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2/L'OPINIÓ SOCIALISTA EDITORIAL

La celebració del referèndum de l'Estatut d'Autonomia ha demostrat de
forma clara i contundent la voluntat d'autogovern del nostre poble. Per-als so-
cialistes, que tenim l'orgull de poder afirmar que hem estat la força política que
en el curs d'aquesta campanya més ha treballat per la divulgació del text auto-
nòmic, la resposta positiva que han donat les classes populars, els treballadors en
general, confirma que avui, com sempre, la lluita per les llibertats nacionals és,
fonamentalment, una lluita que ens correspon molt directament i és per això pel
que repetim sovint que "socialisme és llibertat", que hem votat afirmativa-
ment a l'Estatut, perquè significa la consolidació de la democràcia a Catalunya i
un camí obert a l'autogovern que farà possible de bastir una Catalunya nova.

L'Estatut acaba de rebre el veredicte del poble, d'aquí unes setmanes serà ja
la norma que regirà la vida de Catalunya. Els socialistes, que acabem de fer un
esforç per aconseguir-lo, ens preparem ara per a les primeres eleccions al Parla-
ment de Catalunya, des del qual ens proposem governar i aplicar les aspiracions
que recull el Programa Socialista.

S'ha tancat una etapa amb l'aprovació de l'Estatut, ara se n'obre una altra,
que és la de governar-nos i la d'aconseguir que el vot dels treballadors faci
possible-una majoria socialista al Parlament de Catalunya perquè els problemes
i aspiracions populars rebin les solucions a què tenim dret.

Som, doncs, en uns moments de gran responsabilitat. Per primera vegada en
molts anys, Catalunya, després d'haver recuperat l'Estatut d'Autonomia, pot
governar-se. Els socialistes, que hem estat el suport bàsic en aquesta lluita,
serem també la força que farà possible la Catalunya nova, és a dir, una terra on
el treball deixi de ser una mercaderia i esdevingui un valor, on l'ensenyament
sigui una porta oberta a la ciència i al coneixement del nostre país i, en conjunt,
la vida col·lectiva comenci a organitzar-se de forma justa i solidària. Per això
hem lluitat per l'Estatut i per això continuem el combat per a formar u'n Parla-
ment de Catalunya d'àmplia majoria socialista que reculli i impulsi les profun-
des aspiracions del poble de Catalunya.

U n paso adelante

La celebración del referéndum del Estatuto de Autonomía ha demostrado de
forma clara y contundente la voluntad de autogobierno de nuestro pueblo. Para
los socialistas, que tenemos el orgullo de poder afirmar que hemos sido la fuerza
política que, en el curso de esta campaña, más ha trabajado en la divulgación

. del texto autonómico, la respuesta positiva que han dado las clases populares,
los trabajadores en general, confirma que hoy, como siempre, la lucha por las
libertades nacionales es, fundamentalmente, una lucha que nos corresponde muy
directamente, y es por esto por lo que repetimos con frecuencia que "socialismo
es libertad", por lo que hemos votado afirmativamente el Estatuto, porque sig-
nifica la consolidación de la democracia en Catalunya y un camino abierto al
autogobierno que posibilitará el realizar una Catalunya nueva.

El Estatuto acaba de recibir el veredicto del pueblo^ de aquí a unas semanas
será ya la norma que regirá la vida de Catalunya. Los socialistas, que acabamos
de desarrollar un esfuerzo para conseguirlo, nos preparamos ahora para las
primeras elecciones al Parlamento de Catalunya, desde el cual nos proponemos
gobernar y aplicar las aspiraciones que figuran en el Programa Socialista.

Se ha terminado una etapa con la aprobación del Estatuto. Ahora se abre
otra, que es la de gobernarnos y la de conseguir que el voto de los trabajadores
haga posible una mayoría socialista en el Parlamento de Catalunya para que a
los problemas y aspiraciones populares se les apliquen las soluciones a que tene-
mos derecho.

