wilcox.

Dia 26: No prospera el pla presen-
tat per Carter d'austeritat de con-
sum energètic. Manifestació antinu-
clear a Madrid; elements nazis ata-
quen a la manifestació_(25.000 perso-
nes). El SLM M crida al boicot de des-
carrega de material nuclear per a les
centrals nuclears espanyoles.

Dia 27: Dos bancs japonesos do-
nen un crèdit a FECSA per un valor
de 3.720 milions, i un altre de similar
a Iberduero (per a Vandellòs i Lemó-
niz respectivament); tot com a resul-
tat de l'entrada d'Espanya a la Trila-
teral, Nomenament de la comissió
tècnica ̂ d'assessorament i control
sobre la central d'Ascó per part del
seu Ajuntament. Manifestació a Bil-
bao contra Lemóniz (100.000 perso-
nes); amenaça de desobediència ci-
vil. El govern USA mana aturar les 4 '
centrals que tenen; reactors cons-
truïts per la Babcock Wilcox. Roda
de premsa del Foment del Treball
Nacional, es declara a favor del PEN
(creació de 30 centrals nuclears).
Manifestació antinuclear a València
(5.000 persones).. '

Dia 28: Es dóna la notícia que a
Ascó es construeix amb'material de
la Babcock Wilcox.- Escapament
radiactiu a una central de l'estat
d'Ontario (Canadà). " , .

Dia 29: 3.000 manifestants a Ba-
dajoz contra la central de Valdeca-
balleros. ,

MAIG ,

Dia 1: José Miguel Bueno, de la'
Comissió de Defensa del PSOE, diu
que Espanya pot fabricar una bom-

• ba atòmica en base als materials
altament radiactius de Vandellòs. El
Consell General Basc envia a Harris-
burg una comissió d'experts. Surt la-
notícia sobre els estudis efectuats
per l'Acadèmia Nacional de Ciències
i pel Departament d'Energia:
220.000 casos de càncer entre la
població USA. - .

Dia 2: Pedró Areitio, president d'I-
berduero, demana al govern més lli-
cències de construcció per, a les
centrals nuclears.

Dia 3: El govern UCD no veu amb
bons ulls el referèndum convocat
pel CGB. El mensual ecologista fran-
cès "Le Sauvage" publica-un son-
deig on es manifesta una posició
majoritària (sobreel 76%) pera con-
vocar un referèndum sobre les pos-
sibles modalitats energètiques; un
62% són pronuclears, i un 72% s'hi
oposen rotundament. El ministre de
Sanitat dels USA, Joè Califano, ma-
nifestà a l'opinió pública que entre 1
;i 10 persones moriran a Harrisburg ä
causa de l'accident, i moltes altres
emmalaltiran; els treballadors de la
central encara ho tenen pitjor. L'A-
juntament de Barcelona demana a la
Generalitat i al Ministeri de Tras-
ports la suspensió del pas del tren
radiactiu per Barcelona.'EI PSOE rel

PCE manifesten al-Congrés la seva
preocupació per l'ajornament del
debat sobre política energètica. La
Comissió Antinuclear basca denun-
cia el xantatge d'Iberduero.perquè
segueixi endavant el programa, de
nuclearització.

Dia 4: El Comitè de Defensa de la
Costa Basca No Nuclear prepara la
campanya de desobediència cívica.

, El PCE es manifesta per la moratòria
nuclear, demanant al Congrés la

- Constitució del Consell de Segure-
tat Nuclear. Surta la llum pública un
informe del ministre d'Indústria i
Energia, Carlos .Bustelo, que recull-
les informacions dels tècnics despla-
çats a Harrisburg, de la Junta d'E-
nergia Nuclear (JEN), i de la Comis-
sió de Regulació Nuclear dels USA,
junt amb informació d'altres orga-
nismes estrangers; el qual acaba en

"•un projecte de llei sobre la ̂ creació
d'un Consell de Seguretat.Nuclear;
una altra conclusió és que les cen-
trals espanyoles no tenen cap ano-
malia,, EI_Partit Socialista Holandès

• demana el desrnantellament de~ les
centrals nuclears. La direcció de la
Central Nuclear d'Ascó-nega que el
model tècnic de construcció sigui de-
ia Babcock -Wilcox, sols ho és là
instal·lació«de canonades. La CONC

"demaña la retirada del PEN. Reunió
a Ascó de representants i batlles de
la Ribera d'Ebre per a constituir una

- mancomunitat de pobles afectats
per la central d'Ascó el dia 18-5-79.

' ' i. > " •' \
. Dia 5: Els USA preveuen de cons-
truir una central nuclear a Luzón
(Filipines),a la falda d'un volcà de
l'anella del Pacífic. Pedró Areitio
manifesta que Iberduero no pararà
Lemóniz en la reunió de la Junta
General d'Accionistesr

Dia 6: Torna la Comissió informa-
tiva del CGB de Harrisburg. La cen-

tral d(Ascó "rescindeix" el contrac-;
tea 800 treballadors (el passat octu-,
bre ho féu amb 900); en queden
1.100. Manifestació antinuclear da-^
vant la Casa Blanca i el Capitoli USA
(100.000 persones). - • ~: > '- '=

Dia 7: Carter rep una comissió de
manifestants i els manifesta que
"tancar les centrals nuclears és im-'
pensable". . ' / , , ' , "

- Dia 9: Iberduero publica els résul-
tats de. la Junta d'Accionistes (veure '
esauemà adjunt). Cinc membres de
l'Organització Internacional d'Ener-
gia Atòmica (OIEA) visiten Lemóniz
per a emitre una resolució demanada
pel CGB. Un grup ecologista francès
declara a Tolosa una vaga de naixe-
ments mentre et perill nuclear sigui

"present. ' , . ' . ' -

Dia 10: Julio Hernández Río, pre-
sident de la Unión Eléctrica Españo-
la, demana ques'aprovi un pía ener-

'.gètic que possibiliti la creació de
llocs de treball i:creació de centrals:.
"... es rigurosamente imposible que
una central nuclear explote "como
una bomba "H"...; el accidente de
Harrisburg merece el calificativo de
"desgraciado", porque el uso de la -
energía nuclear para fines pacíficos

. no 'ha causado una sola víctima".
Els membres de I'OIEA troben co-
rrectes les instal·lacions de Lemóniz,
sols que^'hi han d'afegir més mesu-
res de seguretat. Enrique Curie!, del
PCE, denuncia l'existència de pres- ;
sions perquè el govern retiri el.PEN '
de les Corts. , - , - • * • - . •

Dia 12: Els estibadors de Sant urce
es neguen a descarregar una peça
nuclear per a Lemónizi A un vaixell
argentí, el "río Calchaqui", li és* ne-
gat l'atracament al port de Las Pal-
mas, Ja. que no se sap en quines
condicions transporta el material ra-
diactju- ' - ' .. • -, '- ;: .

IBERDUERO
. " _ _ , - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .

, -CELEBRADA EL 5 DE MAYO BAJO LA PRESIDENCIA DE DON PEDRO DE AREITIO

BALANCE DE ENERGIA ELÉCTRICA

Producción hidráulica ." ,...,. !*.«•' '

Producción térmica convencional . .

Producción térmica nuclear ^ "\ <

PRODUCCIÓN TOTAL

Pérdidas y servicios en producción .

Energía consumida en bombeo %

PRODUCCIÓN NETA . '

Saldo de intercambios .. . , ,\

OEMANOA BRUTA t ' i •

1978
Millón«

kWh

: .15 246

3.094.

1 572

19.91'2

- 385

'-1 048

18.479

971

19450

1977
Millones

kWh

13 126

3 521

. 910

17.557

— 414

^
" — 926

16217

- 2303

18.520

Varia-
ción
% ,-

.+16.2

,-12.1

+ 72.7

+ 13.V

- 7.0

+ 13,2

+ 13. 9 '

-57.8

+ 5,0

DATOS ECONÓMICOS . -

Total activo neto . . . , . . , * . " *.

Total inmovilizado (incluidas obras en curso) •

Inversiones del año * . .... ... ?,. '

~ Amortizaciones acumuladas , . ./. . . ,

Relación: Amortizaciones acumuladas/ Inmoviliza-
do/ Material en explotación

Capitalsocial .. ;. _ .- v. . . .

BeneficiosXantes de impuestos)

revis n e p

En millones ptas.

,1978

263.550

236.946

34802

58 774

29.9%

110.449

~ 152 888

14888

, 4916

1977 "

221 747

209619

'29735

51:630

27,2%

8835?

141 644

^13883

4500

1978: BUEN EJERCICIO •' - • » ' , , , -

• DIVIDENDO DEL 11 POR CIENTOV ' '>:'•'

• Producción: Casi 20 000 millones de kWh:
1 5 000 de origen hidráulico '. v

• El Pafs Vasco consumió las dos terceras partes de la producción

'_-. . ' _

• LEMÓNIZ ES UNA NECESI- -
DAD ENERGÉTICA INDIS-

. CUTIBLE EN LA ECONOMIA-
DEL PAÍS VASCO.

• LA ALTERNATIVA NU-
CLEAR, POR SU IMPOR-
TANCIA. SE HA CONVERTI-
DO EN UNA DECISIÓN EMI-
NENTEMENTE POLÍTICA Y

- CORRESPONDE A LOS GO-
BIERNOS DAR LA RESPUES-
TAADECUADA,

• IBERDUERO ASUME CON
PLENITUD SU RESPONSA-
BILIDAD COMO EMPRESA
DE SERVICIO A LA COMUNI-
DAD. _

.•IBERDUERO TIENE EL DE-
BER Y LA OBLIGACIÓN DE.

. SATISFACER LA CRECIENTE
. DEMANDA DE ENERGÍA

CONTRIBUYENDO ASI A LA
CREACIÓN DE LOS PUES?
TOS DE TRABAJO QUE DE-
MANDAN LAS GENERACIO-
NES JÓVENES-

, • EL SECTOR ELÉCTRICO HA
DEMOSTRADO DURANTE

- MUCHOS AÑOS SU CAPA-
CIDAD REAL -PARA flES:
PONDER PLENAMENTE A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

K DEL SERVICIO QUE LE ESTA
\ ENCOMENDADO.
• LA RELACIÓN DE LAS EM- '

PRESAS CON LAS CENTRA- -
LES SINDICALES" DEBE
DESARROLLARSE EN UN ,

' MARCO DE EFICACIA Y REA-
LISMO QUE REDUNDE EN
BENEFICIO DEL PAÍS.

• EL ACCIONISTA, GRAN OL-
VIDADO DE LOS PLANTEA-
MIENTOS ECONÓMICOS.

• OPTIMISMO ANTE EL FU-
TURO
PESE A LA CRISIS ECONO-,
MICA. LA DEMANDA SIGUE
AUMENTANDO/ -

-- * ' - ' ' \ ï LOS KILOVATIOS NO TIENEN FILIACIÓN POLÍTICA LA MAYORÍA DE • - !

