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2/L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL

Ja tenim l'Estatut
Ho hem aconseguit! Després d'anys de lluita, de protestes al carrer, de reivin-

dicacions i negociacions, d'eleccions i de reunions, Catalunya recupera la seva
autonomia amb el nou Estatut, aprovat a la Comissió Constitucional aquest mes
'd'agost - - . ;. - . , ' • - ; , • • ; ; - . -. ? .V: - \ • • ^•·:·. í-^.

Les dificultats es Van mantenir fins al final Hi hagué protestes dels parlamen-
taris catalans, que es negaven a acceptar el joc d'una altra negociació persona-
lista a La Moncloa que deixava el poble, una vegada més, sense llums ni taquí-
grafs. Pero hom va acabar per negociar a la residència del president del Govern.
No hi havia cap més solució, donat que qualsevol resistència a ultrança dels
nostres representants només hauria servit per a retardar i probablement empit-
jorar el resultat final.

Acabades les negociacions, obtingut l'aprovat de la Comissió Constitucional,
podem dir que l'Estatut de Sau no ha sortit massa malparat. En alguns punts
concrets, finances per exemple, la modificació introdueix una fórmula més
simple i adaptable a d'altres ens autonòmics. En cultura no hi ha hagut pràcti-
cament modificacions, fent excepció de la millora de la televisió catalana. En
ensenyament, un "plena" ha substituït un "exclusiva". Es va perdre la vella
batalla contra les^províncies....

Tanmateix, en aquests moments d'alegria té dos motius de disgust, el poble
català. D'una banda, la negativa del president de la Generalitat a pronunciar-
se sobre el text autonòmic mentre la Comissió Jurídica de la primera institució
catalana no dictamini sobre ell. Negativa que sembla a molts una simple dilació
del president, molestat per la limitació del seu paper a la negociació i la
discussió de l'Estatut de Catalunya. No dubtem, però, que Tarradellas donarà
una vegada més proves de la seva talla política i es pronunciarà finalment a
favor del sí a l'Estatut

D'altra banda, del sud d'Espanya ens arriba la veu desmesurada d'Alejandro
Rojas Marcos, més preocupat pels vots que podrà treure de Catalunya que de
denunciar l'implacable latirundisme que encara condemna a la fam o a l'emi-
gració la gent de la seva terra. Rojas Marcos ha estat temptat diverses vegades
per l'aventura lerrouxista, li agradaria dividir també a Catalunya la classe
obrera, fer d'aquest nostre un país partit en dues comunitats antagòniques.
Per sort, Alejandro Rojas Marcos és per endavant condemnat al fracàs, aquí els
seus paisans li responen com aquell poeta desconegut "Aquí conegué Ja seva
bandera/ la que vosaltres empunyeu/, i que segueix essent nostra/ però el vot
resta aquí". Entre nosaltres les paraules de Rojas Marcos no són trumfos, però
segueixen fent-nos maU

Ya tenemos el Estatut
¡Lo conseguimos! Después de anos de lucha, de protestas callejeras, de reivin-

dicaciones y negociaciones, de elecciones y de reuniones, Catalunya recupera su
autonomía con el nuevo Estatut aprobado en la Comisión Constitucional este
mes de agosto.

Las dificultades duraron hasta el final. Hubo protestas de los parlamentarios
catalanes, que se negaban a aceptar el juego de otra negociación personalista en
La Moncloa que dejaba al pueblo, una vez más, sin luces ni taquígrafos. Pero se
terminó negociando en la residencia del presidente del Gobierno. No había otra
solución, puesto que cualquier tipo de resistencia à ultranza de nuestros repre-
sentantes hubiera servido sólo para retrasar y probablemente empeorar el resul-
tado final.

Terminadas las negociaciones, obtenido el aprobado de la Comisión Constitu-
cional, puede decirse que el Estatut de Sau no ha salido demasiado mal librado.
En algunos puntos concretos, finanzas por ejemplo, la modificación introduce
una fórmula más simple y adaptable a otros entes autonómicos. En cultura no
ha habido prácticamente modificaciones, salvo la mejora de la televisión cata-
lana. En enseñanza un "pieria" ha sustituido a un "exclusiva". Se perdió la
vieja batalla contra las provincias...

Tiene sin embargo, en estos,momentos de alegría, dos motivos de disgusto el
pueblo catalán. Por una parte la negativa del president de la Generalitat a pro-
nunciarse sobre el texto autonómico en tanto la Comisión Jurídica de la prime-
ra institución catalana no dictamine sobre el mismo. Negativa que a muchos
parece una simple dilación del president, disgustado por su limitado papel en la
negociación y discusión del Estatut de Catalunya. No dudamos, sin embargo,
que Tarradellas dará pruebas una vez más de su talla política, pronuncián-
dose finalmente en favor del sí al Estatut

Por otro lado, del sur de España nos llega la voz destemplada de Alejandro
Rojas Marcos, más preocupado por obtener votos en Catalunya que por denun-
ciar el implacable latifundismo que sigue condenando al hambre o a la emigra-
ción a sus paisanos. A Rojas Marcos le ha tentado ya varias veces la aventura
lerrouxista, le gustaría dividir también en Catalunya a la clase obrera, hacer de
éste un país partido en dos comunidades antagónicas. Afortunadamente Alejan-
dro Rojas Marcos está condenado al fracaso, aquí sus paisanos le responden
como ese poeta desconocido "Conoció aquí su bandera/esa que empuñáis
vosotros/ y que sigue siendo nuestra/ pero aquí se queda el voto". Aquí las
palabras de Rojas Marcos no consiguen triunfos, pero siguen haciéndonos daño.
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C/VrmUNYA POLITICA L'OPINIÓ SOCIALISTA/à
La dreta s'estima més La Moncioa

En efecte, ja tenim Estatut; encara manca el refe-
rèndum, la sessió plenària del Congrés i del Senat i la
ratificació del Rei, però l'aprovació de la Comissió
constitucional del Congrés assegura el text. Tothom
confia també, fora dels tràmits parlamentaris, que el
poble català donarà el suport massiu que li cal a
l'Estatut per acabar la via fins a /a seva entrada en
vigor. . . . - ' . V - ; V . , y ; . . . . • : • y • • • ;y • - - • • ' . - ' • ; • • ' : - :

No cal dir que ha estat una
negociació difícil, plena de com-
plicacions. La UCD i els seus mo-
tius de desacord, fes pallasades
d'en Pinar í d'en Rojas Marcos,
agermanats per no se sap què, i
també, no s'ha de amagar, la des-
qualificació de la ponència que
havia de tractar el tema, perquè a
en Suarez li sembla més pràctic
fer-s'ho tot ell directament.

L'Estatut i la promoció de la dona
Les dones ens debatem constantment entre dues

contradiccions a l'hora de fixar el mètode de lluita
per la nostra emancipació (potser això passa sempre
í és l'al·licient de la vida). D'una part estem conven-
çudes que l'esforç col·lectiu és necessari perquè es
produeixi la integració activa de les dones a la so-
cietat, traballant, decidint en la seva pròpia marxa, i
que per aconseguir-ho calen programes d'estímul,
donat que la majoria encara veuen a la llar la seva
feta í raó de ser. Si bé tenim bastant clar que això,
almenys a curt termini, és necessari, també és cert
que per a moltes altres dones és la continuïtat del
proteccionisme en què l'home durant segles ens ha
mantingut. Abans l'höme tenia el punt d'honor de
treure la dona del treball, del taller, la fàbrica o el
despatx, per portar-la a casa i "tenir-la com una
reina"; ara les dones moltes hem dit prou i ens
ajuden, poc a poc, a integrar-nos en el món del
treball i en alguns casos a certs llocs polítics, una
prova en són les passades eleccions municipals.
Pero, tot i que potser sigui aquest el camí més
normal, sovint no ens agrada prou, no ens fa sentir
prou lliures, ens sentim condicionades, dirigides.

Certament, no faig més que dir coses repetides
molies vegades, però avui tenen de nou especial
actualitat, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autono-
mia de Catalunya, ja que entre les competències.que
tindrà la Generalitat, segons l'article 9, apartat 24,

és la de "Promoció de la Dona". És trist que a finals
de segle XX encara ens hagin de promocionar, però
ho admetem, la majoria de les dones no tenen clar
que les relacions de la parella són molt més solidà-
ries quan no hi ha dependència econòmica, quan la
dona té les mateixes preocupacions sindicals i
reivindicatives del món del treball que el seu home,
quant ella sap tant com ell "el que passa". Per
això és admisible l'apartat 24 de l'article 9 de l'Esta-
tut. Però aquesta promoció haurà de ser efectiva,
que ens porti cap a la igualtat amb els nostres
companys, de cap manera no admetrem que ens
facin fer puntetes o que ens ensenyin a decorar la
llar.

Pera les dones socialistes, promoció de la dona
vol dir erradicar tota discriminació de les lleis, ja
siguin laborals, de família, penals o administratives,
vol dir tenir a l'abast centres de formació i promo-
ció professionals, centres de planificació familiar,
guarderies amb horaris ¡guals als laborals... I també
vol dir participar en la gestió de la societat. Aquest
és el significat que té per a nosaltres la "promo-
ció de la dona", altre cosa seria un paternalisme
que, potser, ens portaria a recordar temps passats,
que ben passats siguin.

ROSATORNËALARI

L'entusiasta rebuda als parlamentaris catalans, que tornaven amb l'Estatut
aprovat foto: Tomi

Que la negociació de l'Estatut
s'hagi fet a la Moncloa L no al
Parlament és un fet que no podem
deixar passar desapercebut. Si
bé no podem criticar els parla-
mentaris catalans, que han hagut

< de fer el que Suárez ha volgut per
tal de poder fer avançar la discus-
sió de l'Estatut, el que sí que hem
de fer és analitzar perquè el Presi-
dent del Govern ha fet això. I
paral·lelament a l'anàlisi, veure
com la dreta menysprea olímpica-
ment allò que és la decisió del po-
ble. La dreta vol defugir, i ho
aconsegueix, que els debats es fa-
cin al seu lloc: el Parlament, i els
trasllada al seu camp, en termes
futbolístics, perquè així té l'avan-
tatge i perquè només d'aquesta
manera pot evitar que els espan-
yols no sàpiguen mai que és ei
que passa. És molt clar que si tots
sabéssim que és el que diu i el que
fa, respecte a cada tema que es
negocia, la UCD, aquest partit
acabaria sense ni gosar ni presen-
tar-se a les conteses electorals.

Quan encara no havíem pogut
començar a pensar com serà la
campanya del Referèndum, quan
encara eran recents les declara-
cions dels polítics catalans respec-
te de l'Estatut, el "señorito" Rojas
Marcos ha deixat anar la llengua
en un diari de casa nostra, el vell
Diari de Barcelona, ara convertit
en I'Alcázar de Catalunya. No po-
dia ser a cap altre diari, natural-
ment.

Els més vells encara recorden
amb disgust ei nom d'Alejandro
L.erroux i comenten, sense alçar
massa la veu per no desvetllar la
malastrugança, com s'hi assembla
aquest "señorito" tan descarada-
ment demagògic.

JOSEP TARRADELLAS
El Molt Honorable President de la
Generalitat, quan els parlamenta-
ris catalans van tomar de Madrid,
amb l'Estatut aprovat, no va po-
der assistir a la recepció que el
poble de Catalunya els va fer.

Quan en Joan Revenios va tru-
car per concertar una entrevista
amb en Tarradellas, a la Generali-
tat li van dir que no hi era, que
estava de viatge. I naturalment es
va estranyar. Més tard, algunes
veus han comentat amb insistèn-
cia la possibilitat que en Tarrade-
Has estigués enfadat amb parla-
mentaris.

Sigui cert o no, estigués enfa-
dat pel motiu que fos, el que és
veritat és que el President de la
Generalitat no ha saludat el text
aprovat. Tothom espera, encaro,
que ho faci, si més no mitjançant
un comunicat oficial del Consell
Executiu, òrgan col·legiat, però
que ell dirigeix des de la seva
presidència.

ERNEST BLANCH
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Anàlisi de les competències de la Generalitat

S'ha superat la cota imposada el 1932
"Estatut! Estatut!". Això era el clam unànime el dia 9 d'agost, quan els parlamentaris

catalans feien la seva entrada oficial a l'aeroport del Prat del Llobregat, després que la
Ponència Constitucional dictaminés l'articulat del text de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya.

Certament, l'aconseguiment d'aquest Estatut ha estat un molt bon pas per l'autogo-
vern de Catalunya. Ara, però, encara resten el referèndum, la ratificació de les Corts
Generals, i la proclamació pel Rei. El referèndum, que pot tenir lloc a finals de octubre,
començaments de novembre, serà un pas important en el qual hi seran implicats tots els
partits catalans pel tal d'aconseguir del poble de Catalunya el vot afirmatiu i massiu per
l'Estatut. Un Estatut que no obtingui un abonament aclaparador farà difícil la gestió del

-futut govern autonòmic català perquè, no ho oblidem, la marxa per l'autonomia plena de
Catalunya no farà més que començar amb l'aprovació de l'Estatut pel poble de

Catalunya, després caldrà engegar-lo i que el poble se'l faci tan seu que a l'hora de nego-
ciar amb Madrid els traspassos aquests es vegin afavorits per la pressió popular del refe-
rèndum.

Però, dins aquest context d'explicació al poble que tots el partits han d'emprendre, i ei
Partit dels Socialistes de Catalunya el primer, com a primera força de Catalunya, hom es
pregunta: és realment aquest Estatut millor que el del 1932? Certament que aquesta
típmparació cal emmarcar-la en el context històrico-social en què s'han donat cadascun
d'ells, però potser val la pena d'enfrontar-los en les qüestions que han dut més "malsde-
cap" als negociadors catalans: l'afirmació nacional, la llengua, l'ensenyament i la" cultura.

Creiem que una bona explicació dels temes esmentats la podem trobar en una sèrie
d'articles apareguts al diari "Avui", uns fragments dels quals reproduïm, corresponents
als publicats els dies 9 i 10 d'agost.

L'ARRMACIO NACIONAL
La definido dels drets nacionals de

Catalunya és clarament molt més afer-
mada en l'Estatut actual que no pas en el
del 193Z No sols expressions com "el
dret Inalienable de Catalunya a
l'autogovern" no figuren en l'Estatut
del 32, sinó que aquesta no conté absolu-
tament cap afirmació de principis en

-aquest sentit. Q primer paràgraf del
preàmbul de l'Estatut actual ("en el pro-
cés..." fa enllaçar l'autogovern que con-
figura aquest Estatut amb la tradició i les
institucions històriques ("retroba" i) les
afermà a més com una llibertat democrà-
tica. El penúltim paràgraf afirma més
clarament aquest lligam històric. No
s'oblida tampoc el preàmbul de fer un
reconeixement a la llurtajíacional sota la
dictadura i a les seves víctimes" "cal
retre homenatge a tots els homes i
dones que han contribuït a fer-ho
possible". S'hi aferma també la voluntat
de Catalunya d'avançar per una via de
Progrés.

La Generalitat és, segons l'Estatut del
32 "l'organisme representatiu de Ca-
talunya". El del 79 insisteix en canvi en
la idea autogovern.

El text inicial de Sau feia una afirmació
de sobirania del poble català i "els po-
ders de la Generalitat emanen del
poble". Després de la negociació a Ma-
drid aquesta sobirania ha quedat com-
partida ("...de la Constitució, del present
Estatut i del poble). Però en el text de
1932 les afirmacions de sobirania es van
haver de deixar també per a T Estatut
interior.

LA LLENGUA
Ambós textos estableixen la cooficiali-

tat de les llegues catalana i castellana a
Catalunya. L'"status" jurídic que un i
altre Estatut'estableixen per a la llengua
catalana és doncs el mateix, pero hi ha
en canvi algunes diferencies substan-
cials.

La mateixa declaració de cooficialitat
conté matisos significatius. Segons l'Es-
tatut del 32 el català és, "el mateix que
el castellà", llengua oficial a Catalunya.
Segons el de 1979 el català és l'idioma
oficial, i el castellà ho és perquè ho és a
tot l'Estat.

L'ENSENYAMENT
En línies generals, pot dir-se que el

capito! d'ensenyament és més satisfacto-
ri en l'Estatut d'ara aprovat que en el del
1932. Hi ha una diferència bàsica: en el
del 1932 es deia que "la Generalitat
podrà crear i sostenir els centres
d'ensenyament (...) que cregui opor-
tuns"; en el d'ara s'afirma, concreta-
ment en l'article quinze, que "és plena
competència de la Generalitat la re-
gulació i administració de l'ensenya-
ment en tota la seva extensió, nivells
i graus"..

En els dos casos, la batalla ha estat
centrada en la possibilitat de l'Estat de
crear els seus propis centres docents a
Catalunya, és a dir, en territori autonò-
mic. L'any 1932, però només s'aconseguí
que no hi hagués dues universitats—una
controlada per l'Estat: l'altra, per la Ge-
neralitat, com volien la majoria d'intel·lec-
tuals que donaven suport a la novella
República— i, encara s'arribà a una solu-
ció que els parlamentaris catalans accep-
taren COTÍ un mal menor; la creació d'un
patronat mixt, format per representants
de l'Estat i de la Generalitat. La dinàmica
posterior féu que la catalanització de la
Universitat esdevingués, en bona part,
realitat, però això es degué sobretot a la
pre-exístencia d'un conjunt de profes-
sors que ja intentaven, abans del 1932,
una tasca renovadora, limitada a deter-
minades facultats, i al treball menat pel
mateix patronat. Cal no oblidar, però
que, tant l'ensenyament primari com el
secundari no quedaren en mans exclusi-
ves de la Generalitat, sinó que aquesta

creà els seus propis centres, modèlics
—com l'ara recordat institut-Escola—
però limitadíssims pèl que f a a la seva
incidència en el conjunt de la població.
Ara, la situació que preveu l'Estatut és
ben diferent. No tan sols s'admet "la
competència plena" —en comptes de
"la competència exclusiva" com deia
l'Estatut de* Sau— de la Generalitat en
tots els nivells de l'ensenyament, sinó
que sembla que la dinàmica dels traspas-
sos de serveis va en aquesta mateixa
direcció. .

Així, doncs, aquesta reserva que l'arti-
culat de l'Estatut ara acordat contempla
pel que fa a les competències de l'Estat
en matèria d'ensenyament a Catalunya,
cal considerar-la bé com una arma políti-
ca que l'Estat es guarda pel cas —hipotè-
tic i improbable— que a Catalunya es
pogués crear un determinat tipus d'esco-
la en contradicció amb l'esmentada con-
cepció de la llibertat d'ensenyament— i
cal comptar, aqui, que els negociadors
de l'Estat hauran tingut en compte la
força dels partits d'esquerra a Catalunya,
llur implantació majoritària en el sector
de l'ensenyament i les polèmiques, fins
ara més teòriques que reals entorn de
l'Escola pública i l'Escola privada- o bé
com a una possibilitat real per a determi-
nats casos, com ara les escoles per a,
funcionaris públics, fills de militars, etc.
Aquesta darrera possibilitat és la que
sembla més versemblant d'acord, també,
amb l'esperit de les converses mantingu-
des entre el president Suárez i els caps
defila catalans.

Hi ha, finalment, un altre .notiu per a
sentir-se moderadament optimistes pel
que fa a les competències de la Generali-
tat en matèria d'ensenyament i a la inter-
pretació de l'article quinze de l'Estatut.
Així com en altres camps, finances, per
exemple, no s'ha produït cap mena d'ac-
tuació per part de l'Estat que permeti
deduir el grau de flexibilitat en la interpre-
tació de l'Estatut era aconseguit, en el
camp de l'ensenyament els primers
acords Suarez-Tarradellas, pel que fa als
traspassos de serveis i els traspassos que
són congelats des de dies abans de les
darreres eleccions legislatives, donen a
entendre que, efectivament, la compe-
tència de la Generalitat en matèria d'en-
senyament serà plena, amb les excep-
cions —realment poc significatives— ja
apuntades més amunt. En efecte, en
aquest traspassos que l'última visita del
president Tarradellas a Madrid ha inten-
tat descongelar, es contempla que les
competències en matèria d'ensenyament
primari passin en bloc a la Generalitat.
D'alguna manera pot dir-se que els as-
pectes tècnics més importants d'aquests
traspassos, han estat ja acordats, i en
aquest mateix diari vam publicar la filtra-
ció d'aquest acords. Evidentment, hi ha
aspectes conflictius, com ara el paper de
la inspecció de l'EGB que, segons l'es-
mentada filtració, dependrà "orgànica-
ment" del ministeri, però "funcional-
ment" de la Generalitat.

Hi ha també l'espinós problema del no-
menament de mestres, en el qual hi ha
involucrat el dret de tot funcionari públic
a exercir arreu de l'Estat, i el dèficit de
mestres catalans en l'ensenyament pú-
blic o, millor, estatal. A l'altre extrem, la
institucionalització d'una' política comu-
na de les tres Universitats catalanes a tra-
vés del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, que presideix el director general
d'Ensenyament de la Generalitat, fa que,
de fet, sigui impossible portar una polí-
tica educativa sense tenir en compte la
dinamica del procés autonòmic creat des
de Catalunya. En aquest sentit, és evi-
dent que en problemes com els de l'ad-
missió de nous alumnes a les universitats
catalanesco el desgraciat avant-projecte
de llei d'autonomia universitària, el minis-
teri ja ha hagut de fer cas de les posicions
conjuntes adoptades per les tres univer-
sitats, abans que la redacció de l'Estat
fixés les respectives competències.

En resum, pot dir-se que, malgrat que
l'Estat continuï' reservant-se el dret a
crear els seus propis centres docents,
tant el text acordat com la mateixa dinà-
mics del sector fa del tot inviable pensar
en una repetició de l'experiència de la II
República, i, en aquest sentit, pot dir-se
ben clarament que les competències de
Catalunya en matèria d'ensenyament
són més que notablement superiors a les
que contemplava l'Estatut del 1932.

LA CULTURA
L'Estatut del 32 no comptava amb un

capítol específic dedicat a cultura sinó
que optà per incloure aquest capítol dins
l'apartat de l'Ensenyament fent una refe-
rència especial a Museus, Biblioteques,

..etc. , • ' . ' ' - . . ; . . ' ' .
L'Estatut del 79 és ampli i rotund pel

que fa a la declaració que la Generalitat
té competència exclusiva en matèria de
cultura. Aquesta expressió substituí la de
"politica cultural" que figurava en el text
de Sau, tot considerant que l'adoptada
ara és més amplia. Dins el concepte de
"cultura" hom pot incloure tot allò que
s'hi relacioni.

L'Estatut del 79 atorga a la Generali-
tat la competència exclusiva en aquest
camp.

ARTICLES QUE TRACTEN
DE L'ENSENYAMENT

"" Estatut del 32: Art. 7. "La Generalitat
de Catalunya podrà crear i sostenir els
centres d'ensenyament en tots els graus i
ordres que cregui oportuns, sempre sub-
jectant-se a allò que disposa l'article 50
de la Constitució: amb independència de
les institucions docents i culturals de
l'Estat, i amb els recursos de les Finances
de la Generalitat dotades per aquest Es-
tatut.

(...)
Si la Generalitat ho proposa, el govern

de la República podrà atorgar a la Univer-
sitat de Barcelona un règim d'autonomia;
en aquest cas .s'organitzarà com a Uni-
versitat única, regida per un patronat que
ofereixi a les llengües i a les cultures cas-
tellana i catalana les garanties recípro-
ques de convivència amb igualtat de
drets per a professors i alumnes.

Les proves i els requisits que, de con-
formitat amb l'article 49 de la Constitu-
ció, estableix l'Estat per a l'expedició de
títols, regiran amb caràcter general per a
tots els alumnes procedents dels establi-
ments docents de l'Estat i de la Generali-
tat."

Estatut del 79: Art. 15. "És de la com-
petència plena de la Generalitat la regula-
ció i administració de l'ensenyament en
tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats, en l'àmbit de
les seves competències, sense perjudici
del que disposa l'article 27 de la Consti-
tució i lleis orgàniques que, conforme a
l'apartat 1 del seu article 81, el desenvo-
lupin, de les facultats que atribueix a
l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució, i de l'alta
inspecció necessària per ai seu compli-
ment i garantia." • *• .

ARTICLES QU E TRACTEN DE
L'AFIRMACIÓ NACIONAL

Estatut del 32: No hi ha preàmbul. El
preàmbui del projecte de Núria fou supri-
mit. El text aprovat es limita a dur aquest
encapçalament: "A tots els qui la present
vegin i entenguin, sapigueu: Que les
Corts han decretat i sancionat la següent
llei."

Estatut del 79: Preàmbul:
"En el procés de recuperació de les

llibertats democràtiques el poble de Ca-
talunya retroba les seves institucions
d'autogovern. ,

Catalunya, eh exercici del dret a l'auto-
nomia que la Constitució reconeix i ga-
ranteix a les nacionalitats i regions que
integren Espanya, manifesta la seva vo-
luntat de constituir-se en comunitat .
autònoma.

En aquesta hora solemne en què Cata-
lunya retroba la seva llibertat cal retre

' homenatge a tots els homes i dones que
han contribuït a fer-ho possible.

El present Estatut és l'expressió de la
identitat col·lectiva de Catalunya i defi-
neix les seves institucions i les seves rela-
.cions amb les altres nacionalitats i re-
gions. Aquesta solidaritat és la garantia
de l'autentica unitat de tots els pobles
d'Espanya. r

El poble català proclama com a valors
superiors de la seva vida col·lectiva la
llibertat, la justícia i la ¡guaitat i manifes-
ta la seva voluntat d'avançar per una via
de progrés que asseguri una* qualitat de
vida digna per a tots els qui viuen i treba-
llen a Catalunya.

La llibertat col·lectiva de Catalunya
troba en les institucions de la Generali-
tat el lligam amb una història d'afirmació
i respecte dels drets fonamentals i lliber-
tats públiques de la persona i dels pobles
historia que els homes i dones de Catalu-
nya volen prosseguir per tal de fer possi-
ble la construcció d'una societat demo-
cràtica avançada.

Per fidelitat a aquests principis i per fer
realitat el dret inalienable de Catalunya a
.l'autogovern, els parlamentaris catalans
proposen, la comissió constitucional dels
Congrés dels Diputats acorda, el poble
català referma i les Corts generals ratifi-
quen aquest Estatut."

Estetut del 32: Art. - Catalunya es
constitueix en regió autònoma dintre de

M'Estat espanyol, de conformitat amb la
Constitució de la República i el present
Estatut. El seu organisme representatiu
és la Generalitat i el seu territori, el que
formen les províncies de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona en el moment de
promulgar-se el present Estatut."

Estatut del 79: Art. 1. - Catalunya,
com a nacionalitat i per accedir al seu
autogovern, es constitueix en comunitat
autònoma d'acord amb la Constitució i
amb el present Estatut, el qual és la seva
norma institucional bàsica.

La Generalitat és la institució en què
s'organitza políticament l'autogovern de
Catalunya.