Estamos, pues, en unos momentos de gran responsabilidad. Por primera vez
en muchos años, Catalunya, después de haber recuperado el Estatuto de Auto-
nomía, puede gobernarse. Los socialistas, que hemos sido el eje básico en esta
lucha, seremos también la fuerza que posibilitará la Catalunya nueva, es decir,
una tierra donde el trabajo deje de ser una mercancía y se considere un valor,
donde la enseñanza sea una puerta abierta a la ciencia y al conocimiento de
nuestro país y, en conjunto, la vida colectiva empiece a organizarse de forma
justa y solidaria. Por esto hemos luchado pòrci Estatuto y por esto continuamos
el combate para formar un Parlamento de Catalunya de amplia mayoría socia-
lista que recoja e impulse las profundas aspiraciones del pueblo de Catalunya.

L'OPINIÓ
SOCIALISTA

Portaveu
del Partit dels
Socialistes
de Catalunya
(PSC-PSOE)

Direcció:
Rosario Ros

Equip de Redacció:
Josep Manuel Campillo
José M.8 García
Albert Musons
Carmel Rosa
Elisenda Yll

Fotògrafs:
Tomi Sòcies
Silvia T. Colmenero

Correcció:
Marta Hernández

Composició gràfica:
Claudi Boix

Administració:
Isabel M."Lluís

Foíocomposidó:
Jotaele-dos.- Barcelona

Impressió:
Barcelonesa de Publicaciones,
S.A. (GYESA). Barcelona

D.L:B-33903

/^

^J 1



REFERÈNDUM ESTATUT L'OPINIÓ SOCI ALISTA/3

Després de quaranta anys de centralisme

Mapa de I' abstenció

del 30 al 35%

del 35% al 40%

del 40% al 45%

del 45%" al 50%

Mapa del "si"

| ] del 75% al 80%

, Ja tenim l'Estatut! A la fi, al cap de quaranta anys,

ei poble català ha votat altre cop per un Estatut que

serà el marc de la seva normalització com a naciona-
f *" ' . ' • , ' ' " . ' - - '

fitat. Certament que el grau d'abstenció ha estat
v " ' • • - . • • ' , - . . • ..„

prou alt per tenir-lo en compte; malgrat totf l'índex.

de votació afirmativa ha estat aclaparador.

Mirem, però, els resultats. A la A Girona-circumscripció, amb
circumscripció de Barcelona, d'un un cens de 336.296 habitants,- hi
cens de 4.358.376 habitants, va va participar ̂  63/6 %i se'n va
participar en el-referèndum un . . „_ .• • . ' .
60,5 »/o, se'n va abstenir un 39 %, i abstemr ̂  36,4 %, , va sort,r un
va sortir un 88,1 % de vots afirma- »¿ % de vots «fi™thi8 i un 6,2
tius i un 7,8 % de negatius. % d® negatius.

A la circumscripció de Lleida;
amb un cens de 265.083 habi-
tants, hi va participar un 58,2 %,
se'n va abstenir un 41,8%, i va
sortir un 90,2% de vots afirmatius
i un 5,6 % de negatius.

I, finalment, a la circumscripció
de Tarragona, amb un cens de
385.949, hi va haver una participa-
ció del 54,6 %, una abstenció del
45,4 %, i va sortir un 86,8 % de
vots afirmatius i un 8,6 % de ne-
gatius.

En definitiva, la mitja de Cata-
lunya va ser: amb un cens de.
4.358.376, hi va haver una partici-
pació del 60,5 %, una abstenció
del 39,5 %; i, fent un total, el per-
centatge de vots afirmatius és del
88,1 %, i el de negatius del 7,8 %.
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S'han perdut 7 punts en relació a
là participació en el referèndum de
la Constitució. • .

Amb tot, val a dir que a les po-
blacions del cinturó roig de Bar-
celona la participació fou bona.
Precisament allí on el vot d'es-
querres és evident amb batlles
socialistes o comunistes, i que
compensa, en certa manera, l'abs-
tenció de la ciutat de Barcelona.
De tota manera, cal ésser realis-
tes: la participació ha estat baixa.