- - , , -< NUESTRO PUEBLO CON INDEPENDENCIA DETAS DISTINTAS OP- * • 4
- -^ . DONES POLÍTICAS VA A DEMANDAR UNA ELEVACIÓN DE SU NIVEL

- , ; , DEVIDAY ENOEFINITIVA UN MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA ELEG-
IA * ' "• " " '' '• 'JRICA , , - -

•

Propers moviments antinuclears a Catalunya
> . , • • - * : • • ' . ; - • " - •

-Campanya per a la paralització d'Ascó i Vandellòs. Manifestació el 3 de juny.
-^Campanya per aturar el pas deKtren radiactiu.-
,LCelebració del Dia del Sol, el 23 de juny, a nivel! europeu. . * " ' ' •; ",

excedits i es produí una descàrrega
d'aigua al terra de l'edifici auxiliar.
La desgasificado d'aquella aigua,
principalment de gasos nobles, no
va poder ésser retinguda pels siste-
mes de filtratge i ventilació de l'edi-
fici i, aleshores, es va produir el
primer escapament incontrolat a
l'exterior dels edificis. - . . , • ' . .

NOU FALLES CONSECUTIVES

Posteriorment, durant les hores
següents, hi hagué una pèrdua de
refrigeració del nucli causada per la

' parada manual del sistema de refri-
geració d'emergència del nucli i de
les bombes'principals del circuit pri-

' marí; això originà la part més greu
de l'accident. La pèrdua de refrige-
ració generà una pujada important
de temperatura que, a la vegada,
ocasionà fissures a les beines dels
elements combustibles, amb la con-
següent pèrdua de productes de
fissió, principalment gasos nobles i
iode. Igualment, l'alta temperatura
produïda a la zona del nucli desco-
bert engendrà la reacció química
del zircaloi de les beines i l'aigua;
això fou la causa de la producció de
grans quantitats d'hidrogen. De to-
ta manera, però, tant aquest darrer
gas com els abans esmentats varen
escapar parcialment cap a l'interior
de l'edifici. ,

L'esmentada pèrdua de refrigera-
ció ocasionà l'ebullició de l'aigua i la

. formació de vapor, part del qual
Aresta atrapat a l'interior de l'atuell
impedint l'adequada refrigeració del
nucli. Aquesta situació es va man-
tenir al llarg d'algunes hores fins
que es va restablir de nou la refrige-
ració del nucli. El que a tot preu
hom volia era l'atur en fred, però la
cosa fou prou dificultosa (potser
encara en aquests moments encara
no estigui aturat) ja que els edificis
estaven contaminats, igual com el
regrigerant del reactor i els sitemes
de tractament de residus líquids i ga-
sosos es trobaven saturats.,

Ona improbabilitat que ha tingut
9 falles consecutives. '

UNA FALLA QUE DURÀ CUA

Abans de tot cal recordar que, el
passat* desembre/ la central de
Three Miles Island (la Illa de les Tres
Milles) va estar sis dies tancada en
fallar-li el sistema de bombeig; per
tant, la falla no era del tot nova sinó
què ¡a n'havien tingut uns indicis.

.Després, el 28 de març tota una
sèrie d'esdeveniments són els que.
fan perillar la seguretat ciutadana:
s'efectua l'evacuació de dones em-
barassades i dels infants en una
àrea de 8 Km de radi; hom arriba a
detectar nivells de radiactjvitat de 3
ò 4 vegades superior a la normal
fins a 320 Km. de la central; a l'en-
torn de la central viuen unes

• 13.000 persones i, a uns 15 Krrvhi
ha una població amb 250.000 habi-
tants; els habitants en untadi de 75
Km han estat exposats a una radia-
ció de 3.500 milirems. Quasi. res. .',

SPAIN IS DIFERENT?

Bé, de moment encara no hi ha
hagut greus errors com els de Ha-
rrisburg, però, sí, també h'hem tin-
gut, de falles: el 1970, a l'estació de
Moncloa, hi ha un vessament de
residus radiactius al. Tajo (fet' que la
dictadura s'ocupa de tapar; malgrat
les protestes de Portugal); el 1976,
Vandellòs ha de tancar per "repara-
cions", hi ha erosió a les conduc-
cions d'aigua que ocasionen un
augment de la radiactivitat al fons
marí; a Ascó hi ha indicis de fona-
ments moguts per comments de
terra (a més a més que s'està cons-
truint sense permís d'obres).

EUZKADI NUKLEARRIK EZ

Euskadi no vol ser nuclear.
Aquesta és la veu que recorre i es
manifesta pel País Basc, lloc que,

amb molts pocs dubtes, és on més
enfrontaments hi ha hagut. Lemó-
niz és el punt clau de l'antinuclearis-
me: en aquests moments no és una
central nuclear més sinó l'expressió
del capitalisme oligàrquic basc front
a les masses treballadores, i en con-
seqüència explotades, que lluiten
per no ésser sotmeses. .

Lemóniz és un negoci més d'Iber-
duero (companyia elèctrica), del
qual el seu president administratiu
està. molt orgullós; Pedró Areitio
dixit: "Lemóniz es necesaria para
Iberduero y para el País Vasco y, si
no fuese imprescindible, habría que
empezar a compadecerse de la si-
tuación vasca". Altres jerarquies
són: vice-president, Gervasio Collar
(president honorari del Banco de.Bil-
bao, vice-president de Papelera Es-,
.pañola ¡ >de la CTNE, i vocal de
CAMPSA); vocals (entre d'altres),
Luis Maria Ibarra y Oriol, José Or-
begozo, Antonio María de Oriol y
Urquijo, Gonzalo de Lacalle Le-
loup... Lemóniz està a 30 km. de
Bilbao: " ;

EL PLAN ENERGETICO
NACIONAL"

En aquests moments; a les Corts
hi ha el projecte (per debatre) del
PEN, lloc en el qual s'ha de planifi-
car els recursos energètics, llur ex-
plotació i tractament; i en aquesta
planificació entra la previsió de la
instal·lació de 30 centrals nuclears a
Espanya, de les quals 10 han d'estar
construídos al 1987. Amb aquest
pla, Euskadi i Catalunya tindrien
tres centrals cada uria; a Valdeca-
balleros (Badajoz) hi quedarien
360.000 hectàrees sense regar i
50.000 llocs de treball sense crear,
greu símptoma del que comporta la
posta en funcionament de les nu-
clears: la nuclearització (desertitza-
ció de grans zones i condensació de

• la població eh grans nuclis urbans).
/ . . . . - • '

J.MI. CAMPILLO

.:. 'i^^^ùfò pMSsa swiisRBfiíB KÄMM»"
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10 L'OPINIÓ SOCIALISTA MUNICIPALS
Cap a una nova política territorial

A la recerca dels espais verds perduts

La necessària dotació d'espais verds en quantitat i
qualitat per als nuclis urbans, és un punt ¡mportan-
tíssim per aconseguir uns equipaments d'aquest
tipus que permetin un desenvolupament més agra-
dable i racional de la nostra vida. .

Amb aquest objectiu es pretén fer més agradable
la ciutat, apropar la natura, combatre la pol·lució
atmosfèrica i psíquica i fomentar a nivell'popular
l'interès per les plantes i animals, sensibilitzant al
'ciutadà per una millor convivència humana.

Avui i en l'àmbit urbà, els pro-
blemes que es plantegen als pai-
satgistes, són pràcticament irreso-
lubles;, car els nostres nuclis ur-
bans es desenvoluparen i foren
plantejats, generalment, amb uns
curts objectius, sense recollir, ma-
lauradament, les seves possibili-
tats, ni les grans aplicacions que
els afectarien, ni tant sols el canvi
estructural de vida dels seus ciuta-
dans. Eri les previsions inicialment
no es contemplaren suficients do-
tacions per espais verds, malgrat
molts projectes racionals i cohe- '
rents que existien. _ ." „

ELS PLANS GENERALS HAN
DE PREVEU RE ESPAIS VERDS

Aquestes experiències són la "
raó per la qual es fa necessària una .
actuació : coordinada en tots
aquells ara petits nuclis urbans, i
en l'elaboració de tot Pla General i
les'seves normes subsidiàries co-
rresponents, per a dotar-los, en el
seu creixement rigorosament pre-
vist dels espais verds lliures i de.
lleure, per tal de no caure en el
parany en què es troben els actuals
nuclis megapòlics. -

En el moment actual, aquest fet
és prioritari en els municipis que
envolten els grans nuclis urbans.

' Més enllà d'aquesta previsió,
que afecta especialment é aquells
petits municipis, cal remarcar el
deplorable abandonismo en el qual
es troben la major part dels nostres
pobles, als quals l'Administració
no ha, dedicat ni el més mínim
recurs econòmic ni tècnic per np
trobar-se avui sense un arbre al
carrer, sense places ajardinados,
sense zones de repòs i no es coneix

- cap camp d'esports obert i lliure.

UNA NECESSITAT HUMANA

D'una àmplia llista d'objectius
que, en general, han d'acomplir els
espais verds, establiria per prioritat
els següents punts:

A) La imperiosa necessitat fi-
siològica, psicològica, ecològica i
sociològica de la implantació i res-
tauració de zones verdes i lliures
allí on existeixin nuclis urbans, im-
portants o no. i. :

, B) Dins les generalitats del Pla
General i com a element regulador
per acabar amb l'abús urbanístic
actual i impossibilitar-lo en el futur
a través d'una planificació ració- i
nal, la qual contemplarà les places i
'parcs necessaris per .a garantir al,
poble un lloc segur i sa, inviolable,
on gaudir de les seves activitats a
Taire lliure.

C) Fer-ne ús i conservar el patri-
moni de què disposem, conscien-
ciantal poble perquè el conegui i el
respecti.

D) Elaboració de l'estudi del dè-
ficit actual en matèria de zones
verdes, espais lliures i de lleure,
establint comparació amb el per-
centatge necessari per habitant i
amb relació als standards creats i
amb d'altres nuclis urbans d'arreu
del món.

E) Previsió de les necessitats
que la reducció de les hores de
treball produiran, en alliberar al
ciutadà d'un llarg i farregós horari
d'ocupació, i que l'acció, de la polí-
tica d'espais verds amb les seves
preocupacions haurà de facilitar-
ne els espais per acollir-lo, plan-

tant-los i dotant-los d'equipa-
ments suficients per l'esport i el
seu lleure. ,

F) Els medis atorgats pels plans
precedents no contemplen més
que parcialment i interesada les
reals necessitats. Cal corregir amb-
dós vessants.

Una actuació integral en aquest
esperit garantirà la disponibilitat
d'uns marcs adequats per a la uti-
lització vivencial del Ciutadà, a la
vegada que millorarà la imatge
estètica dels nuclis urbans.

Crec. clarificada la situació dels
petits municipis que, per manca de
mitjans, s'allunyen de la consecu-
ció d'aquests objectius dignifi-
cants de l'entorn de vida dels seus
habitants, per una corrompuda

'Zones verdesi

Increment de la dotació segons el creixement demogràfic

En el capítol econòmic es contemplarà uh
ampli apartat que garantirà la totalitat dels
costos de planificació dels espais verds a crear i
la possible remodelado dels existents.