Els poders de la Generalitat emanen de
la Constitució del present Estatut i del
poble.
ARTICLES QUE TRACTEN
DE LA LLENGUA

Estatut del 32: Article 2: L'idioma
català és, el mateix que el castellà, llen-
gua oficial a Catalunya.

Per a les relacions oficials de Catalu-
nya amb la resta d'Espanya, així com per
a la comunicació entre les autoritats de
l'Estat i les de Catalunya, la llengua ofi-
cial serà el castellà.

Qualsevol disposició o resolució oficial
dictada dintre de Catalunya, haurà d'és-
ser publicada en ambdós idiomes. La no-
tificació es farà també en aquesta forma
si així ho sol·licita la part interessada.

Dintre del territori català, els ciuta-
dans, sigui quina sigui llur llengua mater-
na, tindran dret a.elegir l'idioma oficial
que prefereixin en llurs relacions amb els
tribunals, autoritats i funcionaris de totes
classes, tant de la Generalitat com de la
República.

Qualsevol escrit o document que es
presenti davant dels tribunals de justícia,
redactat en llengua catalana, haurà
d'anar acompanyat de la corresponent
traducció castellana, si així ho sol·licita
alguna de les parts.

Els documents públics autoritzats pels
fedataris a Catalunya, podran ésser re-
dactats indistintament en castellà o en
català, i obligadament en una o altra
llengua, a petició de la part interessada.
En tots els casos, els respectius fedataris
públics expediran en castellà les còpies
que hauran de tenir efecte fora del terri-
tori català.

Estatut del 79: Article 3:
1) La llengua pròpia de Catalunya és el

català.- . - • . • • • . : • . - - " tv ; / r . . : ; . \ > ^ .-.-
.,2) L'idioma català és l'oficial a Catalu-

nya, així com també ho és el castellà ofi-

' dal a tot l'Estat espanyol.
3) La Generalitat garantirà l'ús normal i

oficial d'ambdós idiomes, prendrà les
mesures necessàries per tal d'assegurar
llur coneixement i crearà les condicions
que permetin d'arribar a llur igualtat ple-
na quant als drets i deures dels ciuta-
dans de Catalunya.

4) La paria aranesa serà objecte d'en-
senyament i d'especial respecte i protec-
ció.
ARTICLES QUE TRACTEN
DE LA CULTURA

Estatut del 32: Art. 7: "la Generalitat
de Catalunya podrà crear els centres
d'ensenyament... amb independència de
les institutions docents i culturals de
l'Estat.

La Generalitat s'encarregarà dels ser-
veis de belles arts, museus, biblioteques,
conservació de monuments i arxiu?, ex-
ceptuat el de la Corona d'Aragó.

(...)"
Estatut del 79: Art. 9: "La Generalitat

de Catalunya té competència exclusiva
sobre les següents matèries:

(...)
4) Cultura. .
5) Patrimoni històric, artístic, monu-

mental, arquitectònic, arqueològic i cien-
tífic, sens perjudici d'allò que disposa el
número 28 de l'apartat 1 de l'article 149
de la Constitució.

6) Arxius, biblioteques, museus, heme-
roteques i altres centres de dipòsit cultu-
ral que no siguin de titularitat estatal.
Conservatoris de música i serveis de be-
lles arts d'interès per a la comunitat
autònoma.

7) Investigació, sens perjudici d'allò
que disposa el número 15 de l'apartat 1
de l'article 149 de la Constitució. Les
acadèmies que tinguin llur seu central a
Catalunya."

Article 11:
"Correspon a la Generalitat l'execució;

de la legislació de l'Estat en aquestes
matèries:

(...)
7) Museus, arxius i biblioteques de

titularitat estatal l'execució de les quals
no es reservi l'Estat. . , . '

Article 27:
"D Per a la gestió i prestació de ser-

veis propis corresponents a matèries de
la seva exclusiva competència, la Gene-
ralitat podrà celebrar convenis amb altres
comunitats autònomes. Aquests acords
hauran de ser aprovats pel Parlament de
Catalunya i comunicats a les Corts Gene-
rals i entraran en vigor als trenta dies
d'aquesta comunicació, llevat que
aquestes acordin en l'esmentat termini
que, pel seu contingut, el conveni ha de
seguir el tràmit previst en el paràgraf
segon d'aquest article, com a acord de
cooperació.

"2) La Generalitat també podrà establir
acords de cooperació amb altres comuni-
tats autònomes, prèvia autorització de
les Corts Generals.

"(...)
"4) Per ser el català patrimoni d'altres

territoris i comunitats, a més dels vincles
i correspondència que mantinguin les
institucions acadèmiques i culturals, la
Generalitat podrà sol·licitar del govern
que celebri i presenti, en el seu cas, a les
Corts Generals per a la seva autorització
els tractats o convenis que permetin l'es-
tabliment de relacions culturals amb els
Estats on s'integrin o resideixin aquells
territoris i comunitats.

"5) La Generalitat serà informada en
l'elaboració dels tractats i convenis, així
com dels projectes de legislació duanera,
mentre afectin matèries del seu específic
interès. . .

Disposició addicional segona:
"Mitjançant la corresponent norma de
l'Estat i sota la seva tutela, es creara i
regularà la composició i funcions d'un
patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
en el qual tindran participació preemi-
nent la Generalitat de Catalunya, altres
comunitats autònomes j províncies en el
seu cas." .
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Objetivo del nuevo arto legislativo

Desarrollar la
Constitución

/ - . -
La pausa legislativa marcada por las vacaciones de

diputados y senadores es quizás el mejor momento
para pasar balance del anterior curso legislativo y
plantearnos cuáles van a ser los grandes temas
pendientes para el próximo setiembre.

'.., El periodo que terminó el quin-
ce de agosto con la aprobación
del Estatut de Catalunya ha esta-
do marcado muy profundamente
por la convocatoria anticipada de

, elecciones generales, que supuso
un bache de tres meses en los •
cuales toda actividad legislativa
.fue paralizada. Ese paréntesis for-
zoso señala, sin embargo, un mo-
mento crucial, el de convocatoria
de las prirneras elecciones dentro
del marco de la Constitución.

-, En ese texto legal, en el que se
encuentra reflejado el país que la
mayoría äe los españoles tienen,
donde se emplearon las energías

. de diputados y,senadores en los
primeros meses -setiembre, octu-
bre- del año legislativo.

CONSENSO AUTONÓMICO

En abril, abiertas de huevo las
„„sesiones, un tema fue objeto de,
^.preocupación fundamental tanto

de los parlamentarios como de la
prensa V del pueblo/la discusión
de los estatutos de autonomía de.

¡i..ï Euzkadi y Catalunya. Han sido dos
" textos de elaboración complicada

y que han motivado largas, inter-
minables discusiones y reuniones.
Dos textos que han pasado por

;' momentos extremadamente difí-
ciles, pero que finalmente han sa-
lido adelante, devolviendo al pue-
blo español algunas de las ilusio- ;
nes y, esperanzas que se habían
ido gastando en estos primeros
años de democracia. „

: ' En la discusión de los textos
autonómicos se empleó un siste-

ma utilizado únicamente en los
grandes temas. Podría llamarse
"consenso", si la palabra no estu-
viera tan desprestigiada. Hay que
señalar sin embargo que ese
acuerdo básico entre los distintos
partidos políticos, al tratarse de
temas fundamentales para la vida
'del país y. la conservación de la
democracia, no ha dado tan malos
resultados como podría creerse..
La Constitución y los. Estatutos
han sido* dos de sus consecuen-
cias. , . •

•El sistema fue utilizado también
en un intento desesperado de sal-
var la situación económica, los
Pactos de La Moncloa, fracasado
por las demasiadas deudas de cla-
se que arrastra consigo el conglo-
merado de la UCD. Se "recurrió
también al consenso en otra oca-
sión. El 23 de mayo la mayoría de
grupos' parlamentarios firmaban
un comunicado conjunto de con-
dena al terrorismo y de apoyo al
Gobierno en su lucha para termi-
nar con las bombas y las muertes
del terror. Unos días antes, la ca-
fetería California de Madrid había

.volado por los aires, dejando el
triste balance de 18 muertos. Ban-
das de ultras tomaron el barrio de
Salamanca y amenazaron a bar-
budos, más o menos rojos y pro-
gres, haciendo por unos días cun-
dir el miedo en el barrio más cén-
trico de Madrid. En esa ocasión
sólo se alzó una voz discrepante,
la del grupo: de Coalición Demo-
crática T Tampoco los de' Mixto
firmaron la declaración. Es de su-
poner que Blas Pinar y Bandrés no
pudieron.ponerse de acuerdo.

Sin pena ni gloria pasaron sin
embargo por el-Congreso otros
temas tan importantes intrínseca-
mente como los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, la ley Antite-
rrorismo y el Plan Energético,Na-
cional. Cuando se trata de pasar
de las grandes palabras y de ios
marcos generales a las acciones
concretas, los bloques de izquier-
das y derechas se.f orman automá-
ticamente. La UCD cuenta siem-

• pre . con el apoyo de Coalición
Democrática y a menudo con el
del PNV y de CDC, no importa
entonces que; un proyecto sea
aprobado raspando en el Congre-
so. Los votos en contra de socia-
listas y comunitas son esperados
a veces hasta deseados:

DESARROLLAR LÀ
CONSTITUCIÓN

" * ' —
', " • " * f r - • *"*

Para los próximos meses, esa ten-»
. dencia a aplastar con la fuerza,
corta pero suficiente, de los votos,
las voces de la izquierda parla-,
mentaría, puede ser muy peligro-
sa. Hay que discutir una serie de

, leyes que representan el desarro-
llo de la Constitución/* la forma
práctica de las teorías en ella reco-
.gidas. Han sido ya remitidos a ías
Cortes y-están pendientes de dis-
cusión la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional y las de Conse-T
jo General del Poder Judicial, FÌ-

•nanciación de las Comunidades
Autónomas y Delimitación de
Competencias en materia de Se-
guridad Pública; así como las mo-
dificaciones y la ley de Autonomía
Universitaria.. Quedan para muy
pronto las modificaciones del Có-
digo Penal, la ley del Divorcio y la
Ley de Valoración del suelo. Te-
mas, mucho nos tememos, en los
que no funcionará ningún tipo de
acuerdo^y quedarán por tanto en
manos de la recalcitrante derecha.

En Euskadi, cara al Estatuto

Acuerdo de los partidos
may orif arios

"Si el proceso autonómico se .
hace bfen y el poder central es
generoso en Ja cesión de transfe-
rencias-sobre todo en orderf pú-
blico-; yo creo sinceramente que,
no se llegará a la ulsterización de
Euzkadi, y creo también que ETÀ
habrá visto su apoyo popular
enormemente reducido, porque
en cierta manera tanto el pueblo
vasco como la misma ETÀ están
sintiendo lo que yo llamo el can-
sancio de la muerte." Estas pala-
bras de José María 'Txiqui" Be-
negas, secretario, general del
Partido Socialista de Euzkadi, -
PSE-PSOE, resumen toda.la-filo-'.

.. soffa que vienen manteniendo
las fuerzas políticas del País Vas-
co que apoyan el estatuto de
Gernika desde que este fue apro- "'
bado en ia comisión constitucio-
nal del Congreso de los Diputa-
dos.

Esas mismas fuerzas políticas
se disponen, durante estos días,
a preparar la campaña del refe-. , «
réndum en el que el pueblo vas-,
co sancionará el texto de Gerni-
ka. El apoyo incondicional de
estos partidos les llevará a inten-
sificar una campaña erHa que los- -
principales escollos están en los •
abertzales (patriotas vascos),
que se inclinan por la absten-
ción,,y en general el miedo y la
apatía del pueblo 'euskaldun,
cansado ya de las metralletas
pero con el pavor que le produce ~
el saber que ETÀ prepara una
nueva ofensiva armada á tumba
abierta para impedir a toda costa
la ratificación por el pueblo vas-
co del Estatuto.

Doscientos-mil carteles y qui-
nientas mil pegatinas solicitando ~
de la población el sí al Estatuto

/ es, de momentorel fruto que han
- dado las primeras reuniones pre*

paratorias de la campaña unitaria -
en la que participarán, además f
de las fuerzas políticas parlamen- ;

tarias, PSE-PSOE, PNV, PC de
. Euzkadi, otras extraparlamentà-
ries que apoyan el texto. Sólo la

-, extrema derecha, de momento/
ha dado su nò rotundo.

En cuanto a,Herri Batasuna,
coalición abetzale, que según ;
medios políticos se encuentra
muy próxima a ETÀ militar, pro- •

piciará la abstención activa a la
vez que en .una extraña coinci-
dencia con los ultraespañoRstas,
valorarán positivamente el voto
negativo y otras fórmulas de re-
chazo. . - .

Para Francisco Letamendia,
diputado de esta coalición, "El
¡Estatuto de Gernika es un fan-
tasma de polvo y paja/ fruto de
las negociaciones de la U C D y el
PNV, representantes déla oligar-
quía española y la oligarquía vas-
ca".

Por su parte, Txiflui Benegas
ha señalado, en relación con la
posibilidad de qué continúe el
consenso entre las fuerzas políti-
cas de Euzkadi, qué el PNV debe
actuar con prudencia ante los
pactos con UCD, "porque no
debemos olvidar que el Estatuto
es un marco que luego hay que
interpretar y negociar, y sería un

• error que.los nacionalistas llega-
ran a un acuerdo con la UCD,
para apoyarla en el Parlamento
español, aunque a nosotros nos
-vendría muy bien ese posible
pacto ya que así se empezaría a
clarificar de una vez por todas
quién es la izquierda y quién es Ja
derecha." . -- ' • • ] - *' '

Lo cierto es que jas organiza-
ciones políticas que apoyan el
Estatuto vasco concentran todos
sus esfuerzos en te aprobación^
de este como un remedio para la
. pacificació n ( de Euzkadi.. Más
adelante ya se "verá qué hacer y
cómo interpretar el texto de la

-manera más amplia posible y en
la que quepan todas las opcio-
nes. Ahora, de momento, no
existe siquiera esa posibilidad. .

Otra cosa es Ja actitud de Herri
Batasuna, cuyo oportunismo po-
lítico cada día que pasa está más
claro. La coalición abertzale ca-
muflará el grado de abstención

• política de sus seguidores con la
abstención natural que produce
tal género de consultas popula-
res en cualquier país democráti-
co, con lo que H B tratará de
capitalizar así un hipotético apo-
yo. Todavía es peor intentar apo-
derarse de los votos del no de la
extrema derecha. Y luego hablan
de oportunismo electoralista.

- JAIME CORROSA

Desde el pasado día 17, en que
el Correo de Andalucía publicó su ,
texto íntrego, se conoce el borra- i

, dor del proyecto de Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Con
ello, este territorio puede ser el
cuarto en obtener un régimen
autonómico en el Estado Español.;

Una vez discutidos en el Con-
greso de los Diputados los Estatu- .
tos vasco y catalán, a punto de-
re vi sarse el texto de Galicia,, las
denominadas nacionalidades his- ;
torteas consiguieron su objeto de
lograr una autonomía al menos *
similar a la que erv otros tiempos
disfrutaron. , .

Pero otras regiones y naciona-,
(idades del Estado Español tam-
bien centran su atención, estos
días, en la redacción y publicación
-de sus Estatutos, y en la culmina-
ción de su respectivo proceso
autonómico. La Constitución es-
pañola exige de estas nacionalida-
des no consideradas históricas
una sene de requisitos que de
momento sólo se están cumplien-
do en Andalucía, el País Valencia-
no y Canarias. De estos tres terri-
torios, indudablemente el que lle-
va más ventaja es el andaluz.

OBJETIVO DE LA
AUTONOMÍA ANDALUZA:
PALIAR EL PARO.

El proceso de elaboración del

Contra el paro y hacia la autonomía

Andalucía: unanimidad por el Estatuto

..Estatuto de autonomía andaluz
hay que desglosarlo en tres verti-
entes. :

Por una lado, la polémica de la
clase política; por otro, la activi- .
dad -del presidente del órgano

": preautonómico, La Junta de An-
dalucía, el socialista Rafael Escu-

"redo; y, por último, la opinión de
la calle, del hombre de a pié.

En cuanto respecta al primer
punto, la situación es un tanto
confusa. Las fuerzas políticas an-
daluzas en -éstos momentos se
encuentran enfrentadas y dividi-
das por la discusión de algunos
puntos del Estatuto. Por una par-
te, se ha agudizado la polémica de .
la definición de Andalucía como
^nacionalidad o región. El primer
calificativo es defendido por los
andalucistas del PS A, mientras
que, el segundo, por el resto de
los partidos parlamentarios o ex-
traparlamentarios. .

En lo que, al parecer, están to-
dos de acuerdo, es en la redacción
del punto que hace referencia a
los objetivos básicos de la comu-

nidad autónoma. El artículo 12, en
su apartado 3, del borrador del
proyecto dice: "La comunidad
autónoma ejercerá poderes con

-los siguientes objetivos básicos:
La consecución del pleno empleo
en los sectores de la producción y
la especial garantía de puestos de
trabajo para las nuevas generacio-
nes de andaluces".

Los términos suscitados en este,
articulado son, a juicio de los
autores del borrador de Carmona
—así se llama el texto de. Estatu-
to—, "el objectivo básico de An-
dalucía: el que por medio de la
autonomía se palie el paro y la
enorme pobreza de nuestro país".

Lo que nadie sabe es si este
articulado suscita las esperanzas
del pueblo. A la clase política le
empieza a inqujetar la total indife-
rencia de la población ante la dis-
cusión del Estatuto. El pueblo está
tan quemado que difícilmente
presta atención a otra cosa que no
sean los remedios pragmáticos.
.La tensión social sube, cada día

que pasa, de tono; La última ha
sido el encierro de 24 alcaldes de
la provincia de Sevilla en la Dipu-
tación Provincial para líamar la

. atención sobre el acuciante pro-
blema de la región: el paro.

Es como dijo el diputado socia-
lista por Sevilla Alfonso Guerra:
"Este sitio infernal que hace .que
"Andalucía siga siendo el último de
la cola en toda España, tiene que
acabarse, porque si no los andalu-
ces no van a soportar jnás esta
situación y el movimiento de re-
chazo que se ya a producir puede
generar una desestabilización to-
tal en España." r

ESCUREDOENLA
ANDALUCÍA DEL HAMBRE.

Mientras tanto, el presidente de
la Junta, el socialista Rafael Escu-
redo, sigue recorriendo los muni-
cipios de Andalucía para pedir el
pronunciamiento de los ayunta-

mientos por la autonomía En la ,
actualidad, el 75 por ciento de las
corporaciones de siete provincias
se han pronunciado a favor.

Cádiz ha logrado ya casi el cien
por cien. La sigue Sevilla, Jaén,
Córdoba y Huelva, que esta sema-
na está siendo visitada por Escu-
redo. Granada y Málaga. En últi-
mo lugar se encuentra Almería, en
la que sólo se han pronunciado el
48 por ciento de los municipios, y
es curioso porque en esta provin-
cia la UCD tiene mayoría de ayun-
tamientos. Clavero Arévalo, hoy !
ministro de Cultura, y ayer anda- :., _
luz de procedencia, señaló en Ca- -
sares, durante el homenaje orga-
nizado por la junta a Blas Infante, . /
el "padre de la patria andaluza",
en el 42 aniversario de su muerte,
que lleva días colgado al teléfono
pidiendo a estas corporaciones
ucedeas que se pronur -eri sin
retraso en favor -*•'• Ja pidiia auto-
nomía.

Hay quien dice que el problema
se debe buscar en la pugna que
vienen manteniendo los centralis-
tas a ultranza del gobierno, repre-
sentados por Abril Martorell y los
cuasi-nacionalistas, de los que
Clavero podría formar parte. Por-
que, si no, en su pueblo lo linchan. ,

OCTAVIO ROZAS
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Josep Maria Triginer

Coherència abans que síntesi
Josep Maria Triginer és un dels autors d'una de /es

dues ponències que presenta el Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE), al Congrés Extraordi-
nari del PSOE. Parlem amb ell de la seva ponència i
del Ço n g résf queja s'apropa. !

Què pot significar aquest
congrés per al PSOE? Què
s'hi juga?

— Políticament, aquest con-
grés comporta d'alguna forma

. els resultats d'un debat polític
realitzat al si del partit sobre el,

"paper del PSOE en la crisi que.
està. patint "el capitalisme.

El debat del PSOE no ha pres
cap forma estranya al debat dels
partits socialistes europeus, cen-
trat en,quin ha de ser el paper

xdels socialistes i quina la, lluita
• política que s'ha de jugar per

superar la crisi del capitalisme,
j, • ( " t w

Al marge dels problemes polí-
tics/ que no seran resolts, hi ha
una lluita política del poder, en
què una part <Je persones i de
grups entenen que la seva apor-
tació política en la pràctica de la
vida del; partit pot ser, tal vega-*;

da, més important del que- la J

' consideren altres companys, en
completa legitimitat ambdós
grups. * ' ••• -/ ,t-^ -

— Quins són els trets més
característics de la ponència

que tu, juntament amb d'al-
tres companys, signes?

—El més important de la po-
nència és reflectit també en d'al-
tres texts,com el que en Raimon
Obiols defensà ,a l'assemblea de
la •;. Federació de Barcelona;
aquests punts, coincidents con-
sisteixen a considerar que la crisi
actual del capitalisme és una cri-
si del sistema capitalista. ÉS evi-
dent que aquesta afirmació és
de cabdal importància, ja que si
és la crisi definitiva, estem en el
moment pel qual sempre hem
estat lluitant els socialistes.

Com a conseqüència, la po-
nència assenyala les línies d'ac-
tuació, sota el punt de vista eco-
nòmic, ,quev intenten superar"

'aquest moment de crisi i que,"
òbviament, surten de la lògica
capitalista. L'anàlisi s'estén tam- -
bé sobre ja situació- específica, r
concreta d'Espanya í els condi-,
cionants de la nostra actuació
política, sense que això.pressu-,
posi que puguin comportar algú- „
na contradicció amb relació als
objetius abans esmentats.

Un debate entre socialistas

• En aquest sentit s'insisteix so-
bre corn afrontar els problemes
de l'aprofundiment i la consoli-

' dació de lá democràcia, en lá
doble' vessant institucional i so-
cial, i com a conseqüència es
puntualitza l'estratègia que els
socialistes hem de cobrir per
aconseguir les fites objectives
immediates, i a la vegada es con-
creta .quina ha de' ser la base
social sobre Ja què s'ha de bastir
el projecte .socialista.. Finalment,
s'explicita el model de partit més
•adequat per seguir l'estratègia i
els objetius definits.. ' ^ %

—Quant a l'afer de la pro-,
pera executiva, creus que és.,
possible una síntesi entre les
dues corrents més fortes?, •-;

—L'executiva de. síntesi és
possible, ja que políticament tot
ho és, però penso que en la fase
històrica actual del partit no se-,
ria.positiu que la,síntesi compor-
tés ^ajornament dels problemes
polítics que ha plantejat el 28
Congrés. Estimo que er* tot cas
la síntesi hau.ria.de fer-se al vol-
tant dels socialistes que propo-*
sin un camí a la societat que tots •
volem, i que siguin .capaços,,
d'assumir el càrrec aijib la~,cphe^
rència necessària, per vitalitzarvel-\
partit durant1 el .mandat çorres-ç1

ponent. • >• * - » -t- }• $, rc r̂,1^ - ;
' ERNEST BLANCH?

^".- '">c " '- ; ¿{lijó {

n- ;:•'»"• fer-í ttö ab - '
- -• ,V'4 •?-•-, »v f

PSOE: Nada de Bad Godesberg
A un mes de la celebración del

Congreso -v,extraordinario, .del
PSOE, la tensión en el seno de la
organización socialista ha crecido
notablemente. Sin, embargo, se-
gún las últimas apreciaciones de
uno de los miembros-de la comi-
sión gestora, Carmen García Bloi-
se, el contenido de las ponencias
recibidas hará posible el acuerdo
político. * ' : , ' . ; - " . ' . ,

La' asamblea soberana del
PSOE, que tendrá lugar en Madrid
durante los días 28, 29 y 30 del
próximo mes de septiembre, es,
sin duda, un acontecimiento de
gran expectación entre los medios
políticos'. No obstante, el debate
que viven los socialistas ha sido
sensiblemente catapultado por la
prensa en agosto, que se ha en-
cargado de airear y en ocasiones
de exagerar Jas declaraciones pú-
blicas de las figuras del partido
pertenecientes a una u otra de las

. corrientes de opinión que se mani-
fiestan ante el Congreso.

. Así las cosas, la más reciente
interpretación acerca del alcance
político de la .discusión política

.corrió a cargo de Carmen García
Bloise, miembro de la comisión
gestora que dirige, el partido,
quien - sostuvo en días pasados
que el contenido de las 34 ponen-
cias recibidas por la actual direc-
ción del PSOE hacía favorable la
consecución de un acuerdo políti-
co de base que permitiera un de-
sarrollo satisfactorio de las sesio-
nes del Congreso.

• . Castellanos..
TODOS EXPLICAN
EL MARXISMO

El próximo 24 de agosto, la co-
misión gestora del PSOE enviará a
todas las agrupaciones provincia-
les del partido la memoria en Ja
que se puede encontrar el totai de

las ponencias recibidas. A partir
de este momento, los militantes
celebrarán una asamblea en la que
debatirán sobre los textos recibi-
dos, su posición política ante el
Congreso Federal, y elegirán los
delegados según les corresponda.
La información ha de estar en

B us te/o
manos de la gestora antes del día
25 de septiembre.

Del contenido de las ponencias
que se van a discutir en el congre-
so cabe destacar que la polémica
no se centra en el tema marxismo
sí, marxismo no. 'Là cuestión prin-
cipal, está en la concepción del

*i-¿
f t *i - •>, _ ^* _
; PSOE. como partido de, clase:
'mientras unos mantienen el térmi-
x no cíase tal y como lo definía
Marx en el siglo pasado (proleta-
riado industrial), otros sostienen
que la clase debe abarcar a secto- ,
res del mundo del trabajo no espe- :
tíficamente obreros, trabajador.es:£
no manuales, intelectuales, * pe-, -,
queños propietarios...., , * :•>

En cualquier caso, nadie habla -
. del PSOE como partido intercla-
sista, nadie pone en duda la hege-
monía de la clase trabajadora en el
proceso de transformación de'la.'',
realidad, y nadie se refiere al mar-'
xismo sin explicarlo detenidamen-
te.

•Por otra parte, las diferentes
corrientes de opinión siguen en la
brecha. El grupo Bustelo-Gómez '
Llorente-Castellanó parece mos-
trarse más activo que el otro gru-
po socialista, nucleado alrededor
de las posiciones de Felipe Gonzá-
lez, quien recientemente volvió de
,un viaje de veinte días por diver-
sos países de Centroamérica. Los
primeros han hecho públicas sus
tesis de que la próxima comisión
ejecutiva'debe atender a una di-
rección proporcional; mientras
que fuentes próximas a los segun-
dos no consideraron esta cuestión
por antiestatutaria. '

Los próximos treinta días serán
de incesantes declaraciones, ne-
gociaciones de todo tipo y previsi-
bles acuerdos políticos.