En termes maximalistes, la par-
ticipació en el referèndum s'iden-
tifica amb el "sí" per l'elevat per-
centatge de vots afirmatius.

L'abstenció amb un "rebuig", i
caldria saber amb exactitud fins a
quin punt el famós 40 per cent és
abstenció conscient: hi ha un 8%
d'abstenció tècnica, un "x" per
cent d'abstenció metereològica

—la famosa pluja—, í un "x" per
cent d'abstenció real —per "pas-
sotisme", rebuig, o contra el sis-
tema. Realment, tot feina dels so-
ciòlegs.

Una altra evidència: des del re-
ferèndum de "la reforma", al no-
vembre de 1976, l'índex de parti-
cipació ha anat decreixent. I això,
es miri com es miri, és una crítica
cada cop més forta a la pauta re-
formista que al seu dia imposà
Adolfo Suárez. L'esquerra par-
lamentària, sens dubte, no té l'ex-
clusivitat d'aquesta crisi, el propi
sistema l'ha dut, ara l'esquerra ha
de marcar amb perfecta delinea-
ció el seu terreny perquè, si no,
corre el perill que sigui ofegat per
la indiferència del poble. S'ha de

^recuperar la voluntat de participar,
sobretot per alio que anys enrera
dèiem, que "una cosa és el poble
ideal, i una altra el poble real".

J.M.C.M.

Porcentajes referidos a la totalidad del censo
(de «undo Di-rio)



4/L'OPINIÓ SOCIALISTA REFERÈNDUM ESTATUT
Caminant cap a l'autogovern

Així fou la campanya per l'Estatut
Per als socialistes catalans, quatre de les jornades de la campanya han tingut

especial significació: l'acte en memòria del President Lluís Companys, el míting
central del PSC a les Cotxeres de Sants, la "Diada per l'Estatut" que es celebrà
arreu de Catalunya i l'acte institucional final a Montjuïc.

El primer, com a míting unitari, malgrat que sols hi acudí l'esquerra responsable
del país. El segon perquè era l'acte principal dels socialistes: un míting popular en
un lloc popular. El tercer, perquè fou la mobilització al carrer de tot un poble: des de
les institucions fins als partits polítics catalans. I el quart, per la gran significació
política que representà l'aplegament de tots els representants del poder civil
català.

Això no obstant, val a dir que l'aportació de l'esquerra catalana —allò que la

dreta qualifica péjorativement "els marxistes"— ha estat la més entusiasta a l'hora
de demanar el vot als catalans. El seu protagonismo ha estat dirigit a demanar el
vot de qui era un abstencionista en potència: la immigració i, en general, les classes
populars. La dreta ha reaccionat tard i quasi amb desesperació en veure que els
únics que "jugaven fort" la carta del "sí" eren els socialistes i els comunistes: "no
sols són els marxistes efs qui demanen el vot afirmatiu!", s'exclamaven els
centristes oblidant uns retalls al text de l'Estatut que ells havien propiciat. Massa
tard per a rentar-se la cara; ni l'esperit de Francesc Cambó no els podrà ajudar.

JOSEP MANUEL CAMPILLO,
Fotos: Tomi Sòcies i Silvia T. Colmenero

Homenatge a Companys al Col·legi d'Advocats
\ ' \ '; . ~ .

Procés a Companys o a Catalunya?
"L'Estatut que ara té Catalun-

ya no és el dels nostres somnis,
és tan sols un inici per a demos-
trar la nostra capacitat de gover-
nar-nos". Això va dir el President
Companys sobre l'Estatut del 32, i
"això és totalment vàlid per al
del 79", digué Joan Revenios, el
primer secretari del PSC, en el trans-
curs de l'acte en memòria de Lluís
Companys, el President-màrtir de
Catalunya, i que tingué lloc al Col·le-
gi d'advocats de Barcelona.

A l'acte hi participaren, a més del
líder dels socialistes catalans, el se-
nador de la Nova Entesa Josep An-
dreu i Abelló, com a vell amic i cor-
religionari de Companys, el secreta-
ri general del Partit dels Treballadors
de Catalunya, Manuel Gràcia, i el
diputat del Partit Socialista Unificat
de Catalunya, Josep Solé Barberà.