Recordem que ja la L.R.L, en els seus articles
435.1,440.26 i 469, justificava l'aplicació d'una
taxa especial i específica per a la implantació de
parcs, jardins i passeigs. En el nou plantejament
polític i com a raó del patrimoni popular cal
tenir-ho en compte.

En aquells casos en els quals la nova ¡nplanta-
ció d'espais, acordada pel'Pla i ratificada pels
ciutadans, afectés espais o solars de propietat
privada, ocupats o no, la Conselleria disposarà
d'una tarifa de compra establerta i que solament
variarà en relació al real augment del cost de
vida.* ' ... "' v

A la implantació de noves zones verdes,
considerem inqüestionable la participació dels
ciutadans. El seu acord ratificarà o podrà per
contra fer modificar qualsevol pla general d'or-
denament d'espais verds en la seva aplicació
localitzada. . ' v

*;•: Recordem aquí que tots els Plans esmentats,
com són: PLA PARCIAL/PLA GENERAL, LEY
DEL SUELO/LEY ADMINISTRACIÓN LOCAL,
LEY DE REGIMEN LOCAL, etc. etc., i tants
d'altres, han estat elaborats d'esquena als inte-
ressos populars no servint niés que a les manipu-
lación especulatives d'uns quants. ,

La participació dels ciutadans s'haurà d'arti-
cular a través dels moviments populars prèvia-
ment informats del nou pla ejaborat, el qual es
vincularà al PLA GENERAL DEL TERRITORI i
dins del seu marc corresponent.

Com a dades de partida, irrenunciables ja,
recordem que la llei del sòl atorgava, a més del
10% del sòl ordenat com a coeficient mínim per
a zona verda relativa, un mínim de 18 m2 com a

'; equipament de zona verda per habitatge de 100
m2. (art. 10.2.b) que augmenten els 5 rn2 per
habitant que disposa l'article 9.3.è.b. del PLAN

' GENERAL. Tot i comportant incongruències
d'habitatges, m2. i habitants, aquelles lleis i
plans atorgaven un promig de 8,6 m2. per
habitant, que podem comparar amb els 130 m2

• per habitant de Los Angeles U.S.A., els 50 m2 de
Washington, els 13 m2 de Berlín, però que no

•*** s'allunyen massa dels 9 M2 de Londres si
s'apliqués degudament la legislació que sola-
ment s'ha respectat en sectors urbans clarament
afavorits en detriment d'altres especialment
creats que no poden ni somiar en uns mínims
relativament pròxims. - . »
. Cal puntualitzar tanmateix que el graó tipificat
com entremig, el dels parcs suburbans en els
seus dos tipus són pràcticament inexistents i

< que, avui per avui i allí on és realitzable, s'ha de
^ saltar de l'urbà al forestal sense cap gradació

aproximativa. ^ *
La norma programàtica legislativa haurà de

. basar-se en un punt clau, el coeficient estàndard
de reserva obligatòria previst per a les.amplia-

* cions programades, •
Aquests coeficients de reserva preveuran uns

• espais amb un contingut vàlid i raonat d'utilitza-
ció dins la tipificació establerta. Es prendrà cura
deno caure en el parany de decretar reserves eri

, «spais inútils o zones inaccessibles com fins avui
s'ha fet pera poder cobrir uns coeficients ficticis.
L'irrenunciable acatament d'aquesta normativa

garantirà les disponibilitats'adequades per al
futur. " x

Els serveis de la Conselleria estaran dotats
d'una reglamentació mínima pera garantir punts
mai exigits en el marc de les zones verdes. Fins
avui els coeficients normalitzats com a zones
verdes no han estat més que sectors ratllats en
un pianeti com a JARDINS. Normalment mai no
s'ha realitzat l'execució mínima anunciada en
aquells, si és que realment arriba a realitzar-se
quelcom. Cap control no ha fet respectar l'obli-
gació de respectar els coeficients mínims norma-
titzats. ¿Quantes llicències d'habitabilitat hau-
rien estat retirades per no disposar, els hàbitats a
què es refereixen, dels aspectes mínims de equi-
paments complementaris?

Aquesta reglamentació establirà a més a més
que els projectes d'ordenació d'exteriors ajardi-
nats o zones verdes, s'elaboraran en un pla
bàsic, que comportarà: MEMÒRIA, PLANELLS i
PRESSUPOSTOS; tot això emparat en un plec
de CONDICIONS FACULTATIVES.

La Conselleria- vetllarà a través dels 'seus
serveis per tal que. cap zona verda inclosa en els
PLANS, sigui transmutada, transgredida ni va-
riada en l'aplicació de criteris unilaterals. Prendrà
especial cura en mantenir hàbils aquelles zones
establertes de reserva, mantenint-les a mésren
condicions d'implantació fàcil. - - •

•,.-:•.. Com a cloenda i en obert intent d'afavorir al.'
poble, es farà tot allò que sigui possible perquè
tots aquells espais verds que restin privatitzats
mentre el seu contingut representi un valor
públic necessari, es converteixin en espais verds,
oberts i públics. Com a equipaments socials la
seva accessibilitat es considerarà prioritària.

aplicació dels seus propis medis.
Insistiré, però, que freqüentment,
la jardineria és un complement
directe dels equipaments i obres
realitzades mitjançant els plans co-
marcals (provincials fins ara); com
són: pavimentació de carrers i
d'avingudes, voravies, places, es-
coles, clíniques i d'ajtres centres
públics, d'aquí que creguèn con-

^ venient que aquestes siguin ges-
tionades per uns seveis tècnics
NACIONALS, 'via que garantirà
una major i millor coordinació.

Confio que la GENERALITAT,
. amb els seus plans de coordinació i

cooperació en el reordenament,
pot ajudar a través de les Conselle-
ries que siguin necessàries (Terri-
tori-Hisenda-Treball, etc.) a tots
aquells municipis, fins i tot comar-
ques, abans esmentats, mancats
de medis o de capacitat adminis-
trativa i tècnica, facilitant-los l'exe-
cució de les seves legítimes aspi-
racions i necessitats a través d'al-
ternatives plurals. ;

Fins avui, la Llei de A.L. ja con-
templava la possibilitat que fossin
les diputacions les que assumissin
la gestió de parcs i jardins a través
de la creació d'un servei tècnic de
JARDINERIA I PAISATGE. En

, aquest punt la GEN ER ALITAT pot
assumir aquesta tasca a nivell na-

x cional.

ALTERNATIVA I
PLANIFICACIÓ

Entenc que el Servei Tècnic de
JARDINERIA I PAISATGE ha de
dependre de la Conselleria d'orde-
nació del Territori, Urbanisme i
Obres Públiques, i hauria de reco-

. llir els següents punts: ,. '
,1.—.El seu àmbit d'acció serà,

nacional, amb una xarxa de dele-
gacions comarcals autònomes, ex-
cloent els nuclis urbans de capitals .
que disposin de servei ja establert,
però, sí col·laborant amb aquests .
serveis i fins controlant la seva
gestió sigui o no a través del muni-
cipi responsable. v

2.—Donarà assessorament tèc-
nic per a la gestió de parcs i jardins i
d'espais lliures, a aquells municipis
que no disposin de servei, i col·la-
boració, ajut i f ins control d'aquells
que en disposin. , -

3.—Ajuts parcials econòmics, i
el seu control/per a tota nova
implantació de zones verdes i es-
pais lliures, racionalitzadament
vindicats per comunitats i associa-
cions populars, sempre raonables i
executables. .

4.—Control i creació d'equips
tècnics per a| tractament i preven-
ció de plagues i malalties en parcs,

'jardins i zones verdes urbanes. - ' . . -
5.—Establiment d'un centre pi-

lot escola per a la formació de
Jardineria i Paisatgisme, a diversos
nivells d'especialitat dins del seu
marc, a partir d'un nivell simple de
divulgació popular. • u

6.—Realització de Campanyes
de promoció i divulgació sectorial
a escoles i col·legis, mitjançant
conferències, pel·lícules i visites a
parcs, així com l'especial ampliació
i enriquiment dels jardins escolars.

7.—Vinculació estreta i coordi-
nada amb el Servei d'Urbanisme,
per considerar complementàries
abm dues funcions. ; - .

Joan Peiró Proudom



MUNICIPALS
Parcs Naturals pirenaics?

un, i ••ues
L'Alt Pirineu té una vocació claríssima, dins del

territori català, de reserva d'espai per al gaudi dels
valors naturals! el seu estudi.

L'únic parc existent ara és el d'Aigües Tortes, a ca-
vall del Pallars Sobirà, de la Vall de Boi i la Vall Fosca,
que s'ha fet tristament famós els últims mesos. No
cal dir que estem en desacord amb la idea bàsica del
Parc Nacional com a actuació puntual, com a imposi-
ció a les poblacions veïnes, com obstacle al seu de-
senvolupament. No n'hi ha prou amb declarar per
ordre ministerial una zona de reserva, no n'hi ha prou
amb només parar el procés especulatiu.

PLA REGIONAL DELS PARCS

Una de les dades que caracte-
ritza la fase de desenvolupament
que travessem és la difusió i ex-
tensió dels casos de destrucció i
degradació ambiental, pol·lució de
les aigües, de l'atmosfera, de la
producció agrícola, dels llocs de
vida i de treball; abandó de les zo-
nes rurals, hiperconcentració
d'activitats i de persones en àrees
urbanes o turístiques, destrucció
sense possibilitat de recuperació
d'espècies i elements de la natura
i alteracions dels equilibris ecolò- .
gics. - . - . " • •

En el quadre de la política d'or-
denació del territori i d'ús del sòl,
de la política agrícola', ecològica,
turística i cultural, s'hi ha de situar
-la política dels parcs i de les reser-
ves i la planificació coresponent.r

Lá paraula "Parc" no ha d'in-
düir a ì'error: no es tracta de trans-
formar en museu algunes àrees, ni
es tracta de la seva transformació
en jardí públic. Es pretén introduir
a partir d'aquelles àrees en les
quals els valors ambientals i natu-
rals, per si mateixos o en llur con-
junció amb valors històrics i mo-
numentals, tenen caràcter relle-
vant respecte a altres parts'del te-
rritori, una política coherent d'ús „

* dels recursos i de fruïció de l'am- ;
bient que, amb el concurs de la
iniciativa pública.» de l'activitat pri-
vada, qualifiqui i millori la vida de
la població local i conservi els
valors existents, en funció d'una
general elevació cultural. "

Mentre a les àrees d'interès na-
turalistic, ambiental i cultural és
fonamental mantenir les activitats
econòmiques en connexió amb un

' correcte ús del sòl (agricultura de
pastura, forestal), ós d'altra banda
indispensable preservar-lo de les
accions degradants com l'agres-
sió especulativa edificatòria, l'ús
irracional de les dotacions riatu-
' rals i.les altres intervencions hu-
manes que, amb la sola òptica del

_ profit econòmic, porten a l'exhau-
riment dels valors presents del
territori.