Pero todo entre socialistas. El
mes de septiembre no será el mes
: del Bad Godesberg español.
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Raimon Obiols

Contra la sociaidemocràcia
Raimon Obiols, l'autor de la defensa de l'altra ponèn-
cia que ha sorgit al nostre partit per al Congrés Ex-
traordinari del PSOE en l'assemblea de la Federació
de Barcelona, va aconseguir que l'esmentada Fede-
ració l'assumís. Parlem amb ell del28 Congrés, de les
perspectives del proper, i de la que ara ja és la
ponència de la Federació de Barcelona.

—¿Quin és el balanç que fas
del 28 Congrés del PSOE?

—Quan començà a plante-
jar-se la discussió sobre el tema
del "marxisme" al si del PSOE,
vam ser mofts, a Catalunya, els
qui vam indicar que ens sembla-
va que es produïa un "fals de-
bat". El desenvolupament, tan
peculiar, del XXVIII Congrés del
PSOE ens donà la raó. Els dele-
gats del PSC (PSC-PSOE) paga-
ren, en aquell congrés, el preu
de la inexperiència. Sens dubte,
l'aportació dels socialistes de
Catalunya hauria pogut ésser
més important, si no hagués es-
tat pèl fet que asistíem per pri-
mera vegada a un Congrés Fe-
deral, amb uns mecanismes, un
estil, unes característiques que
ens eren desconeguts. Un fet
particularment negatiu fou, en
aquest sentit, que els delegats
de Catalunya no vam poder in-
tervenir per explicar com hem
abordat nosaltres la qüestió del
marxisme i com això queda re-
flectit en els nostres Estatuts.
Malgrat tot, les nostres posi-
cions han anat fent camf i avui,
de cara al proper congrés federal
extraordinari de setembre, una

majoria de les ponències presen-
tades pels socialistes d'arreu de
l'Estat aborda el tema en termes
pràcticament idèntics als que fi-
guren en els Estatuts del nostre
partit. Això ha d'esser per a no-
saltres un motiu de satisfacció.
Com també el fet que les ponèn-
cies elaborades a Catalunya si-
guin objecte de molt particular
atenció a les altres nacionalitats i
regions de l'Estat.

El debat socialista que s'ha
iniciat arran del 28 Congrés Fe-
deral no es deturarà el proper
mes de setembre; cal esperar -i
treballar perquè sigui així- que
anirà continuant d'una manera
serena i intel·ligent, per tai
d'anar aclarint les grans pers-
pectives d'un projecte socialista
per a la dècada dels vuitanta.
Aquest debat no pot ser, no ha
d'ésser, una confrontació crispa-
da í doctrinaria entre dos grups
. apriorísticament determinats.

—Quin ha de ser el paper que
han de jugar els delegats del
nostre partit al Congrés Ex-
traordinari del PSOE?

La participació deís delegats
del PSC (PSC-PSOE) en el pro-

per congrés extraordinari del
PSOE pot ésser molt important.
Ha d'ésser una participació res-
ponsable, positiva i solidària, so-
bretot en dos aspectes fona-
mentals. En primer lloc, per des-
fer la falsa imatge que avui, en el
socialisme hispànic, es produeix
una confrontació frontal, bipola-
ritzada, entre dues posicions ho-
mogènies i tancades: la dels
"moderats" i la dels "radicals".
Això no és veritat, malgrat que,
per a simplificar les coses, molta
part de la premsa evoquí reitera-
dament aquest esquema carica-
turesc. En segon lloc, per tractar
de situar el debat en el terreny
on interessa que sigui. No pas en
el terreny difús de les grans afir-
macions de principis, de les in-
vocacions al passat, de les crides
a la crispació voluntarista, sinó
en el terreny concret de la lluita,
és a dir, en el terreny de la línia
política, de l'organització i del
projecte estratègic dels socialis-
tes.

No es venç la "socialdemocra-
tització" amb invocacions, sinó
amb el desenvolupament intel·li-
gent, mesurat i tenaç d'un pro-
jecte polític i organitzatiu que
s'adigui, amb passió revolucio-
nària i amb coratge intel·lectual,
a les característiques i als proble-
mes de la lluita de classes dels
nostres dies.

—¿Quins són el trets més ca-
racterístics i més definitoris
de la ponència que, junta-

ment amb d'altres companys
del partit, van redactar per al
Congrés Extraordinari de!
PSOE?

—La ponència és feta amb
plena autonomia de planteja-
ments. No va lligada a la del
sector radical del PSOE, és al
marge de la bipolarització que hi
ha a l'Estat: ' v. .

Es una ponència de perspecti-
va d'esquerra, amb les següents
característiques: analitza el mo-
ment actual deia crisi del capita-

lisme i de l'alternativa que el
socialisme hi preveu; defineix les
tasques polítiques a què s'ha
d'abocar el PSOE en l'actualitat;
i marca el desenvolupament po-i
lítico-organitzatiu per tal d'ade-
quar el funcionament del partit i
la seva lluita en el context social.
Un aspecte molt important és la
vida interna i la projecció de!
Partit Socialista a la societat.

ERNEST BLANCH

Cara al Congreso Extraordinario de PSOE

La organización en marcha
Unos 420 militantes participa-

rán eh los trabajos del Congreso
Extraordinario Federal del Partido
Socialista Obrero Español que se
celebrará en el Hotel Meliá Castilla
de Madrid los días 28, 29 y 30 del
próximo mes de setiembre.

Los trabajos de infraestructura
y organización del Congreso ex-
traordinario del PSOE se encuen-
tran muy avanzados. Una vez fi-
nalizada la primera fase de discu-
sión interna y presentación de po-
nencias, la segunda finaliza esta
misma semana con la entrega de
la memoria del Congreso, donde
se publican las 34 ponencias pre-
sentadas y admitidas por la Comi-
sión Gestora. "No han existido
graves problemas técnicos a la
hora de la admisión de las ponen-
cias", ha manifestado a l'Opinió
Socialista Javier Guerrero, coordi-
nador técnico de la organiza-
ción de la asamblea soberana; só-
lo algunas tuvieron que ser remiti-
das para que se resolviesen algu-
nas dificultades técnicas que ya
estaban subsanadas."

Estas formalidades se refieren
sobre todo a documentos remiti-
dos sin el aval de las agrupaciones
y las federaciones o a veces, sólo
con las firmas de un militante o un
colectivo.

En el mes de setiembre será sin
duda cuando culmine el proceso

de discusión interna dentro del
partido. Para el día 25 la comisión
gestora dispondrá de los resulta-
dos de las asambleas comarcales,
provinciales, regionales o nacio-
nales acerca de la elección de los

delegados y el pronunciamiento
de la línea a seguir. El día 28, a las
diez de la mañana, y presumible-
mente en el mismo salón -aunque
esto no está confirmado aún- en
el que hace casi tres años se cele-

bró el XXVII Congreso del PSOE,
aquel en el que la resolución polí-
tica se introdujo el ya famoso y
polémico término marxista, se
procederá a la inauguración de la
asamblea soberana a la que sólo

están invitados los observadores
de la Internacional Socialista.

EL DI A 30, ACTO
DE CLAUSURA.

El día 30 no será realmente un
día de congreso, a no ser que los
debates se hayan prolongado ex-
cesivamente. En esa fecha se
piensa convocar un acto de clau-
sura en el que intervendrá el nue-
vo secretario general, y posible-
mente los secretarios generales de
la Unión General de Trabajadores
y las Juventudes Socialistas, Ni-
colás Redondo y Juan Antonio
Barragán respectivamente.

Los servicios de infraestructura
del Congreso no serán tan espec-
taculares como lo fueron en la
asamblea de mayo, pero se espe-
ra que aún así el interés que des-
pertarán estos debates obliguen a
que funcione un servicio de pren-
sa permanente.

Asimismo se ha previsto el fun-
cionamiento de un servicio de or-
den, de traducción simultánea y
de restaurante- y alojamiento de
los delegados. En definitiva, se
espera que el Congreso Extraordi-
nario de setiembre sea más un
congreso de trabajo y de discu-
sión que un espectáculo; es por
ello que no irán tantos invitados
como en una asamblea federal
cualquiera viene siendo norma.

ERNESTO CABRATALA
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La consolidació de la democracia passa inevitablement
per la transformació del vell estat español1.—-La ponència que vaig tenir

l'honor de presentarien l'ocasió
del XXVIII Congrés extraordina-
ri del PSOE era una ponència

/purament estratègica i no tenia
altre objectiu que denunciar la
confusió que em sembla que exis-
teix en determinats sectors del
Partit entre dos factors fonament
tais deF procés democràtic ac-\:

tual: el text de la Constitució i les
estructures de l'Estat. Tot al
llarg de la història, els pobles
d'Espanya s'han donat una sèrie
de Constitucions democràtiques,
Constitucions que tard o d'hora
han acabat ofegades en mans de
les estructures de l'Estat

2.—A la mort de Franco, la
crisi econòmica mundial i la crisi
interna del franquisme planteja-
ren el vell Estat espanyol el prot
blema de la seva descomposició o
de lá seva transformació profun-
da. I aquest EstatTel mateix que
va alçar-se contra la República
l'any Ï936, que va aguantar^tres
anys de guerra civil gràcies a
l'ajuda militar de l'Alemanya na-
zi i de la Itàlia feixista, i que va
imposar durant 40 anys la-seva
voluntat i la seva dictadura a tot
el país, aquest mateix Estat, a la
mort de Franco, va decidir una
obertura democràtica', animada
pel President Suarez'ï coneguda
per la "Reforma política".

3.—Aquest Estat, de propor-

cions monstruoses si es tenen en-
compte les seves coordenades, les
seves dimensions i les seves ca-
racterístiques, format per més de
mig milió de funcionaris, entre
els quals els Estats Majors de les
Forces Armades, els caps de tots
els aparells policíacs i repressius,
els recaptadors de contribucions
i els encarregats de repartir els
diners 'dels pressupostos,! els
30.000 sindicalistes "verticals"
retirats de la circulació, els 8.000
"barons" de la TVE, els milers
d'emboscats de la Seguretat So-
cial i tots els controladors d'un
règim d'autarquia .que, teòrica-
ment, ha iieixat d'existir, sense
modificació,de cap mena, ni en

.les mentalitats ni en les conduc-
tes dels homes, s'ha convertit, en
el transcurs dels darrers tres
anys, per obra i gràcia de la
UCD, del text constitucional i el
"consens" de les formacions
d'esquerra, en un model de de-
:mocràcia.

4.—En conseqüència, la
Constitució, obra mestra del Tac-;
tual procés democràtic, no és

—per a molts de nosaltres—una
conquesta definitiva sinó un
compromís entre les forces popu-
lars i democràtiques i les estruc-
tures agrupades en el si de l'Es-
tat i representades políticament

per Enric Adroher-Gironella

?per UCD. Al final del procés
democràtic en curs, les forces po-
pulars acabaran "consolidant"
la democràcia, és a dir, transfor-
mant i adaptant l'Estat a ia
Constitució i a la voluntat majo-
ritària del país. Q bé les forces de
l'Estat, com tantes vegades en el
passat, acabaran desnaturalit-
zant la Constitució, subordinant-
la als seus interessos i retornant a
mètodes autoritaris experimen-
tats en èpoques passades.

5.—La sola garantia ,rau,
d'una part, en mantenir una opo-
sició sistemàtica dels socialistes
en totes les Comissions i en tots
els Plens del Congrés i, d'altra
part, consolidar la presència so-
cialista als ajuntaments, i demà a
les autonomies, transformant
unes i altres, així com els sindi-
cats obrers, en veritables contra-
poders entorn dels quals es pu-
guin mobilitzar, cada vegada que
sigui necessari, les forces obreres
i populars.

6.—Aquestes són, molt resu-
mides, les línies generals de la
ponència presentada. Ponència
que vaig defensar davant diverses
assemblees d'agrupació i que
vaig retirar, després d'una darre-

ra presentació, a l'assemblea de
la Federació de Barcelona. Vaig
retirar la ponència per dues
raons: Primera: Perquè vaig arri-
bar a la conclusió que existeix
una ruptura mental i lògica entre
la generació socialista nascuda
de la crisi del franquisme i la
generació socialista de la Repú-
blica i de la guerra civil. L'Estat
no té, per a la nova generació
socialista, la importància i el pro-
tagonisme que té per a la genera-
ció anterior. Per exemple, sóc
dels qui continuen creient que les
negociacions darreres per l'Esta-
tut d'Autonomia d'Euskadi i per
l'Estatut català han estat I- un
compromís entre l'Estat es-
panyol, representat per UCD, i
les aspiraccions de les forces de-
mocràtiques i populars de les
dues nacionalitats. I que el seu

. desenvolupament futur dependrà
més de la nostra voluntat i deter-
minació que de la lletra dels Es-
tatuts. , i

7.—Segona: Perquè la meva
ponència no responia en absolut
al model de presentació donat" a
la majoria de les altres ponèn-
cies. O sia: principis generals,
amb la seva dosi de marxisme;
evolució del capitalisme, subrat-
llant l'explotació, els desequili-
bris i íes injustícies que porta en

si; denúncia de la crisi econòmi-
ca mundial, sense aportar-hi de
veritables solucioas; reafirmado
i actualització del projecte socia-
lista; consolidació de la democrà-
cia a casa nostra i defensa de
la Constitució i de les autono-
mies; i, per acabar, model de
partit, naturalment de lluita i de
govern, animador. - d'un Front
dels Treballadors o de la majoria
del "poble treballador", instru-
ment fonamental del pas, demo-
cràtic i progressiu, a la- societat
socialista. Esquema queja.es tro-

í ba en la Declaració del Congrés
d'Unificació del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALU-
NYA (PSC-PSOE) d'ara fa un
any, els 15 i 16 de juliol de 1978.

" 8.—Retirada la ponència, vaig
aconsellar als qui podien estar
d'acord amb les meves anàlisis
de sostenir la ponència dita
d'ObioIs-Ramos, per les tres
raons següents: Primera: Perquè
eni semblava, doctrinalment, la
més completa i la més equilibra-
da. Segona: Perquè en diferents
indrets s'hi feia al·lusió al paper
reaccionari de l'Estat espanyol i
a la necessitat de la seva transfor-

,mació. Tercera: Perquè, assumi-
da per militants procedents dels
tres antics col·lectius, era la mi-
llor sistuada per assolir la unifi-
cació defmitiva del Partit

Por un socialismo marxista
be nos ha pedido que sintetizá-

, ramos en .pocas líneas, ~Tpara
''L'Opinió Socialista" j los motivos

'que nos llevaron a presentar una
ponencia para el Congreso ex-
traordinario del PSOE, y cuáles
son los elementos centrales de di-
cha ponencia, y esto es lo que tra-"

, taremos de hacer a continuación.
Toda la izquierda (socialista y

comunista) en los países de capita-
lismo avanzado está atravesando
una profunda crisis de identidad^
tanto de identidad teòrico-politica,
como de praxis cotidiana, y nues-
tro país no es ajeno a tal crisis. El
occidente capitalista atraviesa una
profunda crisis estructural del sis-
tema económico, social, político e
ideológico; se está dando una de
esas situaciones que Marx decía,
en la cual "20 años no suponen ni
el avance de un día en la historia"
y donde el estancamiento de la
lucha de clases •—estancamiento
producido por la incapacidad glo-
bal de las clases enfrentadas de
dar uña salida progresiva a dicha
situación—está llevando a la de-
gradación de las clases enfrenta-
das; y cuando ello ha sucedido en
la Historia, se dan años de deca-
dencia para el conjunto de la hu-
manidad; y a esta situación la iz-
quierda no hemos sido capaces
aún de hallarle una salida realista
y revolucionaria, a la vez capaz de
hacer salir a la humanidad dé está
crisis produnda, haciendo de los
trabajadores la clase dirigente de
tal proceso de superación de la
crisis.

Ante la agravación de la profun-
da crisis global del sistema capita-
lista, la 'actualidad del Socialismo
democrático como única vía de sa-
lida a esta crisis se hace más nece-
saria; pero no es suficiente que tal
actualidad del Socialismo sea una
necesidad objetiva, es imprescin-
dible que los trabajadores, que las

clases populares tomen conscien-
- cia de tal x—actualidad— hecesi?
- dad y orienten su acción transfor-

madora y revolucionaria de una
forma consciente y organizada a
ofrecer unas vías de salida a dicha
situación; de ahí el papel de los
partidos obreros, de los Sindicatos
de clase y de las organizaciones de
masas populares: ser el instrumen-
to de acción, de reflexión y de se-
ñalización del camino a seguir,
para que los trabajadores tomen
en sus .manos la dirección política,
social e ideológica de la lucha por
superar esta crisis, y abran la vía
de acceso democrático al Socialis-
mo.
-_ En este contexto era —y es—
evidente para nosotros que el PSC
y el PSOE deben abrir un profun-
do debate teórico, político y prácti-
co para hacer que, el Congreso
Extraordinario de Septiembre, sea
un momento importante de ese
procesó de clarificación teórica, es-
tratégica, táctica y organizativa del
Socialismo del Estado Español,
que abra un rico y constructivo
debate interno que llene otra vez
de estímulo a los militantes, que
recupere ilusiones perdidas en
nuestros cuadros intermedios y en
los afiliados en general, y todo ello
cree un torrente de vitalidad crea-
tiva, capaz de poner en tensión
positiva al partido, y volver a hacer
de éste un auténtico partido socia-
lista, de clase, de masas y demo-
crático, que cubra correctamente
sus funciones de partido de lucha y
de gobierno. Cori esta ilusión y
objetivo un grupo de mujeres y
hombres del PSC (PSC-PSOE) nos
pusimos a elaborar una ponencia
que fuera una aportación más a tal
proceso de clarificación.
>Los elementos centrales' que
configuraban —y configuran— la
ponencia que elaboramos y pre-
sentamos eran: ,

por Didab Fàbregas i Guillen
y Miquel Sánchez i Segovia

-, 1.— a) reafirmar el carácter
del marxismo en la teoría y la polí-
tida socialista como el instrumento
fundamental para el análisis de la

- realidad y para su transformación.

\ b) definir el marxismo co-
mo ej núcleo central del pensa-?
miento socialista pero no el único;
aceptando a la vez el carácter de
teoría en permanente construcción
y rectificación que es el Socialismo
marxista.

c) reafirmar la solidez de
los puntos del programa máximo
del PSOE y actualizarlos definien-
do nuestra interpretación de los
contenidos esenciales de dicho
^programa máximo, como princi-
pios permanentes que son el norte
invariable de la acción de los So-
cialistas.

2.— a) reconocer que la pecu-
liaridad del proceso de transición
de la dictadura a la democracia
condiciona la acción de la izquier-
da y de todas las fuerzas democrá-
ticas. / "

b) que esa/ peculiaridad
exige reconocer la necesidad, de
alianzas democráticas entre los
trabajadores y los sectores de la
burguesía dempcrática —bloque
de progreso—-'durante un largo
período.

c) que esas alianzas demo-
cráticas tienen que tener como eje
básico de los mismos la unidad de
la izquierda, y que por ello no son
posibles ningunas alianzas demo-
cráticas de gobierno que se quie-
ran hacer en contra del sosteni-
miento de la unidad de la izquier-
da —socialistas y comunistas—.

d) que la UCD es el campo
de batalla de las diferentes frac-
ciones de clase del bloque domi-
nante, pero que la UCD tal y como

hoy existe no es el partido demo-
crático! de la burguesía española
(en Catalunya y en Euskadi la bur-
guesía democrática la representan
CDC-UCD y el PNV respectiva-
mente). :

3.— a) que el Frente de los
Trabajadores es el agente social y
el instrumento esencial irrenuncia-
ble de la estrategia socialista de la
vía democrática al Socialismo en el
Estado Español.

b) que dicho Frente de los
Trabajadores será la articulación
orgánica —en la pluralidad— de
las diferentes organizaciones poli-
ticas (Partidos), de clase (Sindica-
tos) y de masas (AA.VV.), o no
existirá tal Frente de los Trabaja-
dores.

c) que el Socialismo de-
mocrático supone la combinación
de las formas de la democracia tra-
dicional y las nuevas formas de
democracia de base.

4.— a) que para ello hay que
construir un gran partido socialis-
ta, concebido como un partido de
clase, de masas y de cuadros.

b) que este debe ser a la
vez un partido de lucha y un parti-
do de gobierno.

c) que debe aceptar y po-
tenciar la legitimidad y la necesi-
dad de las corrientes de opinión en
su seno.

d) que debe potenciarse el
control del partido sobre sus repre-
sentantes en los órganos institucio-
nales del Estado, y no caer en la
construcción de un partido que es
sólo une máquina electoral subor-
dinada a la dictadura de los hom-
bres con cargos en los aparatos de
Estado.

En fin, hemos querido elaborar
una ponencia que se sustentara en
ese Socialismo renovado que se
sostiene sobre las bases de la tradì-,
ción marxista no dogmática del
PSOE centenario y que a la vez se

enriquece con todas las aportacio-
nes hechas por los luchadores'so-
cialistas en estos 100 años de he-
roica y creativa lucha democrática
y socialista. Nuestra ponencia fue
derrotada eri la Federación de Bar-
celona (conseguimos el 20% de vo-
tos); fuimos los primeros en pre-
sentar la ponencia en las Agrupa-
ciones de Barcelona (y en algunas
de fuera de Barcelona), pero cree-
mos que una vez más el debate de
los contenidos de las diferentes
ponencias ha sido sacrificado a la
pleitesía de los hombres de relum-
brera y prestigio; creemos honesta-
mente que el partido ha perdido en
su conjunto al enfrentar "firmas"
(quienes suscribían cada ponencia)
al contenido político de las mis-
mas, y ello es lamentable porque
viene repitiéndose c*on demasiada
frecuencia en nuestro partido,
donde acaba importando más la
"etiqueta" que los contenidos, y
por esa senda sólo se avanza la
fomentación de la adhesión a los
individuos, y no a las ideas; por tal
vía se matará la teoría del partido
"de amplias fronteras" basado en
las reales corrientes de opinión, y
no en los grupos de amigos ligados
por los lazos del "clientelismo poli-
tico", tan nefasto en todo partido
de clase y socialista.

A pesar de todo, nosotros segui-
remos luchando por defender la
teoría y la práctica del Socialismo
marxista en el seno de nuestro par-
tido, y hacemos de. nuestra ponen-
cia -una de las bases de lo que
pretendemos que sea una corriente
de opinión —no un grupo de ami-
gos, o de presión— en el seno de
nuestro partido tal y como lo reco-
nocen y legitiman nuestros estatu-
tos. La batalla de las ponencias del
Congreso Extraordinario del
PSOE es el inicio de un proceso,
no el final, así lo entendemos noso-
tros.



ESTATUT DE CATALUNYA
L'Estatut ¡a ha estat aprovat per la Comissió Constitucional.

Pràcticament ja el tenim desprès d'haver-lo reivindicat al llarg
dels quaranta anys de franquisme. Cal recordar el famós eslògan

unitari del "Llibertat, Amnistiai Estatut d'Autònom
eslògan que ha comportat empresonaments, manifestacions

multitudinàries... i molta tinta als diaris.
Ja el tenim. Però a mitges: cal que el poble català el refrendi amb

el seu "Sí"massiu. Per això, malgrat que quasi
bo tota la premsa

L'OPINIÓ SOCIALISTA/9

catalana n'ha reproduït el text, L'OPINIÓ SOCIALISTA es creu
en el deure de publicar-la també: cal una difussió màxima de
l'Estatut, cal que cada català —¡n mig rat q,no, e/ co neixi— perquè
cada ciutadà l'ha de fer servir i defendre en front del centralisme
que encara no està enderrocat.
Per tot això, la tasca dels militants socialistes ha d'ésser, i serà,
molt important per a la seva difusió, ja que de la seva acceptació
ens depèn la possibilitat de configurar una Catalunya nova i de
progrés.

Text íntegre del nostre Estatut
PREÀMBUL DE L'ESTATUT

En el procés de recuperació de
les llibertats democràtiques el po-
ble de Catalunya retroba les seves
institucions d'autogovern.

Catalunya, en exercici del dret a
l'autonomia que la Constitució re-
coneix i garanteix a les nacionali-
tats i regions que integren Espan-
ya, manifesta la seva voluntat de
constituir-se en comunitat autò-
noma.

En aquesta hora solemne en
què Catalunya retroba la seva lli-
bertat cal retre homenatge a tots
els homes i dones que han contri-
buït a fer-ho possible.

El present Estatut es l'expressió
de la identitat col·lectiva de Cata-
lunya i-defineix les seves institu-
cions i les seves relacions amb les
altres nacionalitats i regions.
Aquesta solidantat és la garantia
de l'autèntica unitat de tots els
pobles d'Espanya.

El poble català proclama com a
valors superiors de la seva vida
col·lectiva la llibertat, la justícia i fa

; igualtat i manifesta la seva volun-
tat d'avançar per una via de pro-
grés que asseguri una qualitat de
vida digna per a tots els qui viuen i
treballen a Catalunya.

La llibertat col·lectiva de Cata-
lunya troba en les institucions de
la Generalitat el lligam amb una
història d'afirmació i respecte dels
drets fonamentals i llibertats pú-
bliques de la persona i dels pobles,
història que els homes i dones de
Catalunya volen prosseguir per tal
de fer possible la construcció
d'una societat democràtica avan-
çada.

Per fidelitat a aquest principis i
per fer realitat el dret inalienable
de Catalunya a l'autogovern, els
parlamentaris catalans proposen,
la comissió constitucional del
Congrés dels Diputats acorda, el
poble català referma i les Corts
generals ratifiquen aquest Estatut.

Article 1
1. Catalunya, com a nacionali-

tat, i per accedir al seu autogo-
vern, es constitueix en comunitat
autònoma d'acord amb la Consti-
tució i amb el present Estatut, el
qual és la seva norma institucional
bàsica.

2. La Generalitat és la institució
en què s'organitza políticament
l'autogovern de Catalunya.

3. Els poders de la Generalitat
emanen de la Constitució, del pre-
sent Estatut i del poble.
Article 2

El territori de Catalunya com a
comunitat autònoma és el de les
comarques compreses en les pro-
víncies de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona en el moment d'és-
ser promulgat el present Estatut.
Article3
ï. La llengua pròpia de Catalun-

ya és el català.
2. L'idioma català és l'oficial a

Catalunya, així com també ho és
el castellà, oficial a tot l'Estat es-
panyol.

3. La Generalitat garantirà l'ús
normal i oficial d'ambdós idiomes,
prendrà les mesures necessàries

per tal d'assegurar llur coneixe-
ment i crearà les condicions que
permetin d'arribar a llur igualtat
plena pel que fa als drets i deures
dels ciutadans de Catalunya.

4. La parla aranesa serà objecte
d'ensenyament i d'especial res-
pecte i protecció.

Article 4
La bandera de Catalunya és la

tradicional de quatre barres ver-
melles en fons groc.

Articles
La Generalitat de Catalunya es-

tructurarà la seva organització te-
rritorial en municipis i comarques.
També es podran crear demarca-
cions supracomarcals.

2. Així mateix podran ser crea-
des agrupacions basades en fets
urbanístics, metropolitans í altres
de caràcter funcional i fins especí-
fics.

3. Una llei del Parlament regula-
rà l'organització territorial de Ca-
talunya d'acord amb el present
Estatut, tot garantint l'autonomia
de les diferents entitats territo-
rials.

4. El que s'estableix en els apar-
tats anteriors s'entendrà sense
perjudici de l'organització de la
província com a entitat local i com
a divisió territorial per al compli-
ment de les activitats de l'Estat,
d'acord amb el que es preveu en
els articles 137 j 141 de la Consti-
tució. -
Articles

1. Als efectes del present Esta-
tut, gaudeixen de la condició polí-
tica de catalans els ciudatans es-
panyols que, d'acord amb les lleis
generals de l'Estat, tinguin veïnat-
ge administratiu a qualsevol dels
municipis de Catalunya.

2. Gaudeixen, com a catalans,
dels drets polítics definits en el
present Estatut els ciudatans es-
panyols residents a l'estranger
que haguessin tingut a Catalunya
el darrer veïnatge administratiu, i
que acreditin aquesta condició en
el consolat d'Espanya correspo-,
nent. També gaudiran d'aquests
drets llurs descendents, inscrits
com a espanyols, si així ho sol·lici-
ten en la forma que determina la
llei d'Estat.
Article?

1. Les normes i disposicions de
la Generalitat i el dret civil de
Catalunya tindran eficàcia territo-
rial, sens perjudici de les excep-
cions que puguin establir-se en
cada matèria i de les situacions
que s'hagin de regir per l'Estatut
personal i altres normes d'extrater-
ritorialitat.

2. Els estrangers que adquirei-
xin la nacionalitat espanyola que-
daran sotmesos al dret civil català
mentre mantinguin el veïnatge ad-
ministratiu a Catalunya, fora que
hi manifestessin llur voluntat en
contra.

Articles
1. Els ciutadans de Catalunya

són titulars dels drets i dev ...
fonamentals establerts a la Cons
titució.

2. iCorrespon a la Generalitat,
coma poder públic, i en l'àmbit de
la seva competència, promoure

les condicions per tal que la lliber-
tat i la igualtat de l'individu i dels
grups en què aquest s'integra si-
guin reals i efectives, remoure els
obstacles que impedeixin o difi-
cultin llur plenitud i facilitar la par-
ticipació de tots els ciudatans en
la vida política, econòmica, cultu-
rali social.

TÍTOL PRIMER
COMPETÈNCIES DE LA
GENERALITAT

Article 9
La Generalitat de Catalunya té

competència exclusiva sobre les
següents matèries:

1. Organització de les seves ins-
titucions d'autogovern, en el marc
del present Estatut.

2. Conservació, modificació i
desenvolupament del dret civil ca-
talà.

3. Només processals i de proce-
diment administratiu que es deri-
vin de les particularitats del dret
substantiu-de Catalunya o de les
especialitats de l'organització de
la Generalitat.

4. Cultura.
5. Patrimoni històric, artístic,

monumental, arquitectònic, ar-
queològic i científic, sens perjudici
d'allò que disposa el número 28 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució.

6. Arxius, biblioteques, museus,
hemeroteques i altres centres de
dipòsit cultural que no siguin de
titularitat estatal. Conservatoris de
música i serveis de belles arts d'in-
terès'per a la comunitat autòno-
ma.

7. Investigació, sens perjudici
d'allò que disposa el número 15
de l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució. Les acadèmies que
tinguin llur seu central a Catalun-
ya-

8. Règim local, sens perjudici
d'allò que disposa el número 18 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució. Alteracions dels ter-
mes municipals i denominació ofi-
cial dels municipis i topònims.

9. Ordenació del territori i del
litoral, urbanisme i habitatge.

10. Boscos, aprofitaments i ser-
veis forestals, vies pecuàries i pas-
turatges, espais naturals protegits
i tractament especial de zones de
muntanya, d'acord amb allò que
es disposa en el número 23 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució.

11. Higiene, tenint en compte el
que es disposa en l'article 16
d'aquest Estatut.

12. Turisme.
13. Obres públiques que no tin-

guin la qualificació legal d'interès
general de l'Estat o la realització
de les quals no afecti una altra
'comunitat autònoma.

14. Carreteres i camins l'itinerari
dels guals transcorri íntegrament
dins el territori de Catalunya.

15. Ferrocarrils, transports te-
rrestres, marítims, fluvials i per
cable; ports, heliports, aeroports i
servei metereològic de Catalunya,
sense perjudici del que es disposa
en els números 20 i 21 de l'apartat
1 de l'article 149 de la Constitució.
Centres de contractació i termi-

nals de càrrega en matèria de
transports.

16. Aprofitaments hidràulics,
canals i regadius, quan les aigües
discorrin íntegrament dins Cata-
lunya; instal·lacions de producció,
distribució i transport d'energia,
quan aquest transport no surti del
seu territori i el seu aprofitament
no afecti una altra província o
comunitat autònoma; aigües mi-
nerals, termals i subterrànies. Tot
això sens perjudici d'allò que s'es-
tableix en el número 25 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució.

17. Pesca en aigües interiors,
cria i recollida de mariscs, aquicul-
tura, caça i pesca fluvial i lacustre.

18. Artesania.
19. Ordenació farmacèutica,,

sens perjudici d'allò que disposa el
número 16 de l'apartat 1 de l'arti-
cle 14 de la Constitució.

20. Establiment i ordenació de
centres de contractació de merca-
deries i valors, de conformitat
amb la legislació mercantil.

21. Cooperatives, pòsits i mu-
tualisme no integrat en el sistema
de la Seguretat Social, respectant
la legislació mercantil.

22. Cambres de la propietat.
Cambres de comerç, d'indústria i
navegació sens perjudici del que
disposa el número 10 de l'apartat
1 de l'article 149 de la Constitució.

23. Col·legis professionals i
exercici de les professions titulars,
sens perjudici del que disposen els
articles 36 i 139 de ¡a Constitució.

24. Fundacions i associacions
ue caràcter docent, cultural, artís-v
tic, benèfico-assistencial i similars,
que desenvolupin principalment
les seves funcions a Catalunya.
' 25. Assistència social.

26. Joventut.
27. Promoció de la dona.
28. Institucions públiques de

protecció i tutela de menors, res-
pectant en tot cas la legislació
civil, penal i penitenciaria.

29. Esports i lleure.
30. Publicitat, sens perjudici de

les normes dictades per l'Estat per
a sectors i medis específics.

31. Espectacles. ,
32. Casinos, jocs i apostes, amb

exclusió de les apostes mútues
esportivo-benèfiques.

33. Estadística d'interès de la
Generalitat.

34. La resta de matèries que
s'atribueixin en aquest Estatut ex-
pressament com de competència
exclusiva i les que, amb aquest
caràcter i mitjançant llei orgànica,
siguin transferides per l'Estat.
Article 10

En el marc de la legislació bàsi-
ca de l'Estat i, en el seu cas, en els
termes que s'hi extableixin, co-
rrespon a la Generalitat el desen-
volupament legislatiu i l'execució
de les matèries següents:

T. Règim jurídic i sistema de
responsabilitat de l'administració
de la Generalitat i dels ens públics
que en depenen, així com el règim
estatutari dels seus funcionaris.

2. Expropiació forçosa, contrac-
tes i concessions administratives,
en l'àmbit de competències de la
Generalitat.

3. Reserva al sector públic de
recursos o serveis essencials, es-

pecialment en cas de monopoli,
intervenció d'empreses quan ho
exigeixi l'interès general.

4. Ordenació del crèdit, Banca i
assegurances.

5. Règim miner i energètic.
6. Protecció del medi ambient,

sens perjudici de les facultats de la
Generalitat per a establir normes
addicionals de protecció.

7. Ordenació del sector pes-
quer. _

8. Correspon a la Generalitat el
desenvolupament legislatiu del
sistema de consultes populars
municipals en l'àmbit de Catalun-
ya, d'acord amb allò que disposen
les lleis a què es refereix l'apartat 3
de l'article 92 l· el número 18 de
l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució, í correspon a l'Estat
l'autorització de la seva convoca-
tòria.

Article 11
"Correspon a la Generalitat l'exe-

cució de la legislació de l'Estat en
aquestes matèries.

1. Penitenciaria.
2. Laboral, bo i assumint les

facultats, competències i serveis
que en aquest àmbit a nivell
d'execució ostenta actualment
l'Estat respecte a les relacions la-
borals, sens perjudici de l'alta ins-
pecc'ó d'aquest. Queden reserva-
des a l'Estat totes les competèn-
cies en matèria de migracions in-
teriors y exteriors, fons d'àmbit
nacional i ocupació, sens perjudici
del que estableixen les normes de
l'Estat en aquestes matèries. .

3. Propietat intel·lectual i indus-
trial.

4. Nomenament d'agents de
canvi i borsa, corredors de co-
merç, intervenció, en el seu cas,
en la delimitació de les demarca-
cions corresponents.

.5. Pesos j mesures, contrast de
metalls.

6. Fires internacionals que se
celebrin a Catalunya.

7. Museus, arxius i biblioteques
de titularitat estatal l'execució de
la qual no es reservi l'Estat.

8. Ports i aeroports amb qualifi-
cació d'interès general, quan l'Es-
tat no es reservi llur gestió directa.

9. Ordenació del transport de
mercaderies i viatgers que tinguin
llur origen i destí dins el territori de
la comunitat autònoma, encara
que discorrin sobre les infrastruc-
tures de titularitat estatal a què fa
referència el número 21 de l'apar-
tat 1 de l'article 149 de la Consti-
tució, sense perjudici de l'execu-
ció directa que es reservi l'Estat.

10. Salvament marítim i aboca-
ments industrials i contaminants
en les aigües territorials de l'Estat
corresponents al litoral català.

11. Les altres matèries que
s'atribueixen en aquest Estatut
expressament com de competèn-
cia d'execució i les que amb
aquest caracter i mitjançant llei or-
gànica siguin transferides per l'Es-
tat.
Article 12

1. D'acord amb les bases i l'or-
denació de l'activitat econòmica
general i la política monetaria de

(Continua pàg. 10)
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l'Estat, correspon a la Generalitat,
en els termes d'allò que es disposa
en els articles 38, 131 i en els nú-
meros 11 i 13 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució, la
competència exclusiva en aques-
tes matèries: v

1 ) Planificació de l'activitat eco-
nòmica a Catalunya.
- 2) Indústria, sens perjudici
d'allò que determinin les normes
de l'Estat per raons de seguretat,
sanitàries o d'interès militar, i les
normes relacionades amb les in-
dústries que estiguin subjectes a
la legislació de mines, hidrocar-
burs i energia nuclear. Queda re-
servada a la competència exclusi-
va de l'Estat l'autorització per a
transferência de tecnologia es-
trangera.. .

3) El desenvolupament i l'exe-
cució a Catalunya dels plans esta-
blerts per l'Estat per a la reestruc-
turació de sectors industrials.

4) Agricultura i ramaderia.
5) Comerç interior, defensa del

consumidor i de l'usuari, sens per-
judici de la política general de
preus i de la legislació sobre la de-
fensa de la competència. Denomi-
nacions d'origen en col·laboració
amb l'Estat. -

6) Institucions de crèdit corpo-
ratiu, públic i territorial i caixes
d'Estalvis.

7) Sector públic de Generalitat,
en la mesura que no sigui contem-
plat per altres normes d'aquest
Estatut
, Z La Generalitat participarà així

mateix en la gestió del sector pú-
blic econòmic estatal, en els ca-
sos i activitats que procedeixi.
Article 13

1. La Generalitat podrà crear
una policia autònoma en el marc
d'aquest Estatut i en allò que no hi
sigui específicament regulat, en el
marc de la llei orgànica prevista en
l'article 149.1.29 de la Constitució.

2. La policia autònoma de la Ge-
neralitat exercirà aquestes fun-
cions:

a) La protecció de les persones
i béns i el manteniment de l'ordre
públic. -

b) La vigilància i protecció dels
edificis i instal·lacions de la Gene-
ralitat.

c) Les altres funcions previstes
en la llei orgànica a què fa referèn-
cia l'apartat 1 del present article.

3. Correspon a la Generalitat el
comandament suprem de la poli-
cia autònoma i la coordinació de
l'actuació de les policies locals.

4. Queden reservades, en tot
cas, a les forces i cossos de segu-
retat de l'Estat sota la dependèn-
cia del govern, els serveis poli-
cíacs de caràcter extracomunitari i
supracomunrtari com la vigilància
dels ports, aeroports, costes i
fronteres, duanes, control d'entra-
da i sortida del territori nacional
d'espanyols i estrangers, règim
general d'estrangeria, extradició i
expulsió, emigració i immigració,
passaports, document nacional
d'identitat, tràfic, armes i explo-
sius, resguard fiscal de l'Estat,
contraban i frau fiscal i les altres
funcions que directament els en-
comana l'article 104 de la Consti-
tució i les que els atribueixi la llei
orgànica que el desenvolupi.

5. La policia judicial i cossos
que actuïn en aquesta funció de-
pendran dels jutges, dels tribunals
i del ministeri fiscal en les fun-
cions referides en l'article 126 de
la Constitució i en els termes que
disposin les lleis processals,

6. Es crea la junta de seguretat,
formada per un nombre igual de
representants del govern j de la
Generalitat, amb la missió de coor-
dinar l'actuació de la policia de la
Generalitat í de les forces i cossos
de seguretat de l'Estai.

7. La junta de seguretat determi-

,narà l'estatut, reglament, dota-
cions, composició numèrica i es-
tructura, el reclutament de la poli-
cia de la Generalitat, els coman-
daments de la qual seran desig-

nats entre caps i oficials de les
forces armades i de !es forces i
cossos de seguretat de l'Estat
que, mentre prestin servei en la
policia de la Generalitat, passaran
a la situació administrativa que
prevegi la llei orgànica a què fa
referència l'apartat 1 d'aquest arti-
cle o a la que determini el govern,
i quedaran exclosos en aquesta
situació del fur militar. Les llicèn-
cies d'armes correspondran, en
toteas, a l'Estat. ;
Article 14

1. En ús de les facultats i en
exercici de les competències que
la Constitució atribueix al govern,
aquest assumira la direcció de tots
els serveis compresos en l'article
anterior i les forces i cossos de
seguretat de l'Estat podran inter-
venir en funcions atribuïdes a la
policia de la Generalitat en
aquests casos:

a) A requeriment de la Generali-
tat, i cessarà la intervenció a ins-
tàncies d'aquesta.

b) Per pròpia iniciativa, quan
consideri que es veu greument
compromès l'interès de l'Estat, i
amb aprovació de la junta de se-
guretat.

En supòsits d'especial urgència
les forces i cossos de seguretat de
l'Estat podran intervenir sota la
responsabilitat exclusiva del go-
vern, ¡aquest en donarà compte a
les Corts Generals. Les Corts Ge-
nerals, a través dels procediments
constitucionals, podran exercitar
les competències que els corres-
pongui ,

2. En els casos de declaració de
Testat d'alarma, d'excepció o de
setge, totes les forces i cossos po-
licíacs quedaran a les ordres direc-
tes de l'autoritat civil o militar que,
en el seu cas, correspongui,
d'acord amb la legislació que re-
gulí aquestes matèries.
Article 15

És de la competència plena de
la Generalitat la regulació i admi-
nistració de l'ensenyament en tota
la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats, en l'àm-
bit de les seves competències,
sens perjudici del que disposa l'ar-
ticle 27 de la Constitució i lleis
orgàniques que, conforme a
l'apartat 1 de l'article 81 de la
Constitució, el desenvolupin, de
les facultats que atribueix a l'Estat
el número 30 de l'apartat 1 de l'ar-
ticle 149 de la Constitució, i de
l'alta inspecció necessària per al
seu compliment i garantia.
Article 16

1. En el marc de les normes bà-
siques de l'Estat, correspon a la
Generalitat el desenvolupament
legislatiu í l'execució del règim de
radiodifusió i televisió en els ter-
mes i casos establerts en la llei
que reguli l'estatut jurídic de la
ràdio i la televisió.

2. Igualment li correspon, en ei
marc de les normes bàsiques de
l'Estat, ei desenvolupament legis-
latiu i l'execució del règim de
premsa i, en general, de tots els
mitjans de comunicació social.

3. En els termes establerts en
els apartats anteriors d'aquest ar-
ticle, la Generalitat podrà regular,
crear i mantenir .la seva pròpia
televisió, ràdio i premsa i, en gene-
ral, tots els mitjans de comunica-
ció social per al compliment dels
seus fins. /
Article 17

1. Correspon a la Generalitat de
Catalunya el desenvolupament le-
gislatiu i l'execució de la legislació
bàsica de l'Estat en matèria de sa-
nitat interior.

2. En matèria de seguretat so-
cial, correspondrà a la Generalitat
de Catalunya:

a) El desenvolupament legisla-
tiu i l'execució de la legislació bà-
sica de l'Estat, llevat de les nor-
mes que en configuren el règim
econòmic.

b) La gestió del règim econòmic
de la Seguretat Social.

3. Correspondrà també a la Ge-

neralitat de Catalunya l'execució
de la legislació de l'Estat sobre
productes farmacèutics.
, 4. La Generalitat de Catalunya
podrà organitzar i administrar a
tais fins i dins el seu tenitori tots
els serveis relacionats amb les ma-
tèries abans expressades, i exerci-
rà la tutela de les institucions, en-
titats i funcions en matèria de sa-
nitat i seguretat social; l'Estat es
reserva l'alta inspecció orientada
al compliment de les funcions i
competències contingudes en
aquest article. .

5. La Generalitat de Catalunya
ajustarà l'exercici de les compe-
tències que assumeixi en matèria
de sanitat i de seguretat social a
criteris de participació democràti-
ca de tots els interessats, així com
del sindicats de treballadors i as-
sociacions empresarials en els ter-
mes que la llei estableixi.
Article 18

En relació amb l'administració
de justícia, exceptuada la militar,
correspon a la Generalitat:

Primer. Exercir totes les facul-
tats que les lleis orgàniques del
poder judicial i del consell general
del poder judicial reconeguin o
atribueixin al govern de l'Estat.

Segon. Fixar la delimitació de
les demarcacions territorials dels
òrgans jurisdiccionals a Catalunya
i la localització de la seva capitali-
tat. .- - ." • . - . : . . ' . . ',' ,

Tercer. Coadjuvar en l'organit-
zació dels tribunals consuetudina-
ris i tradicionals i en la instal·lació
'dels jutjats, amb subjecció en tot
cas a allò que disposa la llei orgà-
nica del poder judicial.
Article 19

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el qual s'integra-
rà l'actual Audiència Territorial de
Barcelona, és l'òrgan, jurisdiccio-
nal en què culminarà l'organitza-
ció judicial en el seu àmbit territo-
rial i davant ei que s'esgotaran les
successives instancies processals,
en els termes de l'article 152 de la
Constitució i d'acord amb aquest
Estatut.
Article 20

1. La competència dels òrgans
jurisdiccionals de Catalunya s'es-
tén:

a) En l'ordre civil, a totes les ins-
tàncies i graus, inclosos els recur-
sos de cassació i de revistó en les
matèries de dret civil català.

b)'En l'ordre penal i social, a
totes les instàncies i graus, amb
excepció dels recursos de cassa-
ció i de revisió.

c) En l'ordre contenciós admi-
nistratiu, a totes les instàncies i
graus, quan es tracti d'actuacions
dictades pel. Consell executiu o
govern i per l'administració de la
Generalitat, en les matèries de le-
gislació exclusiva de la comunitat
autònoma i, en primer instància,
quan es tracti d'actuacions dicta-
des per l'administració de l'Estat a
Catalunya.

d) A les qüestions de compe-
tència entre òrgans judicials a Ca-
talunya.

e) Als recursos sobre qualifica-
ció de documents referents al dret
privatiu català que hagin de tenir
accés als registres de la propietat.

2. En les altres matèries es po-
drà interposar, quan calgui, da-
vant del Tribunal Suprem, el re-
curs de cassació o el que corres-
pongui segons les lleis de l'Estat i,
en el seu cas, el de revisió. El Tri-
bunal Suprem resoldrà també els
conflictes de competència i juris-
dicció entre els tribunals de Cata-
lunya i els de la resta d'Espanya.
Article 21

1. El president del Tribunal Su-
prem de Justícia serà nomenat pel
rei ó proposta del consell general
del poder judicial. B president de
ta Generalitat ordenarà la publica-
ció de l'esmentat nomenament en
el "Diari Oficial de la Generalitat".

Z El nomenament dels magis-
trats, jutges í secretaris del Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-

lunya s'efectuarà en la forma pre-
vista en les lleis orgàniques del
poder judicial i del consell general
del poder judicial.
Article 22

A instància de la Generalitat,
l'brgan competent convocarà els
recursos i oposicions per a cobrir
les places vacants a Catalunya de
magistrats, jutges, secretaris judi-
cials i altre personal al servei de
l'administració de justícia, d'acord
amb el que disposi la llei orgànica
del poder judicial.
Article 23

1. Els concursos, oposicions i
nomenaments per a cobrir les pla-
ces vacants a Catalunya de magis-
trats, jutges, secretaris judicials i
altre personal al servei de l'admi-
nistració de justícia, s'efectuarà
en la forma prevista en les lleis or-
gàniques del poder judicial i del
consell general del poder judicial i
en ells serà mèrit preferent l'espe-
cialització en dret català. En cap
cas no es podrà establir l'excep-
ció de naturalesa o veïnatge.

2. Correspon íntegrament a
l'Estat, de conformitat amb les
lleis generals, l'organització i el
funcionament del ministeri fiscal.
Article 24

1. Els notaris i els registradors
de la propietat i mercantils seran
nomenats per la .Generalitat, de
conformitat amb les lleis de l'Es-
tat. Per a la provisió de .notaries
els candidats seran admesos en
¡guaitat de drets, tant si exercei-
xen en el territori de Catalunya,
com a la resta d'Espanya. En
aquests concursos i oposicions,
serà mèrit preferent l'especialitza-
ció en dret català. En cap cas no
podrà establir-se l'excepció de na-
turalesa o veïnatge.

2. La Generalitat participarà en
la fixació de les demarcacions
corresponents als registres de la
propietat i mercantils per a aco-
modaries al que es disposi en
aplicació de l'article 18 paràgraf 2
d'aquest Estatut. També partici-
parà en la fixació de les demarca-
cions notarials i del nombre de
notaris, d'acord amb allò previst
en les lleis de l'Estat.
Article 25

1. Totes les competències es-
mentades en els articles anteriors
i en els altres d'aquest Estatut,
s'entenen referides al territori de
Catalunya.

Z En l'exercici de les seves
competències exclusives corres-
pon a la Generalitat, segons con-
vingui, la potestat legislativa, la
potestat reglamentària i la funció
executiva, inclosa la inspecció. En
el cas de les matèries assenyala-
des en l'article 11 d'aquest Esta-
tut, o amb el mateix caràcter en
altres preceptes de l'Estatut, el
seu exercici haurà de subjectar-se
a les normes reglamentàries que
en desenvolupament de la seva le-
gislació dicti l'Estat.

3. La Generalitat de Catalunya
integrarà en la seva organització
els serveis corresponents a fi de
portar a terme les competències
que li atribueix aquest Estatut.
Article 26

1. En matèria de la competència
exclusiva de la Generalitat, el dret
català és l'aplicable en el seu terri-
tori amb preferència a qualsevol
altre.

Z En defecte de dret propi serà
d'aplicació supletòria el dret de

' l'Estat.
3. En la determinació de les

fonts del dret civil es respectaran
per l'Estat les normes del dret civil
català.
Article 27

1. P3r a la gestió i prestació de
serveis propis corresponents a
matèries de la seva exclusiva com-
petència, la Generalitat podrà ce-
lebrar convenis amb altres comu-
nitats autònomes. Aquests acords
hauran de ser aprovate pel Parla-
ment de Catalunya i comunicats
a les Corts Generais i entraran en
vigor als trenta dies d'aquesta co-

municació, llevat que aquestes
acordin en l'esmentat termini que,
pel seu contingut, el conveni ha
de seguir el tràmit previst en el pa-
ràgraf segon d'aquest article, com
a acord de cooperació.

Z La Generalitat també podrà
establir acords de cooperació amb
altres comunitats autònomes,
prèvia autorització de les Corts
Generals.

3. La Generalitat de Catalunya
adoptarà les mesures necessàries

- per a l'execució dels tractats i
convenis internacionals en allò
que afectin les matèries atribuïdes
a la seva competència, segons
aquest Estatut.

4. Per ser el català patrimoni
d'altres territoris i comunitats, a
més dels vincles i correspondèn-
cia que mantinguin les institu-
cions acadèmiques i culturals, la
Generalitat podrà sol·licitar del go-
vern que celebri i presenti, en el
seu cas, a les Corts Generals per a
la seva autorització els tractats o
convenis que permetin l'establi-
ment de relacions culturals amb
els Estats ori s'integrin o residei-
xin aquells territoris i comunitats.

5. La Generalitat serà informa-
da en l'elaboració dels tractats i
convenis, així com dels projectes
de legislació duanera, mentre
afectin matèries del seu específic
interès.
Article 28

1. La Generalitat podrà sol·lici-
tar de l'Estat la transferència o de-
legació de competències no assu-
mides en aquest Estatut.

Z També podrà sol·licitar la Ge-
neralitat de les Corts Generals que
les lleis marc que aquestes apro-
vin en matèries de competència
exclusiva de l'Estat atribueixin ex-
pressament a la Generalitat la fa-
cultat de legislar en el desenvolu-
pament de les esmentades lleis,
en els termes de l'apartat 1 de l'ar-
ticle 150 de la Constitució. V.

3. Correspon al Parlament de
Catalunya la competència per a
formular les anteriors sol·licituds i
per a determinar l'organisme de la
Generalitat a favor del qual s'hau-
rà d'atribuir en cada cas la com-
petència transferida o delegada.
TÍTOL SEGON
DE LA GENERALITAT

Article 29
1. La Generalitat és integrada

pel Parlament, el president de la
Generalitat i el Consell executiu o
govern.

Z Les lleis de Catalunya orde-
naran el funcionament d'aquestes
institucions d'acord amb la Cons-
titució i ei present Estatut.

CAPÍTOL PRIMER
EL PARLAMENT

Article 30 .
1. El Parlament representa el

poble de Catalunya i exerceix la
potestat legislativa, aprova els
pressupostos, impulsa i controla
l'acció política i de govern i exer- •
ceix les altres competències que li
siguin atribuïdes per la Constitu-
ció i, d'acord amb ella i l'Estatut,
per la llei que aprovi el mateix Par-
lament.
. Z El Parlament és inviolable.