'En aquest context, no s'exclou
- la presència de noves estructures

receptives i de serveis esportius,
que haurien de realitzar-se inse-
rint-se/convenientment en l'am-
bient. Caldria igualment acompa-
nyar-ho amb là sistematització de
la vialitat existent,, preveient liríii-
tats trajectes motoritzats amb els
corresponents serveis d'aparca-
ment, restaurants, càmpings i pis-

v tes no obertes als vehicles -e*-

cepte els destinats a treballs agrí-
coles o forestals. • ' ; ' - " .

Voldríem accentuar que la tute-
la de l'ambient i</a seva defensa
activà són opció de política social.

Però, perquè es tracta de béns
que es posen a disposició de la
col·lectivitat, se'ns presenta el
problema de les càrregues que la
imposició de limitacions compor-
ta per ajes poblacions locals. Això
faria sentir el parc com un cos es-
trany que frustra possibles tempta-
tives de millora de les seves condi-
cions de vida. Una reserva orga-
nitzada sobre tais bases tindrà ben
poques possibilitats de desenvolu-
par les pròpies funcions. Com a
màxim podria sobreviure en con-
dicions similars als actuals parcs
espanyols.' ^ • ' . - - ' l

La llei ha de consentir l'activi-
tat agrícola i ramadera, en la for-
ma i en ets terrenys en els quals
són actualment practicats, o en
els terrenys abandonats en els
quals*eren practicats, perquè tais
activitats han de ser considerades
com a parts integrants de l'am-
bient a protegir, així com també
els establiments humans amb ells
relacionats. No es pot concebre
un correcte ús del territori i el
mantenimunt dels aspectes natu-
rals prescindint de la presència de
les activitats que en el passat han
contribuït i continuen contribuint
al manteniment de l'ambient. Per
això s'admet la construcció i la
arranjament d'establiments rurals
lligats a l'agricultura i l'apertura de
carreteres al servei de tais activi-
tats econòmiques.

A la funció cultural cal afegir-hi
i relacionar-hi l'activitat turística
oportunament regulada i organit-
zada. Pren particular interès el flux
social organitzat a través de les
institucions escolars, culturals, re-
creatives, excursionistes, etc...

En aquesta mateixa direcció, cal
potenciar la promoció d'iniciatives
adreçades a la restauració funcio-
nal dels centres històrics, la rees-
tructuració dels hàbitats i la millo-
ra de les cases existents, i la realit-
zació d'infrastructures necessà-
ries. • • ' . . - • " . " • --·::v··:·O· :.'\. • ' - ; -

D'aquesta forma l'activitat tu-
rística s'integra en el teixit social
de la comunitat local i constitueix
ocasió per a la valorització i ço-,
mercialització dels productes agrí-
coles i artesanals locals i d'altra
banda no provoca modificacions i
alteracions del quadre ambiental i
paisatgístic.

Aquestes iniciatives poden
constituir una alternativa a l'esta-

bliment dels grans complexos re-
ceptius, constituïts amb fins espe-
culatius, en contrast amb l'am-
bient, separats del teixit social lo-
cal, fornits des ae l'exterior men-
tre que la població del país és
ocupada només en els pitjors tre-
balls. .- • « (

Una vegada més, doncs, Cata-
lunya haurà de dotar-se d'un Pla
Nacional de Parcs i ae Reserves
Naturals, estretament lligat a la
planificació econòmica i urbanís-
tica general. L'Alt Pirineù, al seu
torn, haurà de disposar també
d'un Pla Regional dins dels seus
límits administratius i geogràfics i
cada zona singular d'un Pla Terri-
torial de. Coordinació, ^explicitant
•les característiques i les normes
concretes d'actuació.

. Continuant en aquesta línia/di-
rem que és generalment acceptat
el model següent de zones prote-
gides:

a) PARC NATURAL, per a la
conservació dels ambients de va-
lor naturalistic i per a ús recreatiu.

b) RESERVA NATURAL, per a
la protecció d'un o més valors am-
bientals.

les reserves naturais es subdi-
videixen en:

1 ) reserva natura/integrai, per la
conservació de l'ambient natural

-en la seva integritat, amb l'admis-
sió només d'intervencions d'ús
científic.

2) reserva natural* orientada,
amb l'admissió només d'interven-
cions agrícoles i forestals.

3) reserva naturai especia/, pe'r a
finalitats particulars de conserva-
ció (biològica, botànica, zoològi-
ca, geològica, arqueològica, etc.).

"c) ÀREA ARRANJADA, on són
admesos arranjaments per a la uti-
lització social del temps lliure.

d) ZONA DE PRE-PARC, amb
la finalitat d'establir una gradació
creixent de vincles entorn als
parcs i a les reserves naturals.

ELS PLANS TERRITORIALS
DE COORDINACIÓ

Per a una correcta utilització del

sòl, els Plans Territorials de Coor-
dinació haurien de:

—indicar les zones reservades
a destinació especial segons la
classificació que acabem d'es-,
mentar. .

—individuar les zones a consti-
tuir com a seus de nous nuclis edi-
ficats o ampliació dels existents.

—definir les zones destinades a
la conservació o la recuperació de
les activitats agrícoles. - » •

—prescriure les normes direc-
tes per a la tutela dels valors his-
tòrics, ambientals i paisatgístics '
dels nuclis ja edificats.

—indicar les zones destinades a
serveis públics.

—determinar les xarxes infras-
tructurals, a més d'especificar els
estàndards, la normativa i l'exp'i-
çació de les opcions, així com les
prescripcions necessàries per al
seu funcionament i les indicacions
sobre el programa financer que els
fa de suporti , : :

JOAN GANYETI SOLÉ^

Tancats per evitar el desnonament

La Formiga Martïnenca en perill
Durant la llarga etapa de l'obscurantisme polític

hem vist com el règim autoritari s'anava empassant
les institucions populars, les entitats cíviques, cul-
turals, recreatives... Aquest ha estat el cas dels Ate-
neus, els centres obrers, els clubs de futbol popu-
lar, i tants d'altres.

Ara, després de tres anys de predemocràcia i en
un moment trascendental de la recuperació munici-
pal, després de les eleccions del dia 3 d'abril, al barri
del Clot els veïns* contemplen mig estupefactes
com una entitat de llarga tradició al barri és a punt
de desaparèixer: la Cooperativa La Formiga Marti-
"nerica.-El procés és; més que una altra cosa, estra-
ny. Es tracta, ni més ni menys, d'un cas d'especu-
lació del sòl; però no un cas habitual, sinó que
també s'hi barreja^una certa malversació de fons.

Possiblement, el problema de la Formiga rau en
la gestió que va patir, seguint el costum autoritari,
centralitzada en una sola persona, que no donava
explicacions a ningú. Aquest home, Josep M,
Rigol, va decidir d'hipotecar l'edifici, i després va.
procedir a liquidar en els terminis fixats. Fins aquí,
de moment, tot marxa, més o menys, ¡bé,::però és
^precisament quan només mancava un darrer paga-
ment, de sis mil cinc-centes pessetes, que el senyor
Rigol, responsable de la cooperativa de consum,
va desaparèixer sense donar cap mena d'explica-
cions als altres socis.
' Tots ells van començar a dipositar, davant de no-

tari, totes les quotes que com a socis havien de
pagar mensualment.

Però, paral·lelament, la Caixa de Pensions, l'en-
titat hipotecària, va seguir els tràmits:, com que nin-
gú no li pagava el deute, va entendre que el solar i
l'edifici li pertanyien, i els va subhastar; el conjunt,
valorat en més de quaranta milions de pessetes, va
ser venut per cinc milions tres-centes mil pessetes
a BAILESA S.A., empresa estretament vinculada
a discoteques i altres negocis d'aquest tipus (són
els propietaris de Pierrot, per exemple). Aquesta
empresa, per via judicial, ha demanat que marxin
de l'edifici tots els qui hi segueixen les activitats

.normals, i els veïns, que feia més de sis mesos que
no sabien res de la gestió de l'entitat, i ben creguts
que els pagaments de la hipoteca ja s'havien aca-
bat, es troben a punt de-deixar La Formiga per
sempre. Abans d'aquest dramàtic darrer pas han
volgut prendre mesures de força, i estan tancats
des del darrer dimecres dia 9 als locals del carrer
Mallorca de l'esmentada entitat. •

D'aquest afer cal destacar,. entré d'altres, la
gestió de "la Caixa", que, tot i essent legal, és del
tot injusta i antipopular, perquè cal recordar que els
legítims proprietaris, és a dir els socis, no sabien res
dê l'afer, i si ho haguessin sabut no dubtem que
haurien reunit en ben poca estona jes sis.mil cinc-
centes pessetes.'Finalment, només cal afegir que
totes les altres entitats del barri, a més d'oposar-
se à aquest desnonament, temen que l'empresa
propietària pugui instal·lar, en aquells locals, un
bingo i una discoteca.

ERNEST BLANCH



12 L'OPINIÓ SOCIALISTA VIDA DEL PARTIT

Allò que cal saber del Congrés Federal
Els dies 17,18,19 i 20 de maig són les dates fixades

per a la celebració del 28 Congrés Federal del Partido
Socialista Obrero Español. Aquest Congrés és el
primer en què participa el nostre Partit, el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), i per això hem
cregut convenient de fer-vos cinc cèntims de la
mecànica que segueix estatutàriament.

Els congressos Federals del
PSOE han d'estar convocats, tant
els ordinaris com els extraordina-
ris, pel Comitè Federal,^qui pot
ajornar-lo o avançar-lo, i és per
tant l'encarregat de fixar-ne la da-
ta. El Congrés Federal és consti-,
,tu7t pe|s delegats de les col·lectivi-
tats del partit, pel Comitè Federal,
la Comissió Executiva Federal, la
Comissió Federal de'Conflictes-i la
Comissió Federal. Revisora de
Comptes; cal tenir present que,

segons l'articl& quart dels estatuts
federals, el Congrés no pot còns-

^tituir-se en primera volta si no hi
ha la meitat més un dels delegats;
en segona-volta, és a dir després
de tres hores, es podrà constituir
amb el número que sigui de dele-
gats, sempre i quan els vots dels
assistents així ho decideixin. ,
, x Paral·lelament a la Constitució
del Congrés, i per acreditar als
delegats i aprovar el nombre de-
vots corresponents a cada-delega-

fôfféSCOl;W£^J\^ J Ktadrid, 17 »I 20 de Mayo 1079

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

-Madrid, 20 de Abril de 1979

.Queridos compañeros:

' •- Los dias 17; 18, 19 y 20 de Mayo de 1979. se celebrará en Madrid el 28 Congreso de¡ Partido.

-'Este Congreso, como el anterior, está revestido de una importancia extraordinaria, que no escapa a
la comprensión de ningún .militante socialista, y que acaparará la atención de ¡a opinión pública.

• • El Congreso de nuestra Organización se celebrará a escasos días de que se cumpla él Centenario de
la fecha eri que un reducido grupo de hombres reunidos en una pequeña fonda de la calle Tetuán fun-
daran el Partido Socialista Obrero Español. Desde entonces nuestra organización ha pasado por.una
multitud'de situaciones, que ¡a ha llevado a desempeñar '.áreas distintas, dentro de la historia de nuestro
pais y siempre en defensa de los intereses populares.-^ • •.

! Es significativo-y esperanzador que, ¡usto a los cien años de que nuestro Partido se pusiese en mar-'
-. cha, y tras haber sufrido un largo periodo de clandestinidad y persecución, celebremos nuestro primer

Congreso con el Partido'en ¡a legalidad, por primera vez desde la Guerra Civil. Que ¡o celebremos no
sólo con la participación de miles de compañeros, sino con la confianza y e) apoyo de casi seis millones
de*ciudadanos, que no dudaron en otorgarnos su confianza en las elecciones del pasado mes de Marzo.

Es por esto que nuestro Congreso atrae là atención de una buena parte de la población, porque
espera ¡as altemativas~que el PSOE puede ofrecer en una situación política difícil y de consolidación
de ¡a democracia., - . . ' • . .

' Tenemos una gran responsabilidad sobre todos nosotros. Cuatro días son pocos para tan ardua
tarea. Debemos disciplinarnos, actuar democrática y rigurosamente, sin pérdida de tiempo: Recudiendo
el fruto de nuestra larga experiencia como Partido con historia y de nuestras reflexiones sobre lo que el.
Partido debe ser y debe ofrecer a la sociedad de hoy., , - ,

' Sí asumimos conscientemente là dimensión de nuestro encuentro, nuestro éxito está asegurado:
" \

El 17de Mayo próximo se abrirá el 28 Congreso con e> siguiente Orden del Día:

i,- Apertura y constitución d e l Congreso.. . . - . ' •

2.- Elección de la Mesa del Congreso.

3.- Examen de la gestión de los órganos de dirección del Partido.

4.- Designación de las ponenciaé. , . , ,

5.- Discusión de los dictámenes de las ponencias.

6." Elección de los órganos de dirección. (

-.-'". 7.- Clausura del Congreso

COMISIÓN ORGANIZADORA
Joaquín García Morato. 165
Teléfonos 253 23 00 - 254 40 07
Madrkl-3

SALUDOS SOCIALISTAS
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cio, s'ha de constituir la Comissió
de Credencials, formada per tres
delegats; pertanyents. a les tres

"primeres delegacions que s'acre-
ditin; un representant de la Secre-
taria Federal d'Administració i un
membre de la Comissió Revisora
de Comptes. Aquesta Comissió, a
més de les credencials, s'encarre-
ga de donar les targetes de vota-
ció als caps de les delegacions
corresponents, comprovant que el
nombre declarat-de vots es co-
rrespon, amb el .de l'informe de
l'Executiva Federal fet tres mesos
abans. En qualsevol cas de con-
flicte entre una delegació i la Co-
missió de Credencials, l'afer serà-
traslladat a la Mesa del Congrés,
qui haurà de resoldre el conflicte.

L'APERTURA I EL PRIMER
ORDRE DEL DIA

L'apertura del Congrés i l'elabo-
ració de l'ordre del dia de la prime-
ra sessió del Congrés, correspon a
la Comissió Executiva Federal. Tot
seguit s'ha de declarar constituït
eí Congrés i cal procedir a l'elecció
de la Mesa del Congrés, que ha
d'estar composada per un Presi-
den, un Vice-président, dos Se-
cretaris d'Actes, i dos Secretaris
de Notes; tots els membres de la
Mesa seran escollits pels delegats,
en votació independent. Natural-
ment, la Mesa té la missió de
dirigireis debats, fixar l'ordre de
Jes deliberacions de! Congrés i fer
acomplir les disposicions del pre-
sent reglament, interpretant-lo i

suplint-lo en els casos de dubtes o
omissions. La Mesa també és l'en-
carregada de fixar la duració de
cada sessió i debat, així.corri ela-
borar l'ordre del dia de la sessió
següent. : - * '

El lloc destinat a la Comissió
Executiva Federal és al darrera de
la Mesa escollida; qualsevol mem-
bre de la Mesa pot ésser reempla-
çat si els assistents així ho dema-
nen.\ ' • " ' . ' , , v '''"

LES VOTACIONS
* " - , " - ' * " , " v-

Naturalment, als congressos
s'hi realitzehïiombroses votacions '
i per això els estatuts congressuals
del PSOE tenen previstes tres fór-
.mules distintes per a efectuar-les.
La primera, i més simple, per acla-
mació, que es produeix quan totes
les delegacions estan d'acord, di-
guem-ne unànimement; segona-
ment, la votació ordinària, que es
fa alçant Ja tarja en diferents torns:
primer els qui voten a favor, des-
prés els qui s'oposen, i finalment
els que s'abstenen; i, finalment, la •
tercera fòrmula, la votació nomi-
nal, que consisteix en anar cri-
dant, ordenadament i alfabètica-
ment, les delegacions i .comptant.

.els mandats de cada delegació,
:aquesta fórmula només pot ser
emprada en el cas que el vint per
cent de ies delegacions siguin fa-
vorables a aquest mètode.

LES SESSIONS PLENÀRIES

El ple del Congrés és format per
tots els assistents, que han d'estar

asseguts pe' delegacions, i aques-
tes per ordre alfabètic. Quant als
debats cal dir que primer s'hau-
ran de constituir les respectives
.ponències, ïcada una haurà de no-
menar un President, un Vice-presi-
dent, un Secretari d'Actes i un
Secretari de Paraules, que forma-
r a n ía Mesa. " i ' *\ - , • •

Finalment, cada ponència haurà
de presentar, mitjançant la lectura
del dictamen, cada text, que serà
complementat per les esmenes
parcials i totals."L'ordre a. seguir

• en la discussió és, primer, la de fes
esmenes assumides ai.dictamen,'
després, les no assumides,, co-
mençant per les esmenes a la to-
talitat; cada esmena a la totalitat
té torns a favor i en contra, de
quinze minuts de' duració. Si
aquesta esmena es pren en consi:
deració, aleshores ha de ser deba-
tut ei text de l'esmena, però si
aquesta és refusada, després dels
torns a favor i en contra, el text
del Tlictamen s'entendrà .com
aprovat. : ,

LES ELECCIONS ,

Les eleccions a càrrecs als òr-
gans de direcció del PSOE s'han
d'efectuar forçosament per vota-
ció nominal, amb l'obligació que
cada delegació signi la seva pape-
reta. És necessari .també saber
que la Comissió d'escrutini ha de-
ser. composada per cine- membres
de distintes delegacions, presidits
pel President del Congrés.

' " ELISENDA YLL

Les xifres del Congrés
. Aquest 28e Congrés Federal del j*SOE comptarà amb la presèn-
cia de vint mil delegats representants de les diferents demarca-
cions territorials, nou-cents norantä-cinc observadors, uns cinc
cents militants amb credencials per a poder circular, cent repre-
sentants estrengers, unes cinquanta personaíitats polítiques dels
diversos partits socialistes, tres-cents cinquanta periodistes acre-
ditats, dues-centes cinquanta-una persones del servei d'organitza-
ció y unes dues-centes vint per al servei d'ordre.

Cal destacar també el poc pressupost amb què compta aquest
Congrés, prop dels deu milions de pessetes, així com que hi haurà
tot tipus de serveis/des de bar fins a la projecció de diverses pel·lí-
cules, i que el Congrés acabarà amb una magna festa socialista
que es celebrarà al Parque del Retiro el diumenge dia 20, a les 7 h
de la tarda. Finalment, només afegiríem que d'entre les persona--
Triats esperades no n'hi ha cap d'especialment destacada.
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Para los ediles socialistas

Escuela de • i t iça mimici
El día 3 de abril, la ya casi olvidada fecha de las

elecciones municipales, confirmó a nuestro partido
como el primero de Catalunya, mediante la gran can-
tidad de compañeros socialistas que han accedido,
gracias a los sufragios recibidos, a cargos de respon-,
sabilidad a nivel municipal: desde alcaldes a conce-
jales. Este hecho supone al partido el tener que brin-
dar a los compañeros electos medios teóricos y polí-
ticos para poder afrontar su cometido con las garan-
tías de éxito que de cada uno de ellos se espera.

La previsión de'esta situación,
entonces todavía hipotética, em-
pujó a la Secretaría Nacional de
Formación de nuestro partido a
realizar unos cursillos de forma-
ción municipal que, como sabéis,
se realizaron con éxito: asistieron
unos setecientos compañeros. De
todos modos, los cursillos no eran
suficientes pára los hombres y
mujeres que formaban las listas
socialistas de candidatos a conce-
jales en cada municipio. Por este
motivo se elaboraron unos do-
ssiers complementarios ajos cur-
sillos; estos, unos dos mil quinien-
tos aproximadamente, fueron dis-
tribuidos a través de las Federa-
ciones. Por ello puede afirmarse
que nuestros candidatos estaban
dotados de un nivel de informa-
ción básica importante..

LOS CONCEJALES
En estos momentos, muchos de

esos militantes socialistas ya no
son candidatos, ahora son conce-
jales y alcaldes, y precisan dé ma-
yor información por un lado, y de,
bastante formación técnica, por el
otro. Ha sido, fundamentalmente,
este motivo el que ha impulsado a
la Secretaría Nacional de Forma-
ción a organizar una Escuela so-
cialista para los concejales y alcal-
des.-Es preciso señalar que esta
escuela estará abierta también a
aquellos que participaron en
Agrupaciones de Electores apoya-.

das' por el partido,' así como para
aquellos que, habiendo participa-

ndo en dichas candidaturas, ño son
militantes socialistas;

Esta nueva realidad plantea co-
mo ejes de la Escuela una doble
necesidad: por un lado hay que
fórmar —y no sólo informar— a
los concejales en lös temas bási-
cos, con un trabajo en profundi-
dad, para poder homogeneizar el
trabajo político de los socialistas
en los consistorios; por otro lado '
hay que afianzar la nueva implan-
tación de nuestro partido, forman- :

. do a los que, a pesar de presentar-
se en las Agrupaciones de Electo-
res^son militantes de nuestro p -̂
tido, y también a aquellos que no

' militan y desean trabajar junto a
los socialistas.

LA ESCUELA MUNICIPAL
, Por todo ello la Secretaría Na-

cional de Formación se ha pro-
puesto, mediante las cuatro o seis
aulas de que constará la Escuela,
distribuirlas e instalarlas por toda
la geografía catalana en relación,
lógicamente, aHiúmero de ediles
electos, consiguiendo así además
una descentralización importante
que permitirá utilizar a todos los
compañeros ponentes o docentes
calificados del mismo medio.. Fi-
nalmente hay que señalar, pqr un
lado, que estos cursillos tendrán
una duración semestral, y que da-
rán comienzo dentro del mes de

junio. Por otro lado que el progra-
ma constará de los siguientes te-
mas: política socialista de admi-
nistración local, urbanismo, ha-
cienda municipal, política del me-
dio ambiente y servicios.