3. El Parlament té la seu a la ciu-
tat de Barcelona, però podrà cele-
brar reunions en altres indrets de
Catalunya en la fornia i supòsits
que la llei determinarà. <
Article 31 .apartat 1

. 1. El Parlament serà elegit per un
termini de quatre anys, per sufragi
universal, lliure, ¡gual, directe i se-
cret, d'acord amb la llei electoral
que el mateix Parlament aprovi.
B sistema electoral serà de repre-
sentació proporcional i assegurarà
a más l'adequada representació
de totes les zones del territori de
Catalunya.
Article 31, apartat 2

Els membres del Parlament de
Catalunya seran inviolables pels

(Continua pag. 11)
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vots i opinions que emetin en
l'exercici del seu càrrec.

Durant llur mandat, no podran
ser detinguts ni retinguts pels ac-
tes delictius comesos en el territo-
ri de Catalunya sinó en cas de
delicte flagrant; correspondrà de-
cidir, en tot cas, sobre llur incul-
pació, presó; processament i judi-
ci al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Fora del dit territori
la responsabilitat penal serà exigi-
ble en els mateixos termes davant
la sala de penal del Tribunal Su-
prem.
Article 31, apartat 3

Els diputats no estaran sotme-
sos a mandat imperatiu.
Article 32

1. El Parlament tindrà un presi-
dent, una mesa i una diputació
permanent. El reglament del Par-
lament en regularà la composició i
Telecció.

Z Funcionarà en ple i en comis-
sions. Les comissions permanents
podran elaborar i aprovar lleis,
sens perjudici de la capacitat del
ple per a,reclamar-ne el debat i
l'aprovació en qualsevol moment
del procés legislatiu.

3. El reglament precisarà el
nombre mínim de diputats per a la
formació dels grups parlamenta-
ris, la intervenció d'aquests en el
procés legislatiu i tes funcions de
la junta de llurs portaveus. Els
grups parlamentaris participaran
en totes les comissions en propor-
ció als seus membres.

4. El Parlament es reunirà en
sessions ordinàries i extraordinà-
ries. Les sessions extraordinàries
seran convocades pel seu presi-
dent, per acord de la diputació
permanent o a petició d'una quar-
ta part dels diputats o del nombre
de grups parlamentaris que deter-
mini el reglament. També es reu-
nirà en sessió extraordinària a pe-
tició del president de la Generali-
tat. : -. - : - . . - . - • . • ' •..•''•-.' • . - ' . - , .
v 5. Per a ser vàlids els acords,
tant en ple com en comissions,
hauran d'adöptar-se en reunions
reglamentàries amb l'assistència
de la majoria dels seus compo-
nents i per aprovació de la majoria
dels presentà, llevat dels casos en
què el reglament o la llei exigeixin
un quòrum més alt.

6. La iniciativa legislativa cor-
respon als diputats, al Consell
executiu o govern i, en els termes
que una llei de Catalunya establei-
xi, als òrgans polítics representa-
tius de les'demarcacions supra-
municipals de l'organització terri-
torial de Catalunya. La iniciativa
popular per a la presentació de
proposicions de llei que hagin de
ser tramitades pel Parlament de
Catalunya es regularà per aquest
mitjançant llei, d'acord amb el que
estableix la llei orgànica prevista
en l'article 87.3 de la Constitució.
Article 33

1. El Parlament de Catalunya
exerceix la potestat legislativa mit-
jançant l'elaboració de lleis.
Aquesta potestat només serà de-
legable en ei Consell executiu o
govern en termes idèntics als que
per al supòsit de delegació de les
Corts Generals al govern establei-
xen els articles 82, 83 i 84 de la
Constitució.

Z Les lleis de Catalunya seran
promulgades, en nom del rei, pel
president de la Generalitat, el qual
n'ordenarà la publicació en el
"Diari Oficia! de la Generalitat" en
el termini de quinze dies des de
llur aprovació, i en el "Boletín Ofi-
cial del Estado'VA efectes de vi-
gència regirà la data de publica-
ció en el "Diari Oficial de la Gene-
ralitat". La versió oficial castellana
serà la de la Generalitat.
Article 34

Correspon també al Parlament
de Catalunya:

1. Designar els senadors que
representaran la Generalitat en el
Senat. Aquesta designació haurà
de fer-se en convocatòria especí-
fica per a aquesta qüestió i en pro-

porció al nombre de diputats de
cada grup parlamentari. Els sena-
dors designats d'acord amb
aquest article hauran de ser dipu-
tats del Parlament de Catalunya i
cessaran com a senadors, a part
el que disposa en aquesta matèria
la Constitució, quan cessin com a
diputats.

2. Elaborar proposicions de llei
per a presentar-les a la mesa del
Congrés de diputats i nomenar un
màxim de tres diputats del Parla-
ment encarregats de llur defensa.

3. Sol·licitar al govern de l'Es-
tat l'adopció d'un projecte de llei.

4. Interposar el recurs d'incons-
titucionalitat i presentar-se davant
el Tribunal Constitucional en els
conflictes de competència als
quals fa referència l'apartat c) del
número 1 de l'article 161 de la
Constitució. .
Article 35

Sens perjudici de la institució
prevista en l'article 54 de la Cons-
titució i de la coordinació amb
aquesta, el Parlament podrà no-
menar un síndic de greuges per a
la defensa dels drets fonamentals,
i les llibertats públiques dels ciuta-
dans, a efectes de la qual podrà
supervisar les activitats de l'admi-
nistració de la Generalitat. Una llei
de Catalunya n'establirà l'organit-
zació i el funcionament.

CAPÍTOL SEGON
EL PRESIDENT

Article 36
1. El president serà elegit entre

els seus membres pel Parlament i
nomenat pel rei.

Z El president de la Generalitat
dirigeix i coordina l'acció del Con-
sell executiu o govern i ostenta la
més alta representació de la Gene-
ralitat i l'ordinària de l'Estat a Ca-
talunya.

3. El president podrà delegar
temporalment funcions executi-
ves en un dels consellers.

4. El president serà, en tot cas,
políticament responsable davant
el Parlament.

5. Una llei de Catalunya deter-
minarà la forma d'elecció del pre-
sident, el seu estatut personal i les
seves atribucions.

Article 37
1. El consell, òrgan col·legiat de

govern amb funcions executives i
administratives, serà regulat per
llei de Catalunya que en determi-
narà la composició, l'estatut, la
forma de nomenament i cessa-
ment dels seus membres i les se-
ves atribucions.

2. El Consell respon política-
ment davant el Parlament de ma-
nera solidària, sens perjudici de la
responsabilitat directa de cada
conseller per la seva gestió.

3. La seu del Consell serà a la
ciutat de Barcelona, i els seus or-
ganismes, serveis i dependències
es podran establir en diferents
llocs de Catalunya, d'acord amb
criteris de descentralització, des-
concentrado i coordinació de fun-
cions. .

4. Totes les normes, disposi-
cions i actes emanats del Consell
executiu o govern i de l'adminis-
tració de la Generalitat qje ho re-
quereixin seran publicats al "Dia-
ri Oficial de la Generalitat".
Aquesta publicació serà suficient,
a tots els efectes, per a la validesa
dels actes i la vigència de les dis-
posicions i nonnes de la Genera-
litat. En relació amb la publicació
ai Butlletí Oficial de l'Estat, hom
s'atindrà a allò que disposi la nor-
ma corresponent de l'Estat.
Article 38

El president de la Generalitat i
els consellers, durant llur mandat i
pels actes delictius comesos en el
territori de Catalunya, no podran

ser detinguts ni retinguts sinó en
cas de flagrant delicte, i corres-
pondrà decidir, en tot. cas, sobre
llur inculpació, empresonament,
processament i judici al Tribunal
Superior de "Justícia de Catalunya.
Fora de l'esmentat territori la res-
ponsabilitat penal serà exigible en
els mateixos termes davant la sala
penal del Tribunal Suprem.
Article 39

Ei Consell podrà interposar el
recurs d'inconstitucionalitat. Po-
drà també, per iniciativa pròpia o
acord previ del Parlament, presen-
tar-se davant el Tribunal Constitu-
cional en els conflictes de compe-
tència a què es referix l'apartat
c) del número 1 de l'article 161 de
la Constitució.

CAPÍTOL QUART
DEL CONTROL DE
LA GENERALITAT ...

Article 40
1. Les lleis de Catalunya seran

excloses del recurs contenciós
administratiu i únicament subjec-
tes ai control de llur constitucio-
nalitat exercit pel Tribunal Cons-
titucional.

Z Contra els actes i acords i les
normes reglamentàries emanades
dels òrgans executius i adminis-
tratius de la Generalitat, es podrà
presentar recurs davant la juris-
dicció contenciosa administrativa.
Article 41

Sens perjudici d'allò que dispo-
sa l'apartat 1 de l'article anterior,
una llei de Catalunya crearà i re-
gularà el funcionament d'un orga-
nisme de caràcter consultiu que
dictaminarà, en els casos que la
llei mateixa determini, sobre l'ade-
quació a aquest Estatut dels pro-
jectes o disposicions de llei sotme-
sos a debat i aprovació del Parla-
ment de Catalunya.

La interpretació davant el Tribu-
nal Constitucional del recurs d'in-
constitucionalitat pel consell exe-
cutiu o govern de la Generalitat o
pel Parlament de Catalunya exigi-
rà com a requisit previ un dicta-
men de l'esmentat organisme.
Article 42

Sens perjudici d'allò que es dis-
posa en l'article 136 i en l'apartat
d) de l'article 153 de la Constitu-
ció, es crea la Sindicatura de
Comptes de Catalunya. Una llei de
Catalunya en regularà l'organitza-
ció i el funcionament i establirà les
garanties, les normes i els proce-'
diments per a assegurar el reti-
ment dels comptes de la Genera-
litat, que s'haurà de sotmetre a
l'aprovació del Parlament.

Article 43
1. - El patrimoni de la Generali-

tat serà integrat per:
1) El patrimoni de la Generalitat

en el moment d'aprovar-se l'Esta-
tut.

2) Els béns afectes a serveis
traspassats a la Generalitat.

3) Els béns adquirits per la Ge-
neralitat per qualsevol títol jurídic
vàlid.

Z - El patrimoni de la Genera-
litat, la seva administració, defen-
sa i conservació seran regulats per
una llei de Catalunya.
Article 44

Les finances de la Generalitat es
constitueixen amb: •

1. - Els rendiments dels impos-
tos que estableixi la Generalitat.

Z - Els rendiments dels impos-
tos cedits per l'Estat a què es refe-
reix la disposició addicional i de
tots aquells la cessió dels quals
sigui aprovada per les Corts Gene-
rals.

3. - Un percentatge de partici-
pació en la recaptació total de
l'Estat per impostos directes i indi-
rectes, comprenent-hi els mono-
polis fiscals.

4. El rendiment de les seves prò-
pies taxes per aprofitaments espe-

cials i per la prestació de serveis
directes de la Generalitat, siguin
de creació pròpia o com a conse-
qüència de traspasos de serveis
estatals.

5.7- Les contribucions especials
que estableixi la Generalitat en
l'exercici de les seves competèn-
cies.

6. - Els recàrrecs sobre impos-
tos estatals.

7. - En el seu cas, els ingressos
procedents del Fons de Compen-
sació Interterritorial.

8. - D'altres assignacions amb
càrrec als pressupostos generals
de l'Estat.

9. - L'emissió de deute i el re-
curs al crèdit.

10. - Els rendiments del patri-
moni de la Generalitat.

-, 11. - Ingressos de dret privat,
llegats i donacions; subvencions.

12. - Multes i sancions en l'àm-
bit de les seves competències.
Article 45 .

1. - Quan es completi el traspàs
de serveis, o en complir-se el sisè
any de vigència d'aquest Estatut,
si la Generalitat ho sol·licita, la
participació anyal.en els ingressos
de t'Estat citada en el número 3 de
l'article anterior i definida en la
disposició transitòria tercera es
negociarà sobre aquestes bases:

a) La mitjana dels coeficients de
població i esforç fiscal de Cata-
lunya, aquest darrer mesurat per
la recaptació en el seu territori de
l'impost de la renda de les perso-
nes físiques.

b j La quantitat equivalent a
l'aportació proporcional que cor-
respongui a Catalunya pels serveis
i carregues generals que l'Estat
continuï assumint com a propis.

c) El principi de solidaritat inter-
ritorial a què es refereix la Consti-
tució, que s'aplicarà en funció de
la relació inversa de la renda real
per habitant a Catalunya respecte
a la de la resta d'Espanya.

d)Altres criteris que es conside-
rin procedents.

Z La fixació del nou percen-
tatge de participació serà objecte
de negociació inicial i serà révisa-
ble a sol·licitud del govern o de la
Generalitat cada cinc anys.

Article 46 -
1. - La gestió, recaptació, liqui-

dació i inspecció dels seus propis
tributs correspondrà a la Generali-
tat, la qual disposarà de plenes
atribucions per a l'execució i orga-
nització de les esmentades tas-
ques sens perjudici de la col·labo-
ració què es pugui establir amb
l'administració tributària de l'Es-
tat, especialment quan així ho exi-
geixi la naturalesa del tribut.

2. - En el cas dels impostos el
rendiment dels quals s'haguessin
cedit, la Generalitat assumirà, per
delegació de l'Estat, la gestió, la
recaptació, la liquidació i la ins-
pecció d'aquests, sens perjudici
de la col·laboració que es pugui
establir entre ambdues adminis-
tracions, tot això d'acord amb el
que s'especifica en la llei que fixi
l'abast i condicions de la cessió.

3. - La gestió, recaptació, liqui-
dació i inspecció dels altres im-
postos d'Estat recaptats a Catalu-
nya correspondrà a l'administra-
ció tributària de l'Estat, sens per-
judici de la delegació que la Gene-
ralitat pugui rebre d'aquest, i de la
col·laboració que pugui establir-se
especialment quan així ho exigeixi
la naturalesa der tribut. •
Article 47

La Generalitat gaudirà del trac-
tament fiscal que la llei estableixi
per l'Estat.
Article 48

1. - Correspon a la Generalitat la
tutela financera sobre els ens lo-
cals, respectant l'autonomia que a
aquests reconeixen els articles 1*0-
i 142 de la Constitució i d'acord
amb l'article 9.8 d'aquest Estatut.

2. - Es competència dels ens
locals de Catalunya la gestió, la
recaptació, la liquidació i la ins-

pecció dels tributs propis que els
atribueixin les lleis, sens perjudici
de la delegació que puguin otor-
gar per a aquestes facultats a fa-
vor de la Generalitat.

Mitjançant llei de l'Estat s'esta-
blirà el sistema de col·laboració
dels ens locals, de la Generalitat i
de l'Estat per a la gestió, la liqui-
dació, la recaptació i la inspecció
d'aquells tributs que es determi-
nen.

Els ingressos dels ens locals de
Catalunya consistents en partici-
pacions en ingressos estatals i en
subvencions incondicionades, es
percebran a través de la Genera-
litat que els distribuirà d'acord
amb els criteris legals que s'esta-
bleixin per a les referides partici-
pacions.
Article 4d

Correspon al Consell executiu
0 govern' l'efaboració i aplicació
del pressupost de la Generalitat i
al Parlament el seu examen, es-
mena, aprovació i control.EI pres-
supost serà únic i inclourà la tota-
litat de les despeses i ingressos de
la Generalitat i dels organismes,
les institucions i les empreses de-
pendents d'ella. .
Article 50

Correspon exclusivament al
Parlament la potestat pròpia de la
Generalitat d'establir i exigí1* els
impostos, taxes i contribucions
especials, així com la fixació de
recàrrecs.
Article 51

1. - La Generalitat, mitjançant
acord del Parlament, podrà eme-
tre deute públic per a finançar
despeses d'inversió.

Z - El volum i característiques
de les emissions s'establiran
d'acord amb l'ordenació general
de la política crediticia i en coordi-
nació amb s'Estat

3. - Els títols emesos tindran la
consideració de fons públics a
tots els efectes.
Article 52

La Generalitat queda facultada
per a constituir institucions que
fomentin la plena ocupació i el
desenvolupament econòmic i so-
cial en el marc de les seves com-
petències.

Article 53 '
La Generalitat, d'acord amb allò

que estableixin les lleis de l'Estat,
designarà els seus propis repre-
sentants en els organismes eco-
nòmics, les institucions financeres
1 les empreses públiques de l'Estat
la competència de les quals s'es-
tengui al territori català i que per
llur naturalesa no siguin objecte
de traspàs.
Article 54

La Generalitat podrà constituir
empreses públiques com a mitjà
d'execució de les funcions que
siguin de la seva competència,
segons el que s'estableix en
aquest Estatut.
Article 55

1. - La Generalitat, com a poder
públic, podrà fer ús de les facul-
tats previstes en l'apartat 1) de
l'article 130 de la Constitució, i
podrà fomentar mitjançant una
legislació adient les societats
cooperatives en els termes resul-
tants del número 24 de l'article 9
d'aquest Estatut. r

Z Així mateix, d'acord amb la
legislació de l'Estat en la matèria
podrà fer us de les altres facultats
previstes en l'apartat 2 de l'article
129 de la Constitució.

TÍTOL QUART*
REFORMA DE L'ESTATUT

Article B6
1.— La reforma de l'Estatut

s'ajustarà a aquest procediment:
a) La iniciativa de la reforma

correspondrà al Consell executiu
o govern de la Generalitat, al Par-
lament de Catalunya a proposta
d'una cinquena part dels seus di-
putats o a les Corts Generals.

b). La proposta de reforma re-_
(Contínua pag. 12)
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querira, en tot això; l'aprovació
del Parlament de Catalunya per
majoria" de dos terços, l'aprovació
de 1er Corts Generals mitjançant
la llei orgànica i, finalment, el refe-
rèndum positiu dels electors.

' 2. - Si la proposta de reforma no
és aprovada pel Parlament de Ca-
talunya o per les Corts Generals, o
no és confirmada, mitjançant re-
ferèndum pel cos electoral, no po-
drà ser sotmesa novament a debat
í votació del Parlament fins que no
hagi passat un any.

3. - L'aprovació de la reforma
per les Corts Generals mitjançant
llei orgànica comprendrà l'auto-
rització de l'Estat per tal que la
Generalitat convoqui el referèn-
dum al qual es refereix el paràgraf,
b) de l'apartat 1 d'aquest article.
Articles?

Tot i el que es disposa en l'arti-
cle anterior, quan la reforma tin-
gués per objecte la simple altera-
ció de l'organització dels poders
de la Generalitat i no afectés les
relacions de la comunitat autòno-
ma amb l'Estat es podrà procedir
d'aquesta manera:

a) Elaboració del projecte de
reforma pel Parlament de Catalun-
ya. : : ' • - - • , , . •:-:••• • _

b) ConsuIta a les Corts Gene-
rals. -';: ' ','•'.. :•":•'. .:;.••'-,;. -''-

c) Si en el termini de trenta dies
a partir de la recepció de la con-
sulta prevista en l'apartat prece-
dent les Corts Generals no es de-
claressin afectades per la reforma,
es convocarà degudament auto-
ritzat, un referèndum sobre el text
proposat.

d) Es requerirà finalment l'apro-
vació de les Corts Generals mit-
jançant llei orgànica, x

e) SÍ en el termini assenyalat en
la lletra c) les Corts es declaressin
afectades per la reforma, aquesta
haurà de seguir el procediment
previst en l'article anterior, ï es
donaran per complerts els tràmits
de l'apartat a) del número 1 do
l'esmentat article.

DISPOSICIONS
ADDICIONALS

Primera
En el marc de la Constitució i

d'aquest Estatut seran recone-
gudes i actualitzades les peculiari-
tats històriques de l'organització
administrativa interna de la Vall
d'Aran.

Segona
Mitjançant la norma correspo-

nent de l'Estat i sota la seva tutela,
es crearà i regularà la comoposició
¡funcions d'un patronat de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, en el qual
tindran participació preeminent la
Generalitat de Catalunya, d'altres
comunitats autònomes i provín-
cies en el seu cas.
Tercera

1. Mentre no siguin cobertes
pels seus titulars, i sempre que
hagin resultat deserts els concur-
sos i oposicions corresponents,
les vacants existents o que es
produeixin en els òrgans jurisdic-

, cionals a Catalunya es podran co-
brir, temporalment, per perso-
nal designat per la sala de govern
del Tribunal Superior de Justícia,
aplicant les normes que per a
aquest supòsit es continguin en la
llei orgànica del poder judicial. El
personal interí que en el seu cas es
momeni cessarà quan sigui nome-
nat el titular. -

2. Quan les necessitats del ser-
vei ho aconsellin i mentre no es
resolgui sobre l'oportuna amplia-
ció de plantilla del personal al ser-
vei de l'administració de justícia,
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya podrà cobrir interina-
ment, d'acord amb el que es pre-
veu en l'apartat anterior, les pla-

v ces d'ampliació de les quals se
sol·licita. Als efectes d'aquest pre-
cepte es considera personal al ser-
vei de l'administració de justícia
aquell que així es defineixi en la llei
orgànica del poder judicial.

'.• Quarta.'--;: . ; : . ; - ' , ; ;- . . • • • ; . , , -
A partir; de l'entrada en vigor

d'aquest Estatut, els pressupostos
que elaborin i aprovin les diputa-
cions provincials de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona s'uni-
ran al de la Generalitat. r
Cinquena

Atesa la vocació cultural de Ca-
talunya, l'Estat i la Generalitat
consideraran en aquesta el servei
de la cultura com a deure i atribu-
ció esencial, d'acord amb el que
es preveu en l'apartat 2 de l'article
149 de la Constitució, i per això
col·laboraran en les seves accions
per-al foment i desenvolupament
del patrimoni cultural comú, en les
seves diferents expressions lin-
güístiques i modalitats.

En el marc d'aquesta col·labora-
ció és facilitarà la comunicació
cultural amb altres comunitats
autònomes i províncies, i es pres-
tarà especial atenció a totes aque-
lles amb les quals Catalunya ha-
gués tingut particulars vincles his-
tòrics, culturals o comercials.
Sisena

1. Se cedeix a la Generalitat, en
els termes previstos en el paràgraf
3 d'aquesta disposició, ei rendi-
ment d'aquest tributs:

a) Impost sobre el patrimoni
net.

b) Impost sobre trasmissions
patrimonials.

c) Impostos sobre successions i
donacions.

d) Impostos sobre el luxe que es
recaptin en destinació.

L'eventual supressió o modifi-
cació d'algun d'aquests impostos
implicarà l'extinció o modificació
de la cessió.

.2. El contingut d'aquesta dispo-
sició es podrà modificar mitjan-
çant acord del govern com a pro-
jecte de llei. A aquests efectes la
modificació de la present disposi-
ció no es considerarà modificació
de l'Estatut.

3. L'abast i condicions de la
cessió s'establiran per la comissió
mixta a què es refereix l'apartat 2
de la disposició transitòria tercera,
que en tot cas els referirà a rendi-
ments a Catalunya. El govern tra-
mitarà l'acord de la comissió com
a projecte de llei o, si hi concorre-
guessin raons d'urgència, com a
decret-llei, en el termini de sis me-
sos a partir de la Constitució del
primer Consell executiu o govern .
de la Generalitat.
Setena :

L'exercici de les competències
financeres reconegudes per
aquest Estatut a la Generalitat
s'ajustarà a allò que estableixi la
llei orgànica a què es refereix
l'apartat 3 de l'article 157 de la
Constitució.

DISPOSICIONS
TRANSITÒRIES

Primera
La junta de seguretat prevista

en el paràgraf 6 de l'article 13
d'aquest Estatut, s'haurà de cons-
tituir en el termini de tres mesos a
partir del nomenament del primer
Consell executiu O govern de la
Generalitat que es constitueixi
d'acord amb el que és previst en
aquest Estatut, als efectes de
coordinar les competències de
l'Estat i de la Generalitat en aques-
ta matèria.
Segona

Mentre les Corts Generals no
elaborin les lleis a les quals aquest
Estatut es refereix i el Parlament
de Catalunya legisli sobre les ma-
tèries de la seva competència,
continuaran en vigor les lleis ac-
tuals i disposicions de l'Estat que
es refereixin a les esmentades ma-
tèries, sens perjudici que llur de-
senvolupament legislatiu, en el
seu cas, i llur execució es dugui a
terme per-la Generalitat en els
supòsits així previstos en aquest
Estatut.
Tercera

1. Fins que s'hagi completat el

traspàs del serveis corresponents
a les competències fixades a la
Generalitat d'aquest Estatut, l'Es-
tat garantirà el finançament dels
serveis transferits a la Generalitat
amb una quantitat igual al cost
efectiu del servei a Catalunya en el
moment de la. transferència.

2. Per tal de garantir el finança-
ment dels serveis abans referits,
es crea una comissió mixta parità-
ria Estat-Generalitat que adoptarà
un mètode encaminat a fixar el
percentatge de participació pre-
vist en l'apartat 3 de l'article 14. El
mètode a seguir tindrà en compte
tant els costos directes com els
costos indirectes dels serveis, així
com les despeses d'inversió que
correponguin.

3. La comissió mixta de l'apar-
tat anterior fixarà l'esmentat per-
centatge, mentre duri el període
transitori, amb una antelació míni-
ma d'un mes a la presentació dels
pressupostos generals de l'Estat a
les Corts.

4. A partir del mètode fixat en
l'apartat segon, s'establirà un per- '
centatge en el qual es considerarà
el cost efectiu global dels serveis

transferits per l'Estat à la Generali-
tat, minorat pel total de la recapta-
ció obtinguda per la Generalitat
pels tributs cedits, en relació amb
la suma dels ingressos obtinguts
per l'Estat en els capítols li U de
l'últim pressupost anterior a la
transferència dels serveis valorats

Quarts ';

Mentre una llei de Catalunya no
reguli el procediment per a les
eleccions al Parlament, aquest se-
rà elegit d'acord amb aquestes
normes: :

1. Previ acord amb el govern, el
Consell executiu de la Generalitat

provisional convocarà les elec-
cions en el termini màxim de
quinze dies des de la promulgació
d'aquest Estatut. Les eleccions
s'hauran de celebrar en el termini
màxim de seixanta dies des del de
la convocatòria.

2. Les circumscripcions electo-
rals seran les quatre províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona. El Parlament de Catalunya
serà integrat per cent trenta-cinc
diputats, dels quals la circums-
cripció de Barcelona elegirà un
diputat per cada cinquanta mil
habitants amb un màxim de vui-
tanta-cinc diputats.

Les circumscripcions de Girona,
Lleida i Tarragona elegiran un mí-
nim de sis diputats més un per
cada quaranta mil habitants, i
s'atribuirà a aquestes, disset,
quinze i divuit diputats respectiva-
ment.

3. Els diputats seran elegits per
sufragi universal, igual, directe i
secret, dels més grans de divuit
anys, segons un sistema d'escruti-
ni proporcional.

4. Les juntes provincials electo-
rals tindran, dins els límits de llur
respectiva jurisdicció, la totalitat
de les competències que la nor- .
mativa electoral vigent atribueix
a la junta central.