Cabe añadir también que en
estos momentos las comisiones,
de Programa y Organización de la
Secretaría están ultimando los de- '
talles del funcionamiento de la
Escuela. , . . "

ERNEST BLANCH

Conferència de Delegats

Gap a Madrid
Els dies 12 i 13 de maig es va celebrar a l'Orfeó de

Sants la Conferència de Delegats que, segons els
nostres Estatuts, cal celebrar abans d'assistir a un
Congrés Federal del Partido Socialista Obrero
Español.

Aquesta conferència de delegats, formada pels,
membres del Consell Nacional del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE), els delegats del nostre
partit al 28 Congrés del PSOE i els representants dels
diversos àmbits territorials, hi van assistir més de tres-,
centes persones, amb el següent ordre del dia: informe
del primer secretari, discussió de la Memòria de la
Comisió Executiva Federal; discussió de Iss ponències
per equips de treball: estratègia política i.model de
partit, política sindical, política de les autonomies, es-
tatuts, política municipal, i serveis socials, dona i ener-
gia; i escollir els candidats del PSC(PSC-PSOE) a la
Comissió Executiva Federal i al Comitè Federal.

ELSACORDS

Segons van decidir els assistents a l'esmentada
Conferència de Delegats, els quaranta-vuit represen-
tants del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOSJ assistiran amb interès especial a les ponències
d'autonomies, sindical, municipals, línia política i esta-
tuts, i la memòria de la gestió de. ('Executiva Federal
del PSOE. "-'•" • """- "-• V '

Així mateix, i respecte al darrer punt —la gestió de
l'executiva Federal— els delegats van creure conve-
nient de no pronunciar-se obertarhènt, decantant-se
per l'abstenció, donat que el nostre partit no ha parti-
cipat com a tal plenament en la vida política del PSOE
més que en els darrers mesos. Quant als mandats dels
nostres delegats, la Conferència va creure en lá conve-
niència de fer-los oberts, indicatius, susceptibles de.
modificacions no substancials, deponents dels debats
lògics d'un Congrés. ^ / " .
;" Finalment, i a l'hora de les votacions, van sortir es-
collits, per al Comitè Federal, els següents companys:
I. Molas, 154 vots; J. Prats, 136; Triginer, 135; Tère Cu-

' • rifilerà, 134; J. Ferreiro, 129; J. Antich, 125; P Jover,
118; J. Verde Aldea, 116; J. González, 110; Nadal, 110;
Almendáriz,' 107; F. Esteve, 92; S. Clotas, 82; Valentín
Antón, 76; i A.-Martínez.

Quant a la Comissió Executiva Federal, va ser esco-
llit el nostre primer secretari, en Joan Revenios, que
haurà de negociar directament la seva participació en
l'esmentat estament, donat que no tots els delegats

"estaven d'acord que el primer secretari del PSCÍPSC-
PSOE) participés en l'esmentada executiva, adduint
motius de multiplicitat de càrrecs; els delegats van-es-
collir, per candidats a la Comissió Executiva Federai;
els següents companys, per ordre alfabètic: Carles Ci-
garrán, Ernest Lluch, Josep Maria.(Raimon) Obiols,
Eduard Martín i Francesc Ramos..

PARUT DELS
SOCIALISTES
DE :.:'.

CATALUNYA (PSO-PSOE)

SECRETARIA NACIONAL
DEFORMACIÓ *

TAULA RODONA
%•

"EL PENSAMENT POLÍTIC
DE LELIO BASSO"
amb la participació de:
RAIMON OBIOLS
PERE JOVER
JOSEP M. VEGARA
SALVADOR CLOTAS

DIMECRES 23 MAIG
Hora:19'30
local: Rbla. Catalunya 92, pral,

Barcelona
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L'Estat té els Serveis Socials
atomitzats ien cinc ministeris

Per part del Partit del Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) van participar a les primeres Jornades
federals de Serveis Socials, entré d'altres, Rosa
Barenys i Rosa Domènech, amb les quals ens hem
posat en contacte per tal que ens expliquessin qui-
nes són les dimensions dels Serveis Socials, així com
la trascendencia d'aquëstes jornades.

Rosa Barenys, regidora de (a
vila de Santa Coloma de Gra-
menet va mañifestar-nos, en-
tre d'altres coses, que "l'A-
juntament de'Santa Colo-
ma, per estrany que sembli,
no té cap infrastructura de
Serveis Socials, i per tant ej

-treball a desenvolupar-hi és
total". Aquests fets són extre-
madament preocupants, ja,
que una ciutat com és Santa

, Coloma 'necessita, probable-
- ment, més Serveis que d'altres

i malgrat això no té cap instai-
lació.

"No és aquest el cas de
Barcelona ciutat, que té
nombroses institucions i
serveis, però que pateix el

"Els serveis socials suposen
- un dret dels ciutadans, i no

poden seguir consistint en un
seguit d'accions que des de
l'Estat o des- de determinades
institucions -s'exerceixen gra-
ciosament. A España aquest
dret és reconegut en els arti-
cles 48, 49 i 50 de la vigent
Constitució, la qual cosa els fa
un dret exigible" per part dels
usuaris respectius à , l'Estat,
que és en definitiva el respon-
sable últim d'aquesta matèria."

Aquest text és el primer pa-
ràgraf d'una de les deu ponèn-
cies que van ser aprovades a
les primeres Jornades Federals
de Serveis Socials celebrades
darrerament a la ciutat de Bar-
celona. Aquestes jornades van
ser organitzades pel Partit deis
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), conjuntament amb els
serveis tècnics del Partido So-
cialista Obrero Español. Quant

. a la participació cal dir que hi
assistiren més d'un òentenar de
persones, la qual cosa ens per-
met de fer-nos una idea de la
importància que . revestien
aquests1 debats; per accentuar
més aquest punt només cal
tenir present que entre els
assistents hi havia ben bé una
quinzena de regidors.

U N DRET
CONSTITUCIONAL

El text que hem transcrit
més amu nt deixa molt clar que
el Serveis Socials són un dret
humà reconegut constitucio-
nalment, i no un favor o una
gràcia de determinades institu-
cions oficials o particulars; en
aquest punt han insistit molt

_ els participants, ja que entenen
que, des d'una perspectiva so-
cialista, tots els sectors socials
necessitats d'aquests serveis •
han estat marginats de la so-
cietat,, i per tajít aquesta té

problema de la descoordi-
nació quasi, absoluta; així,
per moltes guarderies, asils,
locals de jovent, llars de ju-
bilats etc., que tingui, sense
ser coordinats perden llur
rendiment i eficàcia", afirma ,
Rosa Domènech.

En una perspectiva diferent
el que ens preocupa als neòfits
en la matèria és quins són els
límits dels Serveis Socials o,
dit d'una altra manera, quines
són les funcions d'aquestes. /
De què s'ocupen. , • v

Ens respon Rosa Barenys,
que afirma que "Segons les
conclusions relatives a la

Ponència d'Organització i
Gestió dels Serveis Socials, '
aquests, en un sentit est ric v
te, comprenen les activitats
i programes amb denomi-
nacions diferents, s'ocupen .
dels sectors següents: de-
senvolupament comunitari
i organització de la comuni-
tat, benestar de la infantesa
i. l'adolescència (margina-
des), serveis per a la joven-
tut, benestar de la tercera
edat, rehabilitació i inserció
social dels incapacitats fí-
sics (minusvàlids), psíquics
(oligofrènics o subnormals)
i sensorials (cecs, sords,
muts,...), inserció social
dels marginats (ex-presos,
alcohòlics i drogaddictes,
vagabunds,...), serveis per
als refugiats i pel als treba-
lladors immigrats i tempo-
rers, i actuacions en situa- '
cions d'emergència social."

Cal suposar que la multipli-
citat de funcions desenvolupa-
des pels professionals dels
Serveis Socials els fan mante-
nir contactes i dependre de
nombrosos organismes " ofi-
cials. Rosa Domènech ens ex-
plica" que "els treballs a de-
senvolupar corresponen
alhora a cinc ministeris di-
ferents: Governació, Justí-
cia, Sanitat, Cultura i En-
senyament".

Naturalment aquesta depen-
dència atomitzada deu supo-
sar una dificultat més a la ja
per si complexa tasca. "En
efecte, és així, i per això
vam acordarà les Jornades
que cal la creació, a Madrid,
d'una Direcció General de
Serveis Socials que, en un
futur no massa llunyà, hau-
ria d'esdevenir Ministeri.
De la mateixa manera cal
reivindicar el traspàs de

íMi beneficència hi assistència social

Serveis Socials
l'obligació de retornar-lcs llurs
drets com a ciutadans. En
aquest sentit cal entendre, per
exemple/que els congressistes
hagin volgut deixar molt clar
que els serveis Socials no són
ni-el que hem entès fins ara
com a beneficència ni com a
assistència social, conceptes
molt lligats al favor, a la gràcia,

/etc. '- •:: '?'.;• v-.-^.ï .•.;:,:.i
:" .-..,;• - . • •

JSense anar més lluny,; Una
de les conclusions de les es-

"mentades Jornades diu: • Es
tracta de substituir els vo-
luntarismes i les demagò-
gies que han dominat fins
ara, introduint a l'execució
dels serveis socials els pro-
fessionals necessaris per a
aconseguir que aquesta as-

soleixi el grau d'eficàcia im-
prescindible". :

Un dels temes més 'destaca-"
bles d'entre les conclusions de
les esmentades jornades és,
sense cap mena de dubte,
la breu,; però J'extraordinària-:

. ment clara, anàlisi que és fa de
la marginació dels sectors so-
cials, a més de les dades esga-
rrifa nts que s'hi afegeixen,
com que els anomenats sec-
tors marginats sumen, numèri-
cament, uns set milions de per-
sones, és a dir, la cinquena part
de la població total de l'Estat
espanyol. „

'Les mateixes conclusions
enumeren els sectors que hom
pot entendre com a marginats:
ancians, minusvàlids físics i

psíquics, minories ètniques i
culturals^ alcohòlics, drogad-
dictes, malalts mentals, prosti-
tutes, transeünts i rodamóns,
homosexuals, nens abando-
nats, delinqüents, etc., afegint
finalment que cal fer una men-
ció de la marginació que pateix
la dona en els diferents àmbits
de la vida: laboral, cultural, po-
lític,... ; . " . ' ' • V . ' . ' ' • • •

De tota manera, i com a
socialistes que són els partici-
pants de les esmentades jorna-
des, van manifestar que, en un
sentit global, els motius de la
marginació afecten a totes les
classes populars, però que en
un sentit, i nés estricte 'només'
afecten als sectors que esmen-
tàvem més amunt. :

funcions per a la Direcció
General d'Assistència So:

cial de la Generalitat de Ca-
talunya, que ara com ara no
fa, ni pot fer, res. Aquesta
Direcció General ha de ser
la instància responsable de
coordinar i planificar, a ni-
vell de tota Catalunya, el
que han de ser i de fer els
Serveis Socials. De mo-
ment, tenim una Direcció
General de la Generalitat
que no pot fer res, i cap
instància a nivell estatal, i
per tant un seguit de pro-
blemes immens", afegeix
Rosa Domènech.

Aquestes Primeres Jorna-
des Federals de Serveis So-
cials han estat un encontre im-
portant per a la bona marxa
dels Serveis Socials a l'Estat
espanyol i a Catalunya, tant
pel contacte entre els diferents
professionals, com per l'elabo-
ració d'un seguit de conclu-
sions d'inspiració socialista.

OBRIR EL CAMÍ CAP AL
SOCIALISME : " 1

Així mateix van fer palesa
l'existència de dues vies distin-
tes per a tirar' endavant els
Serveis Socials, entre les quals,
naturalment, triaren. Textual-

,ment, afirmen: Un mode
d'abordar la marginació, i
que nosaltres refusem, és
aquell que, ignorant les cau-
ses radicals, s'orienta a la
solució dels efectes. Pretén
una integració social aeriti-.

- ca que, sense qüestionar els
valors i l'ordre social esta-
blert ni corregir les disfun-
cionalitats del sistema capi-
talista, cerca un nou benes-
tar social sense transformar
les relacions socials de do-
minació.'.' - : -, • , , - , • " , -

•LES PONÈNCIES
' Els temes que van tractar els

assistents a les esmentades jor-
nades són els següents: la mar-
ginació, els principis inspira-
dors i ideologies d'una política
socialista de Serveis Socials, la
fmanciació dels Serveis So-
cials, l'organització i la gestió
dels Serveis Socials, els Ser-
veis Socials a Andalusia, el de-
senvolupament comunitari, el
benestar de là infantesa, l'ado-
lescència i la joventut, la terce-
ra edat, i els minusvàlids físics,
psíquics i sensorials.

Tots aquest temes van seV
àmpliament debatuts al si de
cada ponència, que va elaborar
unes conclusions aprovades,
finalment, pels assistents a les
primeres Jornades Federals de
Serveis Socials. Aquestes con-
clusions serán proposades al
Ple del XXVIII Congrés Federal
del PSOE, per tal d'assolir el
caràcter de resolucions con-
gressuals.
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Teatro
En busca de los clásicos
para un teatro popular

"L'Hort dels cirerers" es ìa
última obra que Txekhov escri-
bió en su corta.vida (1860—
1904). Hoy el grupo. teatral
L'Ou Nou nos la presenta en el
Teatro Norte de Sant,Andreu.
Estamos ya casi a final de tem-
porada y hemos-podido ver que
las compañías de teatro este
año nos han ofrecido tres obras
de Txekhov; actualmente por
pocos días, en el instituto del
teatro se está representando
"La gavina". ¿Por qué tanto
Txekhov? Yo diría que es un
intento de recuperar público a
través de un autor clásico y un
teatro clásico, pero... ¿en rea-
lidad le interesa este tipo de
teatro al público de hoy? Esta
es la cuestión. Yo fui hace unos ~
días a ver La Gavina, represen-
tación con un buen montaje,
con una interpretación acadé-
mica.y rigurosa y con un ritmo
muy bien logrado a pesar de
sus tresx horas de duración,
pues, como decía, cuando fui
me encontré que éramos .tres y
eí cabo, con la particularidad
que me habían dicho que "era
un rollo". Creo que hay que
saber entender el teatro, no se
puede pretender que obras es-
critas a finales del siglo pasado
mantengan la vigencia del te-
ma; creo que el teatro de
Ixechov, como todo clásico, se
ha de ver coa objetividad y sa-
berse situar en la época, <es
como hacer un salto en el tiem-,
po y situarnos en la época del
zar Alejandro III. El autor, a
través de su teatro, denuncia la
sociedad conformista que apa-
ga toda ilusión con tal de no
rebelarse, y así está expuesto en
"L'Hort dels cirerers".

La figura de Encarna. Sán-
chez en su personaje de propie-
taria del huerto en cuestión, es
la mujer de alta sociedad que lo
ha perdido todo y que intenta
con su regreso "al hogar" vol-
ver a soñar con el pasado sin
hacer absolutamente nada pa-
ra remediar el presente, sus
aires deifiqueza y su indolencia
son el reflejo de Ja sociedad
decadente que el autor tuvo
que vivir. Carmen Anril, en el
papel de hija, es el personaje de
guerrilla, Vania es la única
que, sin llegat a tomar parte,
intenta luchar y modificar las
¡»sas, sui embargo no es capaz
ie confesar su amor, hecho
que hubiese resuelto no sólo su
situación sino la de la'familia,
pues el comprador del Hort
iels cirerers es el hombre de
nie está enamorada, Jaume
üodinachs; este es el hombre,
ss el triunfador, hijo de criados
le la casa y actual propietario,
ólo entiende que el dinero lo
esuelve todo, todo menos la

"clase", cosa que le recuerdan
sucesivas veces. Miquel Arbós
en su papel de criado, hombre
fiel, leal, que nada entiende
porque para él lo perfecto era
la sociedad perdida, hace un
estupendo papel, en fin, todos
los personajes giran y son parte
de esa sociedad decadente y
pasiva de finales de siglo.

La obra es lenta porque su
autor es lento, en su teatro no
hay acción, el tiempo pasa sin
transformar nada, los persona-
jes no se comunican entre si
porque cada uno siente de dis-
tinta forma, por esto,, cuando
se baja el telón, el espectador
no llega a coclusiones, y es por-
que los personajes nada* han
resuelto, sólo han expuesto.

Creo que a la interpretación
le falta, agilidad, y mucho rit-
mo, sobre todo en ía primera

parte, a la sensación del "vol-
ver a casa", al reencuentro, le
falta dramatización. En gene-
ral diría que, la interpretación
es. correcta pero con falta de
sincronización del conjunto.

La ambientación y la esceno-
grafía es correcta, teniendo en
cuenta que corre a cargo de
Josep Massagué, pienso que
podía haber sido mejor, sin em-
bargo, si usted tiene ganas de
oír y ver a un clásico, siempre
está bien para ía cultureta,
L'Hort dels cirerers no le traerá
ningún problema, pero si por
casualidad usted ha vendido su
vieja casa o un terreno querido,,
váyala a ver, porque se sentirá
en muchas cosas identificado,
la nostalgia es también un re- .
cuerdo. •" - "^~

CARME ANFÒSSO

27 de maig
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FESTA MAJOR
INFANTIL AL POBLE

ESPANYOL

De les 11 del matí a les 7 de la tarda
PATROCINAT PER LA DELEGACIÓ DE

CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE BARNA.
ORGANITZAR PER: COORDINADORA

D'ESPECTACLES INFANTILS ALS BARRIS.
Any internacional del infant.

Entrada gratuita

En la polémica venta que la Compañía de Jesús pretende hacer
al Ministerio del Centro Educacional Sagrada Familia han terciado

,ya la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Este último ha
prometido a los trabajadores del centro que llevará su apoyo
hasta el mismo Ministerio. Tras la comprarei Ministerio pretende
prescindir del personal docente y no docente qué ha desarrolla-
do la experiencia pedagógica que seguía el centro. • '

El Colegio Francisco Franco (¿cuántos habrá con este
nombre?) verá pronto iniciadas las obras necesarias para
su reacondicionamiento. Las obras de reparación, por un
valor de once millones de pesetas, han sido ya adjudicadas
por el Ayuntamiento de Barcelona que será quien se haga
cargo de sufragar tales gatos. * - . '

En la Universidad Autónoma de Barcelona se celebran unas
"Jornades de debat sobre l'energia nuclear". Científicos, ecolo-
gistas y. partidos políticos han anunciado su participación en tales
jornadas. Forma partedel programa tanto el análisis científico del
fenómeno de las centrales como las diversas posturas de las
fuerzas políticas ante él. , , . . , • I.

\ _ f
Los ministerios siguen dando largas al problema de las.

Escuelas de Formación Profesional. Mientras que las Es-
cuelas en huelga pretenden una y otra vez hallar, un inter-
locutor, los ministerios se los pasan del uno al otro, cual si

*a nadie interesara el hecho. Así el director general del
I NEM, organismo de quien dependen las escuelas, traslada
el problema al subsecretario del Ministerio de Trabajo. Y
luego... ' ' . : . .

Hasta el próximo día veinte se celebra en el Palacio de la Virrei-
na una exposición de revistas, carteles, murales, etc. que se reco-
gen bajo el título de: "De la propaganda antifranquista a la comu-
nicació reivindicativa". Buena ocasión para recordar tanto mate- ;
rial que la oposición democrática manejó durante la represión.

' ' ' * . ! . * ' - ' ' 7' '

E! Ayuntamiento de Barcelona ha creado una comisión
, que estudiará el cambio, de nomenclatura de diversas
calles de Barcelona para lograr restituir el popular nombre
de ellas. De momento parece que las principales arterias ya
ostentarán rriuy pronto el nombre que la ciudad les había
concedido antes del "político" cambio sucedido con la "li-
beración". . > • ? ' • ' - •

» • ' , " y -
. Ahondando en e| tema, también el Ayuntamiento de Cornellà
ha decidido el cambio de aquéllas que tienen un acentuado tufillo
dictatorialvPero aquí pretenden guardar las placas que pasarán a
engrosar el patrimonio del museo municipal, que se pretende
crear un breve plazo. ' ' - • - •

La película "Companys, procés a Catalunya" de J.M.
Forn será proyectada fuera de concurso en el festival de
Cannes. Parece que hubo problemas de política interna
entre los organizadores que decidieron la no participación
en el festival para evitar un "posible problema político".

El Ayuntamiento de San Sebastián parece decidido a reestruc-
turar el Certamen Cinematográfico de esa ciudad y ha pedido a
todos los miembros del anterior comité organizador que presente
la dimisión. Por otra parte se oyen rumores sobre intereses del
gobierno en defenestrar ese festival .en favor de otro a organizar
en Palma.

Claustró de la Universidad Autónoma de Barcelona
EÍCaustrode la Universidad Au-

tónoma de Barcelona se reunió el
pasado día 11 de mayo. Dos eran
los puntos fundamentales del or-
den del día: la aprobación de! pro-
yecto de Estatutos y la presenta-
ción del informe del rector Sr. La-
porte. '

Iniciado él Claustro, el presidente
de la Comisión redactora del ante-
proyecto de Estatutos hizo una
valoración del trabajo elaborado
matizando las líneas maestras se-
guidas para la preparación del an-
teproyecto. Tratan de recogerse.
en él las aspiraciones de autono-
mía universitaria que se han ido
expresando de forma continuada
desde que se inició el largo proce-
so constituyente.

Sepretende que los centros uni-
versitarios se integren en los órga-
nos de la Generalitat de Catalunya,
medió por el que se logrará uña
reaí universidad catalana. Dentro
de esa idea se busca la integración
de los diversos centros en una
misma estructura de funciona-
miento democrático.