Per als recursos que tinguessin
per objecte la impugnació de la
validesa de l'elecció i la proclama-
ció de diputats electes serà com-
petent la sala de contenciós admi-
nistratiu de l'Audiència Territorial
de Barcelona fins que quedi inte-
grada en el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que també
entendrà en els recursos o impug-
nacions que procedeixin contra
els acords de les juntes electorals
provincials.

Contra les resolucions de l'ès-
mentada sala de l'Audiència Terri-
torial no hi haurà cap mena de
recurs.

5. En tot allò que no sigui pre-
vist en la present disposició seran
d'aplicació les normes vigents per
à les eleccions legislatives el Con-
grés dels diputats de les Corts
Generals.

Cinquena
1. Un cop proclamats els resul-

tats de les eleccions i en un termi-
ni màxim de vuit dies, el primer
Parlament de Catalunya es consti-
tuirà sota una mesa d'edat inte-
grada per un president i dos secre-
taris, i procedirà inmediatament a
elegir la mesa provisional. Aques-
ta es compondrà d'un president,;
dos vice-presidents i quatre se-
cretaris. ,

2. En una segona sessió que se
celebrarà, com a-màxim, deu dies
després del final de la sessió cons-
titutiva; el president del Parla-
ment, prèvia consulta als porta-
veus designats pels partits o grups
polítics amb representació parla-
mentària, proposarà d'entre els
membres del Parlament un candi-
dat a president de la Generalitat, i
es procedirà, després de debat, a
la votació.

3. El candidat haurà d'obtenir
els vots de la majoria absoluta dels
membres del Parlament per a ser
elegit president de fa Generalitat.
Aquesta elecció comportarà la si-
multània aprovació del programa
del govern i de la composició del
Consell executiu proposats pel
candidat elegit.

4. Si no s'assoleix l'esmentada
majoria, el mateix candidat es po-
drà sotmetre a una segona vota-
ció quaranta-vuit hores després
de l'anterior, en la qual també es
requerirà la majoria absoluta per a
ser elegit president. Si tampoc no
s'aconseguís la majoria absoluta
en la segona votació, el mateix
candidat es podrà sotmetre a una
tercera votació quaranta-vuit ho-
res després de l'anterior, i serà
elegit president si obtingués el vot
favorable de la majoria simple dels
diputats.

5. Si després d'aquesta tercera
votació el candidat no resultés
elegit s'haurà d'iniciar el procedi-
ment amb un altre candidat, de-
signat en els mateixos termes de
l'apartat 2 d'aquesta disposició
transitòria.

6. Si passats dos mesos des de
la primera votació cap candidat no
obtingués la confiança del Parla-
ment, aquest quedarà dissolt i es
convocaran noves eleccions en el
termini de quinze dies.

7. Elegit el primer president de
la Generalitat, . l'organització
d'aquesta s'acomodarà al que es
preveu en aquest Estatut, i cessa-
ran el president i els consellers
nomenats pel reial decret-llei
411977, del 29 de setembre.
Sisena

El traspàs dels serveis inherents
a les competències que, segons
aquest Estatut, corresponen a la

"Generalitat, es farà d'acord amb
les bases següents:

1. Una vegada constituït el Con-
sell executiu o govern de la Gene-
ralitat, i en el termini màxim d'un
mes, se nomenarà una comissió
mixta encarregada d'inventariar
els béns i drets de l'Estat que
hagin de ser objecte de traspàs a
la Generalitat, de concretar els
serveis i institucions que hagin de
traspassar-se i - .de procedir a
¡'adaptació, si cal, dels que passin
a ia competència de la Generalitat.

2. La comissió mixta serà inte-
grada paritàriament per vocals de-
signats pel govern o pel Consell
de la Generalitat i ella mateixa
n'establirà les normes de funcio-
nament.

Els acords de la comissió mixta
adoptaran la forma de proposta al
govern que les aprovarà mitjan-
çant decret, figurant aquells com
annexos, i seran publicats'simultà-
niament eh el "Boletín Oficial del
Estado" i en el "Diari Oficial de la
Generalitat", i adquiriran vigència
a partir d'aquesta publicació.

3. La comissió mixta establirà
els calendaris i terminis per al tras-
pàs de cada servei. En tot cas, la
referida comissió haurà de deter-
minar en un termini de dos anvs

des de la data de la seva constitu-
ció, el terme en què haurà de
completar-se el traspàs de tots els
serveis que corresponguin a la Ge-
neralitat d'acord amb aquest Esta-
tut. .

4. Serà títol suficient per a la
inscripció en el registre de la pro-
pietat del traspàs de béns inmo-
bles de l'Estat a la Generalitat la
certificació per la comissió mixta
dels acords governamentals degu-
dament promulgats. Aquesta cer-
tificació:haurà de contenir els re-
quisits exigits per la llei hipotecà-
ria; ' : - ; '"' • • - - - - • ' . - - •

El canvi de titularitat en els con-
tractes d'arrendament de locals
per a oficines públiques dels ser-
veis que es transfereixin no dona-
rà dret a l'arrendador a extingir o
renovar el contracte.

5. Els funcionaris adscrits a ser-
veis de titularitat estatal o a altres
institucions públiques que resultin
afectades pel traspassos a la Ge-
neralitat passaran a dependre
d'aquesta, i els seran respectats
tots els drets de qualsevol ordre i
naturalesa que els corresponguin
en el moment del traspàs, àdhuc
en el de prendre part en els con-
cursos de trasllat que convoqui
l'Estat en igualtat de condicions
amb els altres membres de llur cos
per tal de poder exercir d'aquesta
manera llur dret permanent d'op-
ció. .

Mentre la Generalitat no aprovi
el règim estatutari dels seus fun-
cionaris, seran d'aplicació les dis-
posicions de l'Estat vigents sobre
la matèria.

6. La Generalitat assumirà amb
caràcter definitiu i automàtic i
sense solució de continuïtat els
serveis que ja hi hagin estat tras--
passats des del 29 de setembre del
1977 fins a la vigència del present
Estatut.

7. Les diputacions provincials
de Barcelona, Girona, Lleida i Ta-
rragona podran transferir a la Ge-
neralitat de Catalunya o delegar-li,
d'acord amb el que estableix la
legislació de règim local, aquells
serveis que per la seva natura
requereixen un planejament coor-
dinat i aquelles diputacions po-
dran conservar l'execució i gestió
d'aquests mateixos serveis.

8. La comissió mixta creada
d'acord amb l'article 3 del reial
decret del 30 de setembre de 1977
es considerarà dissolta quan es
contitueixi la comissió mixta refe-
rida en l'apartat primer d'aquesta
disposició transitòria.
Setena

Les transferències que hagin de
realitzar-se en matèria d'ensenya-
ment per a traspassar a la compe-
tència de la Generalitat els serveis
i centres de l'Estat a Catalunya, es
realitzaran d'acord amb els calen-
daris i programes que fixi la comi-
ssió mixta.
Vuitena

Pel que fa a la televisió, l'aplica-
ció de' l'apartat 3 de l'article 16
present Estatut suposa que l'Estat
atorgarà en règim de concessió a
la Generalitat la utilització d'un
tercer canal, de titularitat estatal,
que ha de crear-se específicament
per a la seva emissió en el territori
de Catalunya, en els termes que
prevegi l'esmentada concessió.

Fins a la posada en funciona-
ment efectiu d'aquest nou canal
de televisió, Ràdio-Televisió Es-
panyola (RTVE) articularà a través
de la seva organització a Catalun-
ya un regim transtori de progra-
mació específica, per al territori de
Catalunya, que Televisió Espanyo-
la emetrà per la segona cadena
(UHF). ' . . . . . '

El cost de la programació espe-
cífica de televisió a què es refereix
el paràgraf anterior, s'entendrà
com a base per a la determinació
de la subvenció que pogués con-
cedir-se a la Generalitat, durant
els dos primers anys de funciona-
ment del nou canal a què es refe-
reix aquesta disposició transitòria.

•
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Nova dreta i vella esquerra
La "nova dreta "ha fet una aparició ressonant a /es

pagines de la premsa internacional, en un moment
en què /'esquerra tradicional s'esforça a trobar noves
formulacions polítiques per galvanitzar uns segui-
dors desil·lusionats.

El fenomen de la nova dreta és
particularment comentat en els
mitjans de comunicació francesos
¡, fins i tot, la televisió li ha dedicat
programes especials. A hores
d'ara ningú no pot afirmar encara,
amb arguments vàlids, si es tracta
d'un fet polític inflat artificialment
durant les setmanes d'estiu —pe-
ríode de vaques magres en matè-
ria d'informació— o bé si estem
davant d'un esdeveniment molt
més seriós i perillós per a l'esque-
rra en general. : -

El fet que preocupa més a nom-
brosos comentaristes, és que
l'aparició de la nova dreta coinci-

, deix amb una crisi econòmica
mundial i amb un retrocés evident
de l'esquerra en diversos paísos
importants d'Europa. S'ha recor-
dat que el desenvolupament del
feixisme alemany fou una conse-
qüència, en gran part, de la greu

- crisi econòmica iniciada als Estats
Units el 1929, i que es produí
després de sorollosos fracassos
de l'esquerra: derrota de la revolu-
ció alemanya; ensulsiada del movi-
ment obrer italià; aixafament dels
socialistes austríacs. " \
Aquests esdeveniments determï-

"naren que una gran part d'Europa
¡¡s'orientés cap al feixisme, rrioyi-
iment iniciat a Itàlia el1922. . /

Dfaltres analistes polítics
creuen, en canvi, que la nova dre-
ta es un fenomen episòdic i cir-
cumstancial, sense cap conse-
qüència per al futur del sistema
capitalista liberal, que és el que
predomina actualment en el món
occidental. Seria, però, tan absurd
considerar el renaixement d'una
dretà agressiva com un perill im-
mediat com prendre-s'ho a la Jleu-
gera.

És un fet que la crisi econòmica
tendeix a agreujar-se i que va per
llarg. Es poden crear com a con-
seqüència situacions polítiques
perilloses. La nova dreta tant pot
ser un fenomen passatger com el
signe precursor c('una evolució de
sectors capitalistes cap a règims
totalitaris, abonats per importants
sectors de les classes mitges afec-
tats per la crisi.

L'anomenada "nova dreta",
que alguns creuen que es tracta
de la vella dreta tradicional amb
yestit nou, es caracteritza pel seu
esforç per bastir una doctrina
científica que serveixi de base
ideològica als quadres dirigents de
l'Estat. La nova dreta no aspira,
per ara, a crear moviments de
massa sinó a influir progressiva-
ment en el funcionament de l'apa-
rell estatal. Vol guanyar amb les
seves teories els homes que avui
tenen Íes mans els ressorts del
poden

La dreta ja no és exclusivament
nacionalista. Defensa una estruc-
turació elitista de la societat fona-
mentada en els més recents des-
cobriments de la genètica i de la
biologia en general, fets principal- .
ment per un grup d'investigadors
anglosaxons. Afirmen, especulant
grollerament amb els treballs dels

savis esmentats, que,, puix que la
major part de la vida intel·lectual
del l'home, del seu caràcter i de la
seva intel·ligència estan ja condi-
cionats, genèticament, des ¿ del
seu naixement, és indispensable
una concepció elitista i jeràrquica
de la societat. Estan radicalment
en contra de les aspiracions iguali-
tàries de l'esquerra, política que,
afirmen, condueix fatalment a es-
borrar les diferències, a la robotit-
zació i al Gulag.

En 'aquesta perspectiva de la
diferenciació és curiós comprovar
com la nova dreta, en els seus,
atacs contra ('igualitarismo i -la
uniformització de l'esquerra,
acusa a aquesta darrera de
menysprear un fet tan important
com el regionalisme. Aquesta
acusació almenys a Catalunya no
es podria fer. .\

Una altra de les característiques
de la nova dreta, que es diu paga-
na i atea, són les acusacions d'an-
quilosament i de manca de mobili-
tat, formulades contra la societat
jueva-cristiana, responsable de
l'estratificació de la societat ac-
tual. Darwin substitueix Déu. La
nova dreta fuig de les sagristies.
Cal afegir que els nous inspiradors
de la dreta francesa, principal-
ment el filòsof Alain de Benoist i
l'escriptor-editor Louis Pauwéls,
refuten indignats el qualificatiu de
neo-feixistes i es diuen horrorit-
zats pels crims nazis. 35 anys des-
prés de la desfeta del feixisme i
aprofitant-se de la pèrdua de la
memòria històrica, els és fàcil de
camuflar les seves teories elitistes
i racistes amb nous arguments
dits científics i quejón una defor-
mació dels treballs dels savis an-
glosaxons.

La nova dreta disposa, a Fran-
ca, d'importants mitjans de pene-
tració ideològica: premsa, revis-
tes, llibres, clubs de discussió. Té
antenes en molts rodatges de l'Es-
tai. • • . ' •' •: ' . ' . ' / v - ' f
Fet encara més greu; la divulgació
de les seves idees polítiques coin-
cideix amb una evolució paral·lela
i complementària d'un grup
d'economistes radicals; l'escola
dels quals nasqué fa pocs anys als
Estats Units i s'ha estès desprès
arreu del món capitalista y la teor
filosòfico-política més la teoria
econòmica constitueixen ja una
força important de penetració que
de cap de les maneres no es pot
prendre a la lleugera. -

LES VACIL·LACIONS DE.
L'ESQUERRA

L'ofensiva ideològica de la nova
dreta es produeix quan precisa-
ment hi ha un buit de l'esquerra
en aquest terreny. Existeix com
una espècie d'esgotament creatiu
en les rengleres socialistes i comu-
nistes i de l'esquerra en general.
Per altra banda, l'esquerra ha so-
fert darrerament diversos fracas-
sos importants: pèrdua de les
eleccions per al Parlament Euro-
peu el juny propassat, quan no-
més un parell d'anys abans es

donava per segura una majoria
socialista. >

Un fet anecdòtic però precís
demostra les conseqüències ne-
gatives a França de la^ derrota
electoral de l'esquerra: És la baixa
brutal de la venda de llibres polí-
tics del tipus programes, posi-
cions o biografies d'homes polí-
tics actuals. Abans de les ele-
ccions es produí un veritable
"boom" de venda. Ara és la indi-
ferència total. El públic prefereix
els Hibres-documents de caràcter
històric.

Davant d'aquest seguit de des-
fetes, de la persistència de la crisi
econòmica, del desencís entre la
joventut i de l'ofensiva de la nova
dreta, els homes d'esquerra més

lúcids comencen a plantejar-se la
revisió a fons de les seves posi-
cions. L'esquerra es troba davant
uria situació ben diferent de la que
visqué des del final de la guerra
fins al començament dels anys 70.
Jacques Aitali ha declarat recent-
ment: "|a fase social-demòcrata
de la gestió de la crisi està supera-
da. I més endavant: "cal trobar
noves fórmules d'acció que al
costat de la lluita igualitària defen-
sin la diversitat".

Per la seva banda, el sociòleg
Alain Turenne, després d'afirmar
que tant el Partit Comunista com
el Partit Socialista són estrangers
á les innovacions culturals i a les
contestacions socials que re-
mouen la societat, diu que les

forces d'oposició ja no proposen
res de nou i que es limiten a
defensar velles posicions.

D'altres veus s'aixequen per de-
manar un examen a fons de les
posicions polítiques mantingudes
fins ara per l'esquerra a tot Euro-
pa, tenint en compte les experièn-
cies passades i la nova situació
que s'està creant en el món.,

L'esquerra en general, í particu-
lament els socialistes, han d'afinar
les seves posicions pensant en els
moments difícils que s'apropen.
La nova dreta no constitueix, per
ara, un perill seriós, però les ca-
rències de l'esquerra la poden re-
forçar ràpidament. .

C. ROSA
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El,importe de la suscripción lo hará
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Giro postai . <
Autorización bancaria
Suscripción por un año, 500 ptas

por seis meses 250 ptas
Enviad este boletín a
"L'OPINIO SOCIALISTA" (tachar lo que no convenga)
Canuda, 26 - Barcelona ,__J



14 - "** r 4 , u / ü
/L'OPINIO SOCIALISTA INTERISÍAGIOÑAL

Al término de la dictadura de Macias

Se abre el futuro para Guinea
La Alianza Nacional de

Restauración Democráti-
ca, ante la caótica situa-
ción de Guinea Ecuato-
rial, lanza un llamamien-
to aL pueblo catalán para
que los ayude económi-
camente.

Las aportaciones de
los donantes se pueden
hacer en la C\C n.°
844103-66 de la Caja de
Pensiones para la Vejez y
de Ahorros, o llamando
al teléfono 340 7640, pre-
guntando por Benjamín
Sbang, secretario gene-
ra/ de gestiones econó-
micas.

Este es el manifiesto de los pun-
tos que la A.N.R.D. considera que
Teodoro Nguema debe ratificar
públicamente:

A) La Restauración Democráti-
ca de Guinea Ecuatorial.

B) La declaración de las garan-
tías de los Derechos Humanos,
según la carta de las Naciones
Unidas y de la Organización de
Unidad Africana (O.U.A).

C) Amnistía total de los exilia-
dos políticos y los presos políti-
cos. . -: " . • " - • • - - . . ' - . ' - ' ; ' : ' ; . - ; .

D) Garantizar las libertades de
expresión concernientes a las
ideologías políticas.

E) Fomentar la política de no
alineación.

F) Prevenir al gobierno español
la reserva de todo intento de polí-
tica NEOCOLONIALISTA en la
República de Guinea Ecuatorial.

G) Invitar a todos los países
democráticos para solidarizamos

Casiano Masi, a la izquierda, y Benjamín Ebang Eia. fitto: Tomi

con Guinea Ecuatorial.
H) Invitar a los Organismos e

Instituciones internacionales co-
mo la O.N.U, la O.U.A., Amnesty
Internacional, etc., para garantizar
y vigilar los derechos humanos y
asesorar al Estado de Guinea
Ecuatorial para el fomento y desa-
rrollo que requiere una política de
democratización y un Estado de
Derecho.

Debido al golpe de Estado que
ha derrocado al dictador guineano
Francisco Macias, l'Opinió Socia-
lista ha creído conveniente publi-
car una breve entrevista con tres
miembros destacados de un movi-
miento opositor del país: se trata
de la Alianza Nacional de Restau-
ración Democrática. Nuestros in-
terlocutores han sido Casiano Ma-
si Edu, secretario general del mo-
vimiento en Catalunya, Benjamín

Ebang Eia, secretario general de
Gestiones económicas.

L'O.P.: ¿El Teniente Coronel
Teodoro Nguema puede merecer
la confianza de vuestro movimien-
to después de haber sido la mano
ejecutora de la dictadura de Ma-
tías? _ - ,„ j

B .E.: A pesar de su pasado,
nosotros tenemos que ver sus ac-
titudes actuales, porque si bien
Teodoro es familiar y había sido el
hombre de confianza de Macias,
el hecho de que se haya levantado
contra el dictador es algo que le
favorece, al menos en nuestra opi-
nión. En realidad, sólo el tiempo y
la Historia nos dirán si merece o
no la confianza del pueblo.

C.M.: Lo que en estos momen-
tos nos produce una cierta inse-
guridad es la anbigüedad de las
declaraciones que ha hecho hasta

el momento.
B.E.: Por otro lado, están sus

opiniones contra la existencia de
los partidos, que nosotros enten-
demos pero no compartimos, na-

turalmente.
C.M. : Finalmente hay una cues-

tión de fondo que creemos impor-
tante; Teodoro Nguema no puede
actuar como lo hizo su predece-
sor. Las formulaciones dictatoria-
les ya no sirven, y.hay que recons-
truir el país. Este punto sí que lo
ha manifestado inequívocamente.

I'O-.P.:i.Algunos medios de co-
municación han afirmado que el
gobierno español había participa-
do en el levantamiento de Ngue-
ma. Posteriormente el gobierno lo*
negó. ¿Hay algo de cierto en todo
ello?

C.M.: No podemos afirmar ca-
tegóricamente que el gobierno es-

Los tiranos ya no sirven
Pobres dictadores, éste no es su año. Tachito Somoza, Idi Amin

Dada, Francisco Macias Nguema y ahora parece que hasta Bokassa I.
Tiranos a medio camino entre el ridículo y el horror. Tontos útiles que
sometieron a sus pueblos a un régimen de terror pero que cuidaron
mucho de disgustarse con los amos del mundo. Pobrecitos dictadores,
un día se creyeron que realmente eran grandes, emperadores, dioses, y
se olvidaron de ser respetuosos con la mano que les alimentaba;
entonces se les dejó caer.

A nosotros nos ha afectado más directamente la caída del presiden-
te vitalicio de Guinea Ecuatorial. Ocho años de materia reservada sobre
el único país africano que habla español no han podido hacernos
olvidar nuestra responsabilidad colectiva en este territorio que durante
muchos años fue colonia.

Quedan muchas cosas oscuras en la trágica descolonización de
Guinea Ecuatorial. Alguien tendrá que explicar algún día cómo el país
con mayor renta "per capita" del continente se regaló a un megalóma-
no que ya en aquellas primeras —y únicas— elecciones controladas por
España y por observadores imparciales de la O.N.U. se impuso por la
violencia e incuso la brujería.

Hubo dinero español en esas elecciones, grupos económicos se
enfrentaron en Guinea en una sorda y sórdida batalla de la que al final
las mayores víctimas han sido los propios guiñéanos masacrados en
su país, desperdigados por el mundo, apátricas en espera de la caída
del dictador.

Pareció incluso, hace un año, que la misma existencia del país estaba
en peligro. La Guinea Ecuatorial había sido siempre un bocado apete-
cible para sus vecinos Gabon y Camerún, apoyados naturalmente por la
madre Francia. Hubo —dicen guiñéanos exiliados— conversaciones
entre los gobiernos de Libreville y Madrid en las que se cambiaba la

defensa de la españolidad de las Canarias por el silencio ante la anexión
de la Guinea Ecuatorial. Hubo, incluso, la toma real de una isla de la
antigua colonia española. En algún momento del presente año la situa-
ción cambió. En algún momento el Gobierno español se decidió a
apoyar una Guinea Ecuatorial libre. En algún momento, los exiliados
nos lo cuentan, se descubrieron nuevas fuentes de riqueza en el país, el
todopoderoso uranio, concretamente. Dos meses más tarde, un avión
español llegaba a Malabo y el coronel Teodoro Obiang Nguema daba el
golpe de estado.

El futuro del país ha cambiado, y aunque de golpe durante los
próximos años quizás no quepa esperar una "democracia" formal, los
aspectos más. negativos y sanguinarios del régimen de Macias han ter-
minado. El país vuelve a abrirse al mundo. Las cámaras de televisión ha
podido filmar libremente y la luz eléctrica ha vuelto a Malabo. Los
presos han sido liberados y se habla de reconstrucción nacional. Sería
demasiado ingenuo esperar que el cambio, la vuelta a la normalidad,
haya sido obra únicamente del hombre de máxima confianza del dicta-
dor, del hombre que por su propia mano eliminó disconformes con el
régimen de Macias.

No hay que darle más vueltas, los tiranos ya no sirven. Los medios de
comunicación social, repartiendo por unas civilizaciones que quieren
respetar los derechos del hombre las imágenes de matanzas, han contri-
buido al descontento general contra ellos. Nadie puede defenderles, ni
al Macias que apaleaba a sus víctimas, ni al Bokasa que mandó matar
trescientos niños, ni al Somoza que eliminaba periodistas. Ya no sirven.
Falta saber qué les va a sustituir. En todo caso algo o alguien que sirva
para dar una cierta imagen democrática y que al mismo tiempo pueda
garantizar los derechos y los privilegios de los "grandes" económicos y'
políticos del mundo. M.R. ROS

pañol interviniese, puesto que no
hay pruebas, pero el hecho de que
no existiesen relaciones diplomáti-
cas, como afirman los portavoces

. del gobierno español, y en cambio

tuviesen una oficina de relaciones
comerciales en nuestro país, son
aspectos que hacen dudar de la
autenticidad de sus declaraciones.

B.E.: Opinamos que Nguema,
como otros militares, buscaba una

: salida para derrocar a Macias, que
era un gran enemigo de España.
Esta característica nos hace pen-
sar que Teodoro, en el caso de
planear algo con antelación, ha-
bría solicitado la ayuda de los go-
bernantes españoles.

, C.M.: Otro dato a tener en
cuenta, y que nos hace sospechar
de la intervención española, es el
alto índice de inversión española
que, indirectamente, hay en Gui-
nea Ecuatorial.

('O.P.: ¿A qué esperáis los exi-
liados guiñéanos para volver a
vuestro país?

C.M.: Si el golpe de Estado ha
sido de carácter mililtar, existe la
posibilidad de que se establezca
un régimen transitorio, en cuyo
caso no podríamos negamos a
participar. Pero la verdad es que
aún no tenemos garantías sufi-
cientes de que cuando lleguemos
no nos maten, como sucedía con
Macias.

Por ello intentamos negociar
con el gobierno actual nuestro
regreso, así como la validez real
de nuestro trabajo. En esta nego-
ciación, la Organización de la Uni-
dad Africana, OU A, la ONU y
Amnesty International deberían,
jugar el papel de intermediarios o
de garantía ante nuestra estancia
en el país.

B.E.: Hay que tener en cuenta
que todos los técnicos y titulados
medios de nuestro país están fue-
ra o han sido asesinados, puesto
que Macias pensaba que en la
gente culturizada estaba el núcleo
de la sublevación del pueblo con-
tra su persona. En realidad tenía

razón, y los fue asesinando hasta
que no ha quedado prácticamente
ninguno. Esta característica hace
que sea muy necesario para Gui-
nea que nosotros acabemos nues-
tro exilio y volvamos para trabajar
en la reconstrucción nacional.

Se ha acabado la dictadura y
quizá comience ahora un tiempo
de reconstrucción nacional, pero
aún en este caso los guiñéanos
corren muchos peligros; en primer
lugar, este país nunca ha sabido
lo que es la soberanía del pueblo,
puesto que nunca ha tenido la
oportunidad de ejercerla, ni tan
sólo de emularla, y en segundo
término porque se da el caso que
un químico farmacéutico español,
Cándido Montoya, de Madrid,
descubrió recientemente la rique-
za del subsuelo guineano: uranio,
petróleo, ...quizá también oro, y
esto es un peligro para una nación
que quiere empezar a andar y
conseguir su "mayoría de edad."
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La negociación como primera arma
:̂ ::

El pasado mes de julio,
concretamente el día 10,
se /legaba a un acuerdo
de princípio V entre la
Unión General de Traba-
jadores y la Confedera-
ción Española de Organi-
zaciones Empresariales.