Con ese proyecto de Universi-
dad, la Autónoma de Barcelona se
estructurará en base a los diversos
departamentos. A las facultades y
escuelas les corresponde la fun-
ción de ordenar las enseñanzas,
garantizar la gestión democrática
y, fundamentalmente, hallar el ca-
mino para una verdadera vincula-
ción de la Universidad a la actual
sociedad catalana.

En el informe presentado al

Claustro por el rector Lapone, éste
anaüza la situación actual de la
Universidad teniendo en cuenta
su, toda vía, dependencia de la Ad-
ministración Central. La creación
por parte del Gobierno de un nue-
vo ministerio de Universidades e
Investigación parece ser, según
deseos del rector, que posibilitará
una nueva orientación en cuanto a
la investigación universitaria, tan
desasistida en la actualidad.

- En este marco señala que fueron
esperanzadoras las palabras del
señor González de Seara dirigidas
al Coneejo de Rectores, aunque
todavía está por ver la traducción
deesas palabras en hechos y en las
modificaciones de que ten necesi-
tadas están las estructuras univer-
sitarias si se quiere lograr la desa-

parición de la desvinculación entre
la Universidad y la realidad social

, del país. .
En el marco de la política catala-

na señaló el rector su preocupa-
ción por la paralización en el tras-
paso de competencias èpa Genera-
litat y toda la serie de incógnitas '
que no se resolverán más que tras
la aprobación del Estatut de Cata^
lunya. Así observa una doble pers-
pectiva: la aprobación de la Ley de
Autonomía Universitaria y el pro- *
pio Estatut, como herramientas
imprescindibles para el definitivo
logro de una Universidad catalana.

Por todo ello, afirma el rector, no
puede fijarse todavía una fecha
definitiva para dar por terminado el
proceso de. transición universitari,
rià. ,·*V-; ~& ,



Tot Catalunya està pendent del mètode que es
seguirà al Congrès dels Diputats per a discutir els
textos dels estatuts d'Autonomia.^Però la curiositat
no és gens gratuïta, sinó que té, en la seva arrel, un
motiu tremendament important: el mètode a seguir
podria endarrerir uns quatre o cinc mesos la dis-
cussió del nostre Estatut, de l'Estatut de Catalunya.

En Rudolf Guerra i Fontana és
un dels diputats de la comissió
mixta que esmentàvem; és eí dipu-

'"^ " " tat que representa el grup dels
; Socialistes de Catalunya, i que

; „ ocupa el càrrec de segon vice-pre-
sident, després dels ucedistes Ga-

, • briel Cisneros, el president, J en
García Romanillos, p>imer vice-
president. Cal dir que, dels cinc
membres de là Mesa, un president,

V dos více:presidents í .dos secreta-
%" { ris, en.pertocaren tres al grup d§ls
¿, : Centristas delCongreso i dos als

socialistes. Aquests dos llocs els
ocupen en Rudolf Guerra, com
dèiem, i en Solé Barberà, de la mi-
noria comunista, perquè els socia-

li íistes vam creure convenient que
¡f fossin representats en una comis-
| sió conraquesta. • .
|-, La primera pregunta que se li
I hauria acudit a qualsevol és què
| vol dir això de comissió mixta Re-
| glament-Constitució. - - "
¡f —La Comissió Mixta és l'en-
I carregada de tractar les qú'es-
| tions que oscil·len entre el Re-
if glament intern de la Cambra"
Í dels Diputats i la Constitució,
¡ és a dir, la comissió que ha de
| tractar els casos conflictius en
I què es pogués'trobar alguna
f petita contradicció,... En una

paraula, -on es negocien els
punts conflictius que, en rea-
litat, potser no estan prou clars.

filli;! • ' - • - ' • •• - -

EL GRUP SOCIALISTES DE
CATALUNYA

S'ha comentat darrerament que
• existia la possibilitat que la UCD
intentés arribar a una fórmula en el

iilih reglament intern de la cambra, per
a impedir que es formés er grup
parlamentari dels Socialistes de
Catalunya. Aquest tema, de fet, ja
va sorgir quan es va inaugurar
aquesta segona legislatura demo-
cràtica. Com és que ara torna?
; _ Es cert que tot això ja es va

començar a parlar, però ales-
hores^fil que es va fer va ser
modificar lleugerament el re-
glament per tal que es pogues-
sin formar els grups del Parti-
do Socialista de Andalucía-Par-
tido Andaluz i Coalición Demo-
crática. De fet, fou una decisió
de la junta de portaveus del
Congrés, I per tant una mesura
provisional mentre no s'aprovi
el reglament definitiu. Ja ales-
hores però, el diputat Jiménez

d'obstaculitzar la formació
dels grups dels Socialistes de
Catalunya i d'Euskadi. ;

Naturalment aquesta"5 mesu-
ra no la van poder introduir, i
.tot es reduí a la disminució del
nombre mínim de diputats per
a formar un grup parlamentari,
deixant-lo en cinc. '
:r . -' , S . •- . , s ,

. EÍ que-ara vol fer la UCD
mitjançant el grup dels Centris-
tas del Congreso, és introduir
unes variacions substancials
respecte del reglament ante-
rior, el de la primera legislatura,
volen fer unes reformes .que
podrien impedir-nos, a nosal-
tres i als Socialistes d'Euskadi,
de constituir-nos en grups par-
lamentaris propis.

UCD FAUN INTENT
ANTICONSTITUCIONAL

No cal dir que considerem
aquesta possibilitat com una
discriminació; de fet, valorem
aquesta maniobra com un in-
tent anticonstitucional perquè
vol privar de la seva veu, és a dir
de llur representació parlamen-
taria directa, a més del trenta
per cent de la població catala-
na, en el nostre cas, el de Cata-
lunya; volen privar la* veu al
trenta per cent de ciutadans
que van votar al Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), i això és, en certa mesu-
ra, un atemptat a la llibertat
d'expressió, naturalment. A
més, també val afegir que això
entra en franca contradicció
amb la tradició de la legislatura
anterior

De fet, jo penso que l'errada
més greu és considerar que els
grups Socialistes de Catalunya,
d'Euskadi i del Congrés són el
mateix, que és el que pensa la
gent d'U CD, quan la realitat és
que això és fals, ja que, fins i

; tot, s'ha donat el cas què han
existit algunes divergències,
no massa substancials, donat
que tots. som socialistes, però
divergències, no massa subs-
tancials, donat que tots som
socialistes, però divergències
en definitiva.

—És perfectament possible que,nores però, ei aipui« uimenv* ^ •. • . „«l«*;* j« *«-,-
Blanco, de la UCD, va intentar ",a més, h. hagi una quest,ó de fons

polític en tota aquesta qüestió; Vull
dir de diferència de critpris polítics,
etc.

— Naturalment un dels mo-
tius qu'e fa emprendre amb més
força aquesta empresa a la
UCD és el fet que l'existència
dels Socialistes de Catalunya al
Parlament justificaria als Cerí-
tristes de Catalunya-UCD per
demanar un grup parlamentari
propi, la qual cosa podria afa-
vorir l'enfrontament de les di-
verses tesis de la burgesia. És a

'dir que, en realitat, els respon-
sables suaristes temen el frac-
cionament al si'del seu partit.
De fet, a més, la sol·licitud de
formar un grup propi seria lògi-
ca, donat que només així, se-
gons diuen ells, es podrien en-
frontar amb nosaltres de igual
a ¡gual; no oblidem que el repte
principal dels Centristes de Ca-
talunya-UCD ós aturar l'horda

marxista què constituïm princi-
palment els socialistes, ja que
som la primera força catalana.
» *
L'ESTATUT DE CATALUNYA

Seguim parlant de la UCD. Per-
. què volen endarrerir l'Estatut? Ja
sabem que la UCD no és un partit
autonomista, i tampoc ho .és a
Catalunya, per molt que digui l'An-
ton Canellas, però se suposa que
no el poden aturar indefinidament,
i per tant, et fan pensar que tenen
un problema amb TEstatut ara,
com deia el lema de la manifesta-
ció del darrer dia 22 d'abril. Que
passa en realitat?

—Bé, jo crec que els Centris-,
tes de Catalunya han sofert una
bufetada important amb els re-
sultats de les eleccions munici-
pals, í això els ha confirmat
que, de repetir-se una contesa
electoral d'aquí a poc temps, la
tornaríem a guanyar els socia-

listes per una àmplia majoria; i
ells, evidentment, això ho han
d'evitar passi el que passi. Per
això, com més temps hi hagi
entre el tres d'abril i les elec-
cions al Parlament de Catalu-
nya, millor per a ells, que a més
poden consolidar de . pas
aquesta coalició dels Centris-
tes de Catalunya.

EUSKADI NO ES COM
CATALUNYA ,

—No passaria elmateix al País
Basc, "perquè sembla ser que con-
tra l'Estatut d'Euskadi TIÓ tenen"
res, i allí tampoc va guanyar el
,partit del govern. -_ ^ -•

—Això és cert, a Euskadi no t

va guanyar la UCD, i sembla
que no faran res per frenar ei
procés de l'Estatut basc, però
és que allà tampoc hi va guan-
yar cap partit d'esquerres, és a
dir el PSE o el PCE, sinó un
partit ideològicament burgès.o
per matisar més, un partit que.
no solament no pretén canviar
el model de societat, sinó que,
de més a més, presenta un pro-
grama econòmic molt sem-
blant, per no dir idèntic, al de la
Unión del Centro Democrático. .

Hi ha un altre motiu, i és que,
al Pafs Basc l'Estatut no com-
porta unes eleccions, sinó que
els diputats provincials han de
triar els membres del /parla-
ment basc, ós a dir què els
homes d'en Suárez ja hi conei-
xen la seva força, l més s'esti-
men no obrir la possibilitat
d'empitjorar-la.

—Quant a la Comissió Mixta Re-
glament-Constitució, què creus
que hi pot passar respecte de l'Es-
tatut? Quin seria el mecanisme que
utilitzaria el partit d'en Suárez pera
frenar l'Estatut? '

— En principi, eí que ja han f et
. és el projecte de reglament, en
el que, a ('article tercer, el que
parla del procés que han de
seguir els Estatuts d'Autono-
mia, l'anomenat "Normas Re-
glamentarias para la elaborara-
ción de los estatutos de auto-
nomía", no ofereix cap fórmu-
la concreta, donat que no s'ha
arribat a cap acord, i contra el
possible text que diria, que els
textos s'han de discutir succes-
sivament, els Socialistes de Ca-
talunya, la Minoria catalana i el
grup comunista han protestat;
cal dir aquí que el Grup dels So-
cialistes del Congrés no han
protestat directament sinó que
s'han sumat a la nostra, ens
han donat el seu suport.

Finalment, cal dir que Jes arbi-
trarietats de la UCD a tots els
nivells, i en el Parlamentari en
concret, arriben a l'extrem de ser
autènticament indignants.

ERNEST BLANCH