Este acuerdo, que no pacto,
como más ̂ adelante veremos^ su- ;

^porie el primer intento serio en
este país por parte de dos organi- '
zaciones de esa extracción, por
contrastar serenamente, sin de-
magogias y sin aspavientos, los ,
puntos en los que, con un poco
.de diálogo previo, se puede.llegar,
si no a un acuerdo total, ellos son
los explotadores nosotros los ex-
plotados, sí a una eliminación-de
•tensiones innecesarias.., ,„ - ,-1
. Loa acuerdos, que constituyen
un texto de mediana extensión y,
como tal, imposible de reproducir ¿
íntegramente aquí, se pueden re-

1 sumir.:eri?;yarios apartados y en
una s^o^e.de puntos precisos.... ,,;

T/ras^tvbreve preámbulo se en- t

trapén, la« primera, parta, de los
ite^tos^jsn^quese hace referen-,
cia al marco legal ^ que debe ;

aspirarse en Ja legislación laboral,
debiendo destacarse dps aspectos %

funclamehjtale^r-Ujn.reconocimien-:
to del más amplio y profundo jue- <
go de la autonomía de las partes/
interlocutoras en las relaciones la-

• borales y un reconocimiento de '
presencia y actuación de las orga- -
zaciones* patronales <, y sindicales:
en todos los ámbitos.-

Así mismo se recaica que antes .
de acometer.cualquier modifica-
ción del sistema de leyes laborales .,
debe entablarse un diálogo que
permita llegar a puntos de coinci-
dencia, eliminando; de ese modo,
tensiones inútiles.

. Se'pasa a continuación, en los
acuerdos, al apartado de la nego-
ciación colectiva, para la que se
establece que en su discusión po-
drán ser interlocutores los Comi-
tés de Empresa, Delegados de
Personal o, en su caso/ y esto es
muy importante, las representa-
ciones sindicales si las hubiere,
con lo cual se reconocen de facto
las secciones sindicales, con plena .
capacidad negociadora. Otro as- ;

pecto fundamental en este aparta- ,
do se refiere a la necesidad de
reducir el número de convenios,
con lo que, sin decirlo, se aboga
por los convenios de aplicación
más allá de la simple empresa,
reivindicación largamente perse-
guida por UGT. Siempre dentro .
de este apartado de la negocia-
ción colectiva, se especifica que

Mos convenios, por primera vez,
podrán contemplar materias sindi-
cales, y se contempla la posibili-
dad de suprimir el arbitraje obliga-
torio, vulgo laudo, intentando en
contrapartida crear y potenciar ór- .
ganos propios de comunicación,
conciliación, mediación y arbitra-
jes voluntarios. Como aplicación
práctica de todo ello, las dos par-
tes se comprometen a no desem-

peñar una política de »violencia so-
bre bienes ni personas, pudiendo,
en caso de comprobación de vio-l

(ación de este punto, recurrir a'la''
paralización inmediata denlas ne-
gociaciones en curso en ese mo-
mento. * * > . * , * *.. ' , - f

" - , , < ' , • < -"1, ''

Un tercer gran apartado en los
acuerdos se refiere a la represen-'
tatividad sindical.-Aquí se entien-
de que pueden participar en Fas
negociaciones las centrales obre»
ras con el 10% o más dé lus :

. miembros del Comité de Empresa
' y las organizaciones empresariales
con más del 50% de representati—
vidad, pero a su vez y en el ámbito
de la empresa se reconoce a los
"Comités de Empresa y se Vecono-
ce la figura del delegado de UGT,
que será el encargado de cobrar
las cuotas, mantener reuniones y
repartir propaganda sindical, fa-
cultándole al mismo tiempo para
asistir a las reuniones del Comité
de Empresa con voz, pero sin vo- ,
to. Otro punto muy importante en
•este apartado es el intento que
deberá realizarse por parte de los
suscribientes tendente a limitar las
prácticas antisindicales, desarro-,
liando de ese modo Tas leyes pre-
vistas en la Constitución, urgien-
do al gobierno en ese sentido,
con el fin de eliminar las trabas
innecesarias.

Como medidas concretas en es-
te sentido, las dos organizaciones
propugnan:

Un tratamiento diferenciado pa-
ra los expedientes de regulación
según se trate de motivaciones
tecnológicas o económicas. Esta-
blecimiento de un período de in-
formación por parte del empresa-
rio a los ̂ trabajadores, llegando
finalmente estos a constituirse en
parte interesada en la tramitación ,
del mismo.

Cá rioj prorrogabilidad de los
plazos de resolución^por la Admi-
nistración laboral. * ' " ' 5 "

Incrementó de' la contribución
del Estado en la cobertura del
Seguro para casos' de insuficien-
cia económica 'para afrontarlas
indemnizaciones. > f ¡ ; \

Se deberá asegurar la participa-
ción de las centrales y la CEOE en
la administración y control del INE
(Instituto Nacional de Empleó), y
como prolongación de ese puntó
se estima cómo urgente la clarifi-
cación de la infraestructura de la.
S.S., dando para ello entrada en
su gestión a las partes interesa-
das. „ . .

Como final de los acuerdos sç
incluyen unas importantes deci-
siones en el terreno déla política
salarial, entre las que cabe desta-
car la revisión automática de los
salarios de resultas del aumento
de más del 6,5% que ha experi-
mentado el índice de precios al
consumo. * " - " 7

Se cierra el importante docu-
mento con* las firmas de Nicolás
Redondo y Carlos Ferrer.

Hasta aquí someramente y a
grandes trazos loa acuerdos entre
las dos organizaciones. No son un
pacto, como muy persistentemen-
te se ha querido airear por ahí,
pues las dos partes se comprome-
ten,, no a una serie de puntos
inflexibles, sino a la discusión casi
permanentemente de los aspectos
conflictives que se puedan pre-
sentar en el diálogo capital-traba-
jp. , • -
' Por otra parte, .a los que-tanto
gritan ahora hablando de traición
a la clase obrera y de pactos sub-
terráneos, que sin ..necesidad de
movilizaciones que a nada condu-
cen se ha conseguido entre otras
cosas el pleno reconocimiento por
parte de la patronal más importan-
te del país, de las secciones sindi-

cales de empresa, verdadero pilar
del sindicalismo. - ,

» ? • - » , * t **** "•
Por cierto, y ahora que tanto se

hablá~ dé pactos, ¿es necesario"
recordarei pacto que él año pasa-

do firmaron CCOO y SEPES para
conseguir como máximo logro un,
tablón de anuncios? . ',

Mejor no. " ' " , " ! - ,
JOSÉ MARÍA GARCÍA

UGT-CEOE

Sindicalismo fortalecido
. . Tras el paréntesis impuesto por las vacaciones veraniegas, sal-
picado de hechos esperanzadores como los acuerdos UGT-
CEOE, de los que se ofrece un sucinto resumen en este mismo-/
número, dentro de breves días va a volver a reanudarse completa
actividad en todos los ámbitos. /

Y va a ser en el terreno parlamentario donde van a estar centra-
das las expectativas de la clase trabajadora a partir de septiembre.

En efecto, con la vuelta de los diputados a sus escaños se ini-
ciará la discusión del Estatuto de los trabajadores/ marco legai
que regirá en adelante las relaciones laborales.

fero antes de afrontar el tema en la Carrera de San Jerónimo,
UGT entiende que debe partirse de dos premisas fundamentales. '
Por una parte, la circunscripción total y absoluta del estatuto al

'marco de la Constitución y, por otra, un agotamiento en el cauce
negociador con el gobierno antes de llegar a la consumación
final, , '

Con la primera se intenta evitar que prosperen proyectos como
el del PCE, por una sencilla razón, es anticonstitucional, ya que *
obligaría a la elaboración de leyes especiales, y con la segunda se
pretende, teniendo siempre presente la fuerza que otorgan las
movilizaciones, el no crear tensiones inútiles por cuestiones que
puedan solucionarse en uria mesa de negociaciones sin posturas
encontradas desde el primer momento. ,
~ íSólo con una negociación previa se evitará en lo posible el
fiasco de gran magnitud que la correlación de fuerzas^en el
Parlamento hace suponer. Sólo una negociación de tú a tú puede
propiciar, como ha ocurrido con los acuerdos UGT-CEOE, unos
avances importantes en el proyecto, que son; para UGT, primor-
dialmente los siguientes: semana laboral de 40 horas, vacaciones
de 30 días, oposición al reconocimiento del cierre patronal por las
leyes, readmisión eri caso de despido improcedente, plenos dere-
chos de los Comités de Empresa y pleno reconocimiento de los
derechos sindicales, entré otros muchos. Y todo esto sólo se
conseguirá, con los pies en el suelo, si no se adoptan posturas
maximalistas y no se da de nuevo pie a motivaciones demagógi-
cas más que serenas. ;

UGT lo tiene muy claro, esperamos quejas otras fuerzas sindí-
cales lo tengan también.
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La actualidad laboral
del país estuvo centrada
durante días pasados en
dos temas de singular
importancia: La salida de
los tractores pacenses a
las carreteras en señal de
protesta y la tan cacarea-
da huelga de gasolineras,
cacareada sólo en ciertos
aspectos, como luego se
verá. , ~ ' •' *

Todo se inició realmente el ano
pasado, cuando el convenio esta-
tal no llegó, a firmarse y se tuvo

, que recurrir a la Norma de Obliga-
do Cumplimiento.

» Prácticamente desde entonces
; las reivindicaciones comienzan a

ser elaboradas, pues como todo el
mundo sabe él laudo tiene la vir-
tud de dejar todo en el aire, sobre-
manera las condiciones sociales!

En,el mes de mayo, atención a
, esto tan persistentemente silen-

ciado, UGT plantea un-antepro-
yecto de plataforma que recoge
básicamente las mejoras sociales
.que habían quedado pendientes
por causa del laudo anterior, reco-
giendo al mismo tiempo una peti-
ción monetaria del 16%. Este oro-
yecto fue pasado a CGOO para
su consideración y ésta, retocan- '
do algunos puntos, muy pocos
ciertamente, la asumió.

Así, tras la primera reunión de
contacto en la que quedó elabo- •
rada la Comisión Negociadora. 7
. CCOO, 6.UGT, 1 USO y 1 ÇSUT,
éste por la no aceptación dé CNT a
participar, se pasó a una segunda
reunión, ésta con la patronal, en la
que se intercambiaron las plata-
formas respectivas. El proyecto
patronal recogía una serie de pér-

• dida de derechos, corno la supre-
.sión del complemento nocturno y
,el no quebranto de moneda, entre
otros. Enelaspectòeconómico su
oferta se cifraba en un 11%, con
lo que el sueldo por día del expen-
dedor quedaría.cifrado en 918 pe-
setas-día, frente a las 1011 pedi-
das en la plataforma de UGT.

t Y de pronto se produce la gran
sorpresa en la reunión, CCOO,
secundada por USO, hace saber
que ya na presentado la solicitud
de huelga, increíblemente antes
de sentarse a negociar.

La sorpresa es mayúscula, .y
más cuando la patronal ha reitera-
do a lo largo de la reunión que su
voluntad es la de reconsiderar to-
das sus posturas si a su vez los
trabajadores no se cierran en ban-
da. , , :

Ante la amenaza de huelga, la
patronal adopta la postura dura en
su 11%, aunque sin querer dejar
de negociar en ningún momento.
Se intenta convencer a^CCOO pa-
ra que desconvoque su petición, e
incluso ía patronal está dispuesta

a subir su techo salarial si las
centrales presionan a CAMPSA
para que aumente sus comisiones
a la patronal. 4 ' -

Pero CCOO no cede y dice que
ella va a la huelga, que para eso la
han convocado todasijas centra- •
les, lo cual provoca lógicamente la
reacción de UGT, que no ha sus-
crito ningún documento en ese
sentido. Entonces se descubre
que, bajo las siglas de UGT eq la
petición dé huelga, se encuentra,
la firma de uno de los miem-
bros asesores déla Comisión, tra-
bajador del sector del Butano,
falsificada. Segundo aspecto casi
unánimemente silenciado.

Ante la postura de todas las
centrales, salvo UGT, lógicamen-
te, la patronal anuncia que en esas
condiciones no se puede seguir
negociando serenamente y propo-
ne una dilación de una semana
para una clarificación de posturas,

Comisiones no pierde tiempo y
anuncia a bombo y platillo que se
han roto las negociaciones, apro-
vechando al mismo tiempo para
hacer propaganda de la futura
huelga.

t A todo esto ños hemos coloca-
do en el día 8 de agosto, en que,
en una pirueta circense, nueva-
mente silenciada, CCOO pide una
reunión unilateral- a la patronal
con el fin de descorivocar, o al
menos intentarlo, el conflicto en
ciernes. La patronal no ac.epta, y
al día siguiente, 9, José María
Romero, secretario confedera! de
Acción Reivindicativa de UGT, se
dirige al Ministerio con el fin de
solicitar su mediación en eí pro-
blema, se encargan ai inspector

Francisco Manzano las funciones
mediadoras. -

El mismo 9,10 y 11 de este mes
se efectúan las negociaciones, y el •*
último día, en vista del impasse
peligroso a nue se ha llegado, *
UGT presenta verbalmente una
plataforma, cuarto punto nueva-;
mente silenciado:
- La plataforma en cuestión, cen-
trada en el aspecto económico, es
la siguiente: Desde el 1 de Julio,
fecha de entrada en vigor del con-
venio, hasta el 31 de Octubre, la

, subida se cifraría en un 11% más
el 1,7% que, según el decreto ley,
corresponde a las empresas con
un ingreso anual inferior a las
700.000 pesetas. A partir del 1 de
Noviembre, . fecha en la que
CAMPSA aumenta las comisio-
nes a los patronos", se seguiría un
baremo muy simple, por cada
punto de comisión aumentado el
50% sería para los trabajadores,
con lo que casi se alcanzaría el
16%. „

La patronal, quinto punto silen-
ciado, encuentra muy factible esta
plataforma y le dice a UGT que
está dispuesta a negociarla, pero
sólo con ella. Ante esta proposi-
ción, sexto silencio, UGT dice cla-
ramente que si alguien tiene que
negociar son todas las centrales y
no una sola. Comisiones mientras
tanto y por boca de sus represen-
tantes en la comisión negociadora
parece dispuesta a hablar,.pero la
suerte está echada, desde más
arriba, claro.-

- Y la huelga comienza el 13 a las
6 de ia mañana con un descon-
cierto increíble en las primeras ho-
ras, consecuencia directa de la

falta de información de los afilia-
dos a cualquiera de tas Centrales
convocantes del drama.

La repercusión de la huelga ha
sido verdaderamente ridícula y ahí
van algunos datos; En Tarragona,
que fue donde más se apoyó,
cerraron el día 13 por la mañana 9
gasolineras, descendiendo en la

* tarde del 14 hasta 5. Un dato
irónico y que habla por sí solo de
la incidencia del llamamiento es el
hecho de que en Sabadell un solo
hombre se sumó a la huelga.

Mientras tanto; el lunes día 13,
iá patronal pide una reunión ante
el Director General de Trabajo pa-
ra intentar liegar a un acuerdo
pero no se consigue nada, pospo-
niéndose la decisión hasta el día
siguiente, en que una reunión
obligada por el Ministerio y que se
prolonga desde lãs 19 hasta las 23
horas se.acuerda desconvocar la
huelga.

Si tos hechos llegan hasta aquí,
ahora corresponde extraer las
consecuencias y estas no pueden
ser más ciaras.

A saber:
Que una convocatoria de huel-

ga no puede hacerse antes incluso
de haberse visto las caras por
primera vez con la patronal. Que
en esa convocatoria de huelga, no
se puede falsificar con métodos
de chorizo barriobajero la firma de
un asesor de UGT. Que una huel-
ga, no se puede convocar sin ha-
ber pedido ía opinión ajos propios
afiliados, que sqn conducidos co-
mo humildes borreguitos a una
situación insostenible por una
centrai quo no puede olvidar sus
ties estalinistas.

Que no se puede decir, una co-
sas por delante, huelga, para lue-
go, en plena campaña de propa-
ganda de la misma, ¡lámar a la
patronalpara intentar solucionar-
lo. Por cierto que la patronal no se
presentó., •
S ' " ' " v V

Que no se puede convocar ale-,
gremente una huelga sin medir
responsablemente cuáles pueden
ser las consecuencias que puede
-acarrear, porque una huelga, por
si no lo saben los cocos y demás
camarilla que íes ha -secundado,-
es un instrumento muy eficaz en
manos de la clase obrera pero en
el momento justo y sólo cuando la
situación lo exigá.

Que, como principales conse-
cuencias de la huelga, dos son
bien claras: Una, que lo único que
se ha conseguido es que la rela-
ción patronal-trabajador se haya
endurecido inútilmente y que aho-
ra se tenga a -partir de uno en la
negociación; y dos, que durante
dos días y ante el estrepitoso fra-
caso de la convocatoria ia gente
se haya reído de unos trabajado-
res que han tenido que secundar
un absurdo increíble. No es así
como se avanza en la lucha por la
causa obrera, señores convocan-

4

tes. ' . , "

" Por cierto,'ya que para termi-
nar: ¿Qué hubieran hecho los se-
ñores de CCOO si, al igual que a
Jos de UGT, se les hubiera ofreci-
do el negociar unilateralmente?.

JOSE M ARIA GARCIA
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Parc d'Aigües Tortes i del llaç de Sant Maurici*~ , * ' '·j' -, * * * /
Els pirinencs volen una planificació

amb participació popular
E/s Grups de l'Alt Pirineu (GAP) tian subscrit un

document en què denuncien la proposta per a un
Parc Nacional d'Aigüestortes i el llac de Sant Mauri-
ci per la manera com ha estat redactada per ICONA,

Con hom recordarà., pel desembre passat al Con-
gres de Diputats es va fer una proposta que engloba-
va aquest possible parc amb els d'Ordesai Covadon-
ga, que, val a dir-ho, va ésser rebutjat pels directa-
ment interessats, els quals varen, alegar que no
havien estat consultats, que ni tan sols no ho havia
estat la Generalitat. Aleshores, un nou projecte va
succeir el primitiu, que s'acostava més als postulats
seguits en el cas del parc de Donana, presentat,
també unilateralment, por ICONA.

En la nota de premsa facilitada com a Ordesa i Covadonga,
pels GAP, aquests reafirmen la
seva posició i opinions entorn a
l'intent d'ICONA centrant-se en
tres punts: "exigència d'una
participació efectiva de la po-
blació (fins ara oblidada); pro-
posta de formació d'una Junta
Provisional Gestora, substitu-
tiva de l'actual Patronat, ino-
perant, amb arbitratge de la
Generalitat; comanda d'estudi
d'una nova proposta democrà-
tica de Uei per a una futura
aprovació al Parlament de Ca-
talunya."

"Els GAP volem recordar. In-
sistir i advertir sobre els punts
donats als mitjans informatius
ef Desembre passat, quan va
anar al Congrés dels Diputats a
Madrid-feta l'anterior propos-
ta pel Ministeri d'Agricultura-
d'una llei de Reclassificació
per a Aigüestortes i Sant Mau-
rici. D'altres grups i partits po-
lítics varen prendre aleshores i
encara en el passat posicions
crítiques i d'oposició davant
els repetits intents de consoli-
dar un profit réduit, puntual,
forani i negatiu que es fa de
l'àrea en qüestió. Amb elis
consideràvem llavors de veri-
table discriminació el projecte,
tan pel que feia a Aigüestortes

tractats conjuntament en el
mateix projecte. Efectivament,
Doñana havia vist aprovada
una pròpia Llei, per les Corts
democràtiques, que molts tèc-
nics qualificaren de pas enda-
vant en comparació amb la Llei
d'Espais Protegits del 1975,
ressucitada per al cas del nos-
tre Parc. Ni els pobles i comar-
ques directament implicats, ni
les institucions i entitats nor-
malment interessades a Cata-
lunya (començant per la matei-
xa Generalitat) no es tingueren
en absolut en compte.

Recentment, la premsa ha
avisat sobre un nou projecte
(oblidat l'anterior en l'etapa
de renovació del legislatiu, a
primers d'any), en el qual
l'I.C.O.N.A. ha corregit unilate-
ralment substancials punts de
la primera proposta, tot apro-
pant-se a la solució DOÑA-
NA". Pensant potser així en
una més fàcil acceptació poli-
tica..

Els GAP pensem que no és
ara el moment de fer una valo-
ració estrictament tècnica del
darrer projecte, buscant supo-
sades millores i mals menors
respecte d'un dolent comença-
ment. N'hi ha prou a denunciar

Declaració de zona catastròfica

No s'ha rebut ni un cèntim
Amb data de 8-12-78, en una reunió conjunta de la Unió de

Pagesos i els Grups de l'Alt Pirineu, es va redactar una nota de
premsa reclamant de la Conselleria d'Agricultura i demés òrgans
competents la "Declaració de zona catastròfica" i la conse-
gUent presa de mesures de compensació per a les àrees afectades
per la secada.

En aquest sentit, la iniciativa no va ésser exclusiva d'aquelles
organitzacions, sinó que diversos partits polítics i institucions
oficials agràries demanaven també per la seva banda aquesta qua-
lificació.

Una setmana després de la publicació de l'esmentada nota, el
Consell de Ministres declarà efectivament zona catastròfica les
àrees de Bellver de la Cerdanya, Esterri d'Aneu, Llavorsí, Organyà,
la Pobla de Segur, el Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Sort.

Avui, passat ja mig any d'aquella Declaració, en la qual s'inclo-
gueren mesures teòriques d'ajuda a pagesos i ajuntaments afec-
tats, el resultat és força desencoratjador: cap particular ni ajun-
tament de tot l'Alt Pirineu (regió que no incluo les àrees
beneficiàries de la dita Declaració) s'ha beneficiat un cèntim de
tantes reivindicacions, declaracions i promeses!

Això, que dins d'un altre context fóra suficient per a produir un
veritable escàndol, en el nostre cas i sobretot tractant-se de l'Alt
Pirineu, no deixa d'ésser un fet quotidià advers més.

Els GAP, en la voluntat que s'arribi a un final satisfactori en la
qüestió i amb l'intent formal d'acabar d'una vegada amb prome-
ses incomplertes i bones intencions, insistim en la crida a la Con-
selleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Direcció de Produc-
ció Agrària de la Generalitat, al Ministeri d'Agricultura i als Serveis
d'Estensió Agrària perquè esclareixin públicament llur respectiva
posició, situació i responsabilitats davant l'afer.

—com ja s'ha cuidat la nostra
Premsa de f e r-la ridícula pro-
porció de representants de la
Generalitat (un sobre almenys
26) i de la població autòctona
directament afectada en el
nou Patronat previst. La frivoli-
tat i retòrica de desenvolupa-
ment amb quò es tracta aquest

; aplicat a les comarques de
l'entorn del Parc, etc., etc. •

La nostra és ara una situació
d'indignació, ja que no ens po-
dem permetre la indiferència
que aquesta forma poc demo-
cràtica d'actuares mereixeria.
Ha estat una falta de respecte
polític d'envergadura.

Com a GAP, ens reafirmen
en allò ja manifestat tantes ve-
gades, entorn de la solució que
pensem cal donar a aquest pri-
mer Parc Nacional de Catalun-
Ya: ' ; . ' - • • ' ; . . . - ' • : , ' • • ; • ' •' . - • ' ' '. '

PRIMER.- Promoure i asse-
gurar una participació efectiva
de la població, amb pes pro-
porcional als diferents graus i
nivells d'afectació existents.

La participació que preconit-
zem, la considerem bàsica i
haurà d'ésser real des del pri-
mer moment d'intent d'elabo-
ració de l'alternativa democrà-
tica. Un ventall suficient de
gent representativa dels nos-
tres pobles i comarques, entre
els quals Ajuntament i Con-
sells Comarcals, ens és im-
prescindible per tal de garantir
que el Parc serveixi al desen-
volupament de les diferents
economies locals, en situa-
cions d'extrema postració.

SEGON.- Una Junta Provi-
sional Gestora, amb represen-
tants de cada poble, comarca i
entitats involucrades, podria
ésser el camí alternatiu de
construcció d'un nou i just or-
denament del Parc, que haurà
d'afavorir a tots.

Incloem aquí expressament
els representants de la resta de
catalans no pirinencs, ja que
considerem el Parc com un
servei a tot Catalunya,

La intervenció de la Genera-
litat ens sembla essencial per
tal d'assegurar l'arbitratge
d'interessos que podrien esde-
venir contraposats, quan en
realitat hauran d'ésser comple-
mentaris.

TERCER.- I ara que amb
l'Estatut son més a prop d'una
autonomia veritable, veiem
que és almenys precipitat in-
tentar a aquestes alçades fer
una llei des de Madrid. . '

Creiem oportú que sigui més
aviat el que esperem proper
Parlament de Catalunya qui, a
partir de les suggerències i es-
tudis promoguts per l'esmen-
tada Junta Provisional Gesto-
ra, discuteixi i aprovi la llei del
que podrà ésser primer Parc
Nacional de Catalunya.

QUART.- Fem finalment
nova crida als ribagorçans,
aranesos i pallaresos en primer
lloc i a tots els catalans en
general (a travers d'associa-
ccions i partits), per a trobar
entre tots l'equilibri entre la
promoció i el desenvolupa-
ment de les àrees afectades i la
protecció i utilització racional
d'aquest patrimoni natural.

-. , ' ' „ . - ' ' f ^ '/• f f,' •• •** ' ̂ A-j- f « * -s •><•' "<, y tí ' rr¿ - ^x"'·f̂ î·*^~ -' ^xjfVy;

entrem a l'ajuntament
''*, " '" í '" « ,'.' ,A ,'* '.- *^, ?" ' / '"' J" J ^^ .* ' '? í,. '.' 'ÍS'¿¿S ,'\ . ̂ ^,- S v."",' '¿-Í,

DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

Fèlix Sogas I Mascaró és el
batlle socialista.de Vilafranca del
Penedès, capital de la comarca
de l'Alt Penedès. Fèlix, que ara
té trenta-nou anys, ja inicià la
seva lluita política als volts de
l'any 1961 amb la formació del
Centre d'Estudis Penedessencs.
Es industrial ceramista.

L'Ajuntament de Vilafranca és compost per una majoria socialista,
que governa la ciutat amb un pacte amb el PSUC i la CDC (amb
aquesta, l'entesa és limitada fins a l'acabament d'any). Això no
obstant, les iniciatives van a càrrec dels socialistes. Preguntem al batlle
vilafranquí: Creus que Convergència es retirarà, uh cop finalitzat el
1979r"

—Es molt possible, ja que la situació política s'anirà agudit-
zant cada cop més perquè cada partit vol marcar el seu espai
polític. De tota manera esperem, que CDC es mantingui amb les
delegacions que ara té.
. —Quan vas prendre possessió del càrrec, amb quins problemes et

vas trobar?
—Sobretot problemes d'aspectes legals, de contractació de

personal. A l'Ajuntament hi manca personal d'obres i tècnics
per a poder endegar les obres necessàries per Vilafranca, per
això durant aquest temps la cosa ha costat de fer funcionar.

Per altra part hi havia el problema de "manca d'autoritat" del
municipi: en assumptes de disciplina urbanística, contaminació,
ordre públic... Per això l'Ajuntament està fent un esforç perquè
els ciutadans respectin la llei, i de mantenir una certa Inflexibili-
tät amb els infractors. -

—Quins problemes pateix Vilafranca?
—Vilafranca ha crescut poc en comparació amb el que havia

de cròixer. Hi ha un problema fonamental que és el del bloqueig
urbà. L'atur, malgrat tot, no és molt fort.

Per altra part, tenim el problema de la via del tren que travessa
la vila. També hi ha el de l'aigua: Vilafranca té set. La qüestió de
la deouradora, que s'ha fet a esquenes de Vilafranca: una obra
que en principi estava pressupostada en 58 milions ha passat a
costar-ne 285. Tot això crec que és el més important.

—Aleshores, vist aquest punt, com vindran les solucions?, amb
quina prioritat?

—La principal prioritat és el Pla General d'Urbanisme, i espe-
rem que en el termini de cinc o sis mesos ja estarà fet. La qual
cosa vol dir que en un any ja podrem aprovar nous plans parcials
i completar la previsió d'escoles i de molts serveis socials. En
aquest sentit cal rememorar ei que dèiem.abans, que el creixe-
ment de Vilafranca ha estat aturat durant molts anys, i per tal
causa no s'han pogut establir noves indústries. Aconseguir una
població de entre 50.000-60.000 habitants per a l'any dos mil és
una fita a assolir.

Referent a la via del tren, ja hi ha hagut discussions amb
RENFE per tractar de cercar una solució, que jo crec que la
millor fóra la d'ensorrar la via.

Quant a la depuradora, hi tenim bastants malsdecap, a part
del que et deia abans hi ha la qüestió de qui la paga. L'Ajunta-
ment de Vilafranca no pot córrer exclusivament amb les despe-
ses que comporta una depuradora com la que hi ha instal·lada.
Nosaltres volem que sigui la Diputació, la Generalitat o l'Estat
els qui paguin les instal·lacions, ja que els guanys no són sols
per Vilafranca sinó que afecta a tot un territori que va fins a
Sitges. Això no obstant, els gastos de la depuració estem dispo-
sats a pagar-los els vilafranquins (uns divuit milions a l'any).

En aquest últim aspecte hi ha la possibilitat que part d'aques-
ta aigua es podria reciclar i subministrar-ne en qualitat potable,
a Vilanova i la Geltrú i Sitges, una quantitat de cinc a sis milions
de litres. Naturalment, això comportaria la neteja del pantà de
Foix, que faríem nosaltres.

En aquests moments estem discutint amb la Diputació l'as-
pecte del finançament de la depuradora, donat que ens cal una
solució ràpida i efectiva i, naturalment, amb la qual els vilafran-
quins no hipotequem les nostres finances per llarg temps.

—Parlant d'hisenda, com està?
- Està normal. Vam tancar l'exercici del primer semestre amb

superàvit. Que no és altra cosa que un dèficit encobert, ja que
no s'han fet serveis: durant vint anys no hi ha hagut cap Inver-
sió escolar. Aquest any pensem ja fer-ne una d'uns cinc milions.
Es clar que també hi manquen guarderies, l'adequació de l'hos-
pital comarcal... Cal. sobretot, una reforma de les ordenances
fiscals i la recaptació, que daten de 1949, i per altra part actua-
litzar els impostos (taxa d'equivalència).

-I per últim, com anirà la Festa Major, la que hom anomena la més
típica de Catalunya?

-La Festa Major ós una cosa molt sentida pels vilafranquins.
Nosaltres la pensem modificar, però d'una manera en què hi
participi la major part de gent (Consell Municipal), cosa que es
farà a partir del tres de setembre, un cop haguem vist com ha
anat la d'aquest any. Això no obstant, aquest any ja hi haurà
quatre administradors (entre ells una dona); l'Ajuntament no
assistirà a les misses, però. sí a la processó ja que és una mani-
festació popular; i comptarem amb la presència del President de
la Generalitat, Josep Tarradellas.

J. ML. CAMPILLO
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ESPURNES
Carter digué, a Tokio:...

És Imperatiu que actuem
amb audàcia, perquè per als

, Estats Units no hi ha ame-
naça més greu que aquesta
amenaça econòmica..."

Va de compte de fades: Una
de les moltes contradiccions
del gran capital és que set
grans multinacionals són les
autèntiques beneficiàries dels

/augments del preu del petroli.
EI preu del petroli incrementa
ta crisi. La crisi, la desya'c^ció
monetària Ma inflació. Un peix
què es mossega la cua. Un
eixam de multinacionals fan,
amb altres productes, el mateix
que les petroleres? Doncs,apa.
Senyor Carter: audàcia, que les
multinacionals poden ser el ca-
vall de Troia del capitalisme...

Vazquez ' Montalban pre-
gunta:... Imagineu el que
podia passar si l'Skylab ha-
gués caigut al cap d'en Abril
Martorell?..."

Sí, home: que al senyor Abril
se li haurien encongit els esfín-
ters, i nosaltres ens hauríem
quedat amb la boca així d'es-
balaïment..;

, ...Nicaragua era una fin-
ca de la familia Somoza..."

És posible que determinats
interessos pensin fer ara una
mena "d'expropiació forçosa".
Els sandinistes, després de la
seva victorià militar, faran bé
de tenir cura d'acabar amb el
concepte de finca, imposant la
sobirania del poble de Nícara-

- gua. '""'•"• ; . . . " -; . ' • ' - V
Emilio Romero escriu:

...però s'han imposat al po-
der els polítics ostra. No
marxaran mai, encara que
ens enfonsessin a la mise-,
r i a . ; ; ; ' " . . - - . - • • • ' . - • ' . . . ' . . . ' • - •• :: ":

Per això algú ha de fer de
pescador de musclos..."

¡Ostres.,.!
¡Uns pantalons d'anar a pes-

car, per favor...!
Joan Sentenà

No les
ÀI extender L'OPINIÓ SOCIA-

L·ISTA (12 Julio) puede versela
doble página una apología de la
homosexualidad masculina, con la
fotògraf ía-muy mono él-de un tal
Pedra, figurando al pie la explica-
ción de que es homosexual y so-
cialista, concejal en Hospitalet, así
de edificante. Pueden ; darse las
gracias a la señorita directora de
esta revista Rosario Ros: Se ha
cubierto de gloria al proporcionar-
nos este artículo-que produce el
mismo asco qué un vaso de leche
con una cucaracha. Señorita Vd.
se ha equivocado, la pornografía,
uno de sus aspectos es la promo-
ción homosexual, es propia de la
sociedad capitalista. V

También debería saber que los
individuos con marcada tendencia

*a la homosexualidad fueron atraí-
dos por el partido nacional socia-
lista alemán en alto grado, en el
que podían ocupar cargos en los
que podían ejercer su sadismo.

Existe extensa literatura científi-
ca con demostraciones evidentes.
También el cine ha producido
notables películas sobre este te-
ma, como "Los Condenados" de
Visconti o "El Conformista" de
Bertolucci. ; -,

Es sobradamente sabido que el
homosexual por cínico que se pre-
sente, como el señor Pedra, tiene
una mala conciencia, porque sabe
que es un enfermo mental de una
crueldad reprimida (lo que explica
la tendencia al fascismo) y en la
historia de la criminología están
catalogados infinidad de críme-
nes, o sea asesinatos .cometidos
por homosexuales (generalmente
por celos) característicos por su
refinamiento demencial. No hace
tanto tiempo, en nuestra ciudad
se cometió el asesinato del triste-

mente célebre homosexual llama-
do el asesino de Pedralbes.

Y se ha dado el caso que al no
existir hoy en el poder partidos
nazis, estos enfermos han busca-
do donde cobijarse (existen docu-
mentados trabajos en Francia, In-
glaterra y Alemania), haciéndolo
en partidos obreros. En nuestra
ciudad se infiltraron entre los
anarquistas, que por cierto en una
fiesta celebrada en el Parque Güell
el pasado año, se practicó el coito
entre estos pobres diablos, a la
vista del público. Como es natural
los elementos sanos de la CNT

que son la inmensa mayoría, han
expulsado a los gays como si fue-
ran pestilentes ratas. Ahora están
infiltrándose en los partidos socia-
listas, presentándose como cam-
peones de ja libertad, amparándo-
se en el artículo 14, capítulo U de
la Constitución, con el que tam-
bién podrían ampararse los practi-
cantes del incesto o del canibalis-
mo. ' ;." ,' ' . „ . ; - ' . ''•:'

Debe reconocerse que objetiva-
mente son antisociales por su ac-
titud de captación de menores de
edad, que al no tener formado el
carácter pueden ejercer el domi-

Divorcio y familia actual
Hl divorcio será próximamen-

te uno de los temas a debatir en
la cámara legislativa. A diferen-
cia de otros proyectos de ley, su
discusión saldrá de la esfera del
congreso para llegar a todos los
ciudadanos,, y como en otros paí-
ses la polémica se radicalizará a
medida que se aproxime la fecha
decisiva.

Es comprensible este interés
general, pues la futura ley con-
cierne a lo que se ha dado en
llamar, en algunos sectores, "la .
célula base", es decir: la familia.
La mayoría de los ciudadanos
tenemos fuertemente arraigado
el concepto, y toda nuestra vida
está muy influenciada por la va-
riable familiar.

A estas alturas, puede ya aven-
turarse que las posibles salidas
sean tres: la negativa a toda posi-
bilidad legal divorcista. En el ex-
tremo opuesto, la promulgación
de una ley aceptable en que la
rotura del vínculo no exija más
requisito que la voluntad de los
cónyuges. Y en el centro, un gran
abanico de matices que se incli-
nen por una ley divorcista pero
con ciertas restricciones.

Dado el panorama político de-
finido por las últimas elecciones,
se puede presumir que la última
va a ser la solución más votada.
A la primera opción se Apuntan
los sectores más reaccionarios.
La segunda es defendida por los
más progresistas y en general por
la juventud. La cuestión funda-
mental va a ser, por tanto, la
cuantía y calidad de los requisi-
tos que se requieran para poder
divorciarse.

Una ley que concierne tan di-
rectamente a la persona y con
tanta trascendencia social, es na-
tural que se aborde con cautela,
aunque sería nocivo qué se hicie-
ra con temor, sobretodo con mie-
do a lo desconocido. Por tanto, es
fundamental que los ciudadanos
estén bien informados de lo que
realmente está en juego.

Todos los argumentos que se
esgrimen para limitar e! libre
ejercicio del divorcio van a tener
como base la protección de la
familia. En el camino de la bue-
na información, bueno será que
tal institución se defina en el
marco actual, pues reminiscen-
-cias pasadas le dan un tono emo-

cional que, cuando menos, con-
duce a equívocos.

Hace tan sólo cien años, la
familia se desenvolvía en un am-
biente agrario y formada por tres
generaciones que convivían muy
próximas organizadas en un
clan, en el que cada individuo
resolvía gran parte de sus proble-
mas. Enfermedad, economía, ve-
jez, etc... En estas condiciones, el
divorcio y la consiguiente divi-
sión deí clan resultaba problemá-
tico y en la mayoría de los casos
impensable, por lo que aquella
sociedad no llegó a cuestionar el
tema.

Más adelante, el crecimiento
demográfico y urbano produce
una cierta diseminación de la
familia anteriormente descrita,
pero incluso a mediados de siglo
los vínculos siguen siendo fuer-
tes. La familia se reúne en todos
los acontecimientos importantes,
y sigue representando para cada
individuo un instrumento de
ayuda donde resuelve, en parte,
muchas de sus dificultades. Se
mantiene por tanto en este eta-
pa la actitud anterior, que ni
siquiera cuestionaba la separa-
ción.

Hoy la institución familiar ha
evolucionado o degenerado en lo
que se llama la "familia nu-
clear", en el sentido de estar
compuesta por un solo núcleo
(matrimonio e hijos), con lazos
más bien ligeros entre los fami-
liares de primer grado, y casi
inexistentes con el resto. Es en
esta etapa cuando las sociedad s
se plantean la legalización d ïl
divorcio. Por tanto, en la disc i-
sión de la ley conviene tener pr î-
sente que es éste y no otro el
modelo de familia que está <:n
juego. Y sobre todo es importan-
te pensar que quizás el fenómeno
divorcista surge como algo con-
sustancial a este modelo.

¿Puede hoy la persona perma-
necer, en núcleo tan reducido,
sometido a grandes tensiones?
Esta pregunta concierne también
a los hijos que, por otra parte y
siguiendo el proceso actual,
abandonan cada vez más pronto
el seno familiar.

En estas circunstancias, ¿cuál
es el bien a conservar? .

MARGARITA PIDELASERRA
COMISSIÓ DE LA DONA

PSC (PSC-PSOE)

nio sobre ellos/su tiranía en defi-
nitiva su sadismo.

POR LO TANTO O EL MOVI-
MIENTO OBRERO EXPULSA A
ESTOS EMBOSCADOS; O SE
PUDRIRÁ, CON LA SATISFA-
CCIÓN DE LA REACCIÓN CAPI-
TALISTA.

COMISIÓN CONTRA LA
PLAGA ¡GAY

IM. DE LA R.

La carta arriba reproducida
está siendo distribuida estos
días por los buzones de mili-
tantes de nuestro partido por
alguien que, entre otras cosas,
conoce sus direcciones parti-
culares. Si no fuera por este
dato, dudaríamos mucho de
que algún socialista se atrevie-
ra a escribir una serie tal de
disparates, escudándose ade-
más en la miseria del anónimo.

Creemos que quienes esto
escriben no sólo están en con-
tra de la finalidad liberadora y
desalineante del socialismo en
todas las facetas de la vida del
hombre y de la mujer, sino que
están también en contra del
artículo 14 de la Constitución
española, que garantiza que no
pueden prevalecer discrimina-
ciones por razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o
circunstancia personal o so-
cial.

Por último, los que hacemos
"L'Opinió Socialista" quere-
mos manifestar que no hemos
tratado en ningún momento
de hacer apología ni de la ho-
mosexualidad, ni de la he-
terosexualidad, entendemos
que esas son cuestiones indivi-
duales que a cada cual compe-
te decidir pero como socialis-
tas estamos en contra de cual-
quiera tipo de discriminación
contra unas personas por ra-
zón de sus preferencias sexua-
les.
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Les Festes de Gràcia

Caire popular als carrers
La Festa Major de la Vila de

Gracia, del 15 al 19 d'agost -ex-
cepte a la plaça del Sol, on durà
fins al 26-, ha estat, com cada any,
una de les fites artístiques i festi-
ves de Testin barceloní.

Els graciencs, i també'la resta
de barcelonins, han pogut gaudir
d'una illa de festes i d'alegria en-
mig d'una ciutat que no para de
treballar ni a l'estiu. La programa-
ció dels actes, autogestionada
pels veïns i l'Ajuntament del barri,
ha estat força encertada si es te-
nen en compte les possibilitats.

Aquest any s'han guarnit nou
carrers -l'any passat només se'n
van guarnir sis-, i cada un ha
tingut cada vespre una actuació q
una altra, des del teatre per a
.infants fins a les havaneres, els
sopars populars o el ball, els con-
cursos de pubilles i els berenars
infantils.

La Casa Gran de la Vila de
Gràcia ha programat també al-
guns actes des de canc$ catalana
fins a les jotes o els concerts de la
banda municipal; hi ha hagut
també sardanes, vermuts popu-
lars i, com no, els focs artificials.
La regidora del districte, la socia-
lista Mercè Sala, va ser l'autoritat
encarregada de lliurar als repre-
sentants de les Associacions de
Veins els premis dels carrers més
ben guarnits.

El programa, de per si atractiu,
va ser completat per les tradicio-
nals festes de la plaça del Sol; Ej
programa d'aquest envelat abraça
coses tan diverses com la "lluita
lliure, en Serrat, Maree y Chema,
dos intèrprets dels que porten
fans; en Pere Tapies i en Pi de la
Serra.

Cal destacar les actuacions revi-
val dels grups Sírex, Dúo Dinámj-

Temporada Teatre Grec 1979

Cada any millor

coy Salvajes, que han aconseguit
el "llenazo", cosa que han fet
pocs. Només la Dharma i el Gato
Pérez, en tàndem, i en Serrat.
Dels desastres són destacables les
actuacions de Marce y Chema,
que comentaren que la competen-;
eia de les festes dels,carrers era
deslleial, ja que els prenien públic;
de les dues funcions que van fer, a
la de tarda van aconseguir una
mitja entrada curta, i a la del ves-
pre menys d'un centenar de per-
sones. El mateix vespre, a (a plaça
de Sant Joan, l'Oriol Tramvia i el
seu grup van estripar tot el que
van poder; amb unes mil persones
ballant per la plaça i els carrers
que l'envoltaven, el Tramvia va
acabar molt satisfet.

Festes populars van ser les de
fora, gratuïtes i per a tothom, i
festes qualitatives artísticament
algunes de les de dintre de l'enve-
lat. Així, amb l'experiència
d'aquest any, i amb l'antagonisme
de la festa de la plaça del Sol,
enfocada com a negoci, i de les
dels altres carrers i de la Plaça
Rius i Taulet, com a festes autèn-
ticament populars, d'esbarjo i
d'alegria, els veïns de la Vila de
Gràcia ja deuen estar pensant en

El carrer del Diluvi va guadír d'un dels accèssits de les festes d'enguany.
foto: Tomi

les properes festes, les de-l'any només quatre, com les d'en-
1980, que duraran deu dies i no guany.

La temporada Teatre Grec 1979
ha ofert, als soferts barcelonins
que hem suportat estoicament tot
l'estiu a Barcelona, una altra pos-
sibilitat d'esbarjo, tan necessària
en aquestes nits. J .

Hi hem pogut veure i sentir de
tot: des de la Dharma fins Canigó,
passant pel Hamlet d'en Terenci
Moix i els espectacles infantils.

Ningú no ha gosat alçar la veu
contra el nou Ajuntament per la
programació d'aquest any; si més
no, no ho ha fet amb arguments
seriosos i mínimament convin-
cents, potser perquè la temporada
ha estat completa.

Si oé hi han passat coses ma-
lauradament desapercebudes, lle-
giu els recitals del grup valencià Al
Tall, per exemple, també s'han
viscut moment d'autèntica multi-
tud: Les actuacions de la Com-
panyia Elèctrica Dharma o d'en
Sisa, o., l'espectacle Antaviana,
dels Dag'oll-Dagom, tan celebrat
per tothom que fins i tot s'ha
hagut de repetir.

Una organització molt acurada i
un programa realment atractiu
han estat les ben visibles claus
d'aquest èxit. Pero no podem dei-
xar de banda algunes errades o
problemes que han existit. Com es
pot anunciar una actuació d'en
Serrat, i després esborrar-la del
programa? Aquest és un tema
complex perquè si bé en Serrat,
l'Associació de Veins del Poble
Sec -els organitzadors d'aquest
concert-- i els responsables muni-
cipals donen raons diferents, no
es pot perdre de vista que l'actua-
ció d'en Serrat era esperada per
tothom, a un preu assequible. Els
motius, complexos com dèiem, no
ens permeten de dir quin és el
motiu real d'aquesta omissió.

Però el que sí podem fer és
lamentar aquesta absència, donat
que, çense en Serrat, el Grec no
ha tingut cap representant de la
Nova Cançó; fet altament lamen-
table, naturalment.

Ara bé, els èxits han arribat més
enllà que les errades, car la pro-

gramació, encertada, s'ha acom-
plert en general, i les actuacions
han estat de qualitat. Al món mu-
sical, com esmentàvem, les po-
ques actuacions han estat
d'autèntica qualitat: Dharma, Si-
sa, Al Tall, Amancio Prada i la
Platería. Poques però molt ben
acceptades pel públic. "'

Així mateix, els Recitals del Ba-
llet Contemporani de Barcelona
van permetre que un públic me-
nys elitista, o més popular, pels
preus, pogués gaudir d'un espec-
tacle tan recomanable com el Ba-
llet contemporani. En aquest apar-
tat, aconsellaríem a l'Ajuntament
que organitzés una campanya que
posés aquest grup de dansa a
l'abast de cada barri, per les seves
festes, de manera que realment
arribessin al gran públic. L'espec-
tacle ho mereix.

ELiSENDAYLL

Las motivaciones
del Grec

Sugerente titulo para iniciar la
lectu/a. La curiosidad, puede ser
ahora, la que motiva esta conti-
nuidad.

Exceptuando al grupo Abraka-
dabra y el lio de Serrat, por lo
demás, respetando las opiniones
y los gustos, de cada uno, puede
decirse, que el Grec ha tenido
éxito esta temporada por el inte-
rés que ha suscitado su progra-
mación. El público se ha encon-

trado a los clásicos con "Antigo-
na", "Canigó" ó "Hamlet". Si
bien es demostrado que la poesía
es un género minoritario, recita-
da por Nuria Esperì y Rafael
Alberti se convierte automática-
mente en popular, y más si el
coste de la entrada no altera
dicho término. Es curioso ver,
cómo, después del éxito de "An-
taviana" en la Villarroel, en el
Grec, se han agotado las locali-
dades los cuatro días de su pro-

gramación. Y, hablando de curio-
sidades el éxito de "Antigona"
ha sido indiscutible, tanto por la
asistencia de público cómo por la
calidad del espectáculo. ¿Quién
me puede explicar porque dicha
obra tuvo que suspenderse por
falta de público? También, no se
puede comparar la asistencia de
público en los dos días de progra-
mación en la obra de los Juglars,
comparativamente con la que tu-
vieron en el Romea.

Todo me hace pensar que,
además de la motivación de la
calidad de sus obras, hay más
motivaciones. Puede ser, por una
parte, la calor veraniega que invi-
ta a salir de casa o bien la difusión
que ha tenido por los médios de
comunicación, —televisión in-
cluida— y la propaganda.

Podría criticar que tanto
"Amancio Prada" como "El
Tall" merecían por su calidad ar-
tística, un lleno total, creó que se
les tenía de haber hecho más
populares, a través de los medios
de difusión. Pienso que en la ac-
tuación de "Els Comediants" la
entrada para los niños, hubiese
tenido de ser la de 50 ptas. No es
lo mismo salir de casa pensando
que la salida te cuesta 600 ptas. a
pagar que 1.200. Creo que estas
pequeñas cosas, dificultan, a ve-
ces, hacer una salida familiar cul-
tural. Por lo demás, los barcelo-
neses nos lo hemos pasado bien,
y esto es lo que interesa y acerca
al mundo cultural.

CARME ANFOSSO
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Serrat:
Noves formules per militar

• • • - • • • . • . . . . . • • • - - . . • ' . , H ' • ' •

En Joan Manuel Serrat és, sense cap mena de
dubtes, un de/s cantants més coneguts i populars de
les nüstres terres. Un músic que ha superat tota
mena de contrarietats, només amb la seva simpatia i
el seu esforç professional. En Serrat és, a més, un
destacat militant del nostre partit des de Convergèn-
cia Socialista. ,

Parlar amb" en Serrat ens ha
estat difícil, perquè no s'està
quiet, no perquè sigui ; un home
neguitós, que ho sembla, sinó per-
què el seu treball, cantar, el pas-
seja per tot arreu. Parlar d'on serà
avui, on demà i on demà pas-
sat, atabala a qualsevol. De mo-
ment, però/el tindrem pel país, el
podrem veure per aquí.

—Quins són els teus projectes?.
¿En què treballes ara, a més
d'anar cantant per tot arreu?

—Estic realitzant un estudi que
és,'una mica, un recorregut musi-
cal, des dels'seus orígens fins a
l'actualitat, però dins de les meves
possibilitats. De moment, l'única
prova exterior d'aquest estudi és
una cançó escrita per Ausiàs
March el segle XIV, musicada el
segle XV, quan tot just naixia la
polifonia.

En realitat es tracta de fer co-
nèixer la cançó popular i la dels
trovadore. Tot aquest estudi tinc

la intenció de fer-lo en disc, però
suposo que haurà de ser un àlbum
doble, per a poder-ho fer amb una
mínima qualitat. Espero que el
disc surti cap al mes d'abril.

—Tens previst algun altre tre-
ball discogràfic per a la propera
.temporada?

• —Tinc la intenció de gravar un
bon nombre de temes en català i
en castellà, suficients per a dos
discs, un en cada llengua, i que
també seran per a editores dife-
rents, pel fet de tenir un doble
contracte, com el que tinc jo, amb
Edigsa i Ariola. Ambdós dies vol-
dria que sortissin ai mercat durant
el mes de gener, però això depèn
de com marxi tot, la feina i la
família, fonamentalment.

MÚSICA SINCERA
Els temes de Joan Manuel Se-

rrat arriben a un sector de la socie-
tat que, en termes capitalistes,
se'n diu públic; però aquests te-

Joan Manuel Serrat, un altre militant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

mes del noi del Poble Sec arriben
amb una sensibilitat i una hones-

tedat que commouen a aquests
"espectadors'*. Sovint; en directe,
la gent li comenta coses, i sembla
que ell s'ho passa bé.

—Quan escrius alguna cançó,
¿ho fas pensant en el destinatari,
o simplement és un casual que el '
destinatari s'hi identifiqui?

—Mai no penso.si agradarà o
no la cançó; de fet, el que passa
és que a la gent li agrada \s fórmu-
la Serrat, però jo n'he estat in-
conscient una bona temporada,
d'aquesta predilecció. Quan me'n
vaig adonar, fins i tot em va fer
pensar molt.

SERRAT MILITANT
Joan Manuel Serrat ingressa a

la Convergència Socialista de Ca-
talunya a París, després de l'enre-
nou del Festival de l'Eurovisió; in-
gressà de la mà d'un militant de la
talla d'en Quico Vila Abadall, un
company recentment mort. Des
d'jleshöres ha passat molt de
temps, com se sol dir.

—Quina és la teva mil tància
com a cantant?

—Fins ara els artistes ;c e tota
mena del partit hem estat í ubem-
pleats. Se'ns ha utilitzat -i ho dic
en el bon sentit de la paraula- com
a ganxo, hem estat eines «Je cap-
tació i prou, i hi ha molt més a fer,
naturalment.

. Els cantants pensem que s'hau-
ria de crear un grup de treball dels
cantants del partit, per a preparar i
estudiar tot el que fa referència al
nostre terreny professional, i a les
alternatives. Sense, potser, poder
decisori, però amb capacitat d'as-
sessorament.

Conforme el partit es vagi con-
solidant, quan la classe política es
vagi refermant, la possibilitat de
tirar endavant aquest treball exis-
tirà.

En Serrat té molt present la

—Serrat, un
músic d'abast
popular, dedicat a
ia música sincera
de la gent del
carrer.

-"S'hauria de
crear un grup de
treball dels
cantants del
partit, per a
preparar i estudiar
tot el que f a
referència al
nostre treball
professional, i a
les alternatives."

seva militància, i segueix la realitat
política de prop. Tot i que sempre
ha considerat que divulgar massa
la seva militància, i segueix la rea-
per a ningú, també creu que no hi
ha considerat que divulgar massa
la seva militància no era conve-
nient per a ningú, també creu que
no hi ha cap motiu per a amagar-
la. De tota manera, i malgrat con-
siderar que la seva militància no
ha de passar només per cantar en
actes del partit, segueix estant
disposat a fer-ho si realment es
possible.

ERNEST BLANCH