Andreu i Abelló digué, entre altres
coses, que "vam lluitar no pen-
sant en el risc sinó en Catalunya,
en les classes populars i obreres.

Un acte per a la Història catalana
Acte institucional a Montjuïc

. L'acte institucional al Palau de
Congressos de Montjuïc va ésser
una gran manifestació d'unitat cata-
lana. Allí hi foren presents, per pri-
mera vegada a la història, un go-
vern: el Consell Executiu de la Gene-
ralitat i el President; uns represen-
tants territorials: els diputats de les
Diputacions Provincials catalanes;
els representants del poder legisla-
tiu: els diputats i senaaors catalans
de les .Cortes Generales; i els més
directes representants de la voluntat
popular: els batlles que sumaven
més de nou-cents.

El poder civil català fou el prota-
gonista de l'acte. En el seu transcurs
varen intervenir els consellers tèc-
nics de la Generalitat Manuel Ortí-
nez, de Governació, i Josep Roig,
d'Agricultura, els consellers polítics
Jordi Pujol, de CDC, Antoni Gutié-
rrez, del PSUC, Carles Sentís, de
UCD, i Joan Reventós, del PSC.
L'acte fou clausurat per una vibrant
intervenció del President de la Ge-
neralitat, Josep Tarradellas.

Manuel Ortínez féu un balanç del
que va ser ia campanya institucional
i agraí la participació de tots els
estaments de govern catalans. Jo-
sep Roig es va dirigir essencialment
als treballadors del camp, en una
intervenció bastant emotiva.

Pel que fa als consellers polítics,
Jordi Pujol manifestà: "que quedi
clar que no hern aconseguit el
grau de poder que volem i neces-
sitem, però aquest Estatut és
una eina vàlida per a reconstruir
el nostre país". L'"ucedeo" Carles
Sentís afirmà, després d'embran-
car-se en rememoracions històri-
ques sobre Francesc Cambó i de
demanar el vot dels "no-marxistes",
nue "l'Estatut, com la Constitu-
ció, no és n! d'un costat ni d'al-

tre". Antoni Gutiérrez, per la seva
part, declarà: "el sí massiu que
demanem a l'Estatut no és un sí
festiu ni exageradament il·lusio-
nat, sinó que és un sí respon-
sable i preocupat".

Per altra part, Joan Reventós, úl-
tim conseller en intervenir, afirma,
entre altres coses, que: "aquest
Estatut no ens l'ha donat ningú.
L'hem anat guanyant pam des
pam des de fa molts anys fins
avui. La victòria de la recupera-
ció del nostre autogovern, la vic-
torià, en definitiva, de l'Estatut,
no és de ningú en concret, ni tan
sols d'aquells que hem participat
més directament en el procés de
la seva elaboració i de la seva ne-
gociació. És una estricta victòria
del poble de Catalunya". I afegí a
continuació: "demà passat s'obri-
ra davant nostre un nou horitzó,
un nou camí; un camí que, ben
segur, no serà planer i que pot-
ser a estones farà pujada, però
un camí que veig amb molta es-
perança perquè, malgrat tots els
problemes, és un camí que fa-

rem per nosaltres mateixos i que
apunta sense cap mena de dubte
cap a la Catalunya nova que els
socialistes anunciem i que ei po-
ble reclama, oberta cap el futur i
permeable a l'aportació renova-
dora dels catalans nascuts fora
de Catalunya. Una Catalunya f età
de tots els catalans. Una Cata-
lunya feta de llibertat i de justí-
cia. Una Catalunya encapçalada
pel poble treballador, d'on vagin
desapareixent per sempre més
totes les marginacions".

Finalment, el President Tarrade-
llas anuncià que "el sí durà la lli-
bertat i el bé a aquest país. Cata-
lunya no és solament un poble
que té el dret d'autogovernar-se,
és un poble que sap governar-se,
i això ho ha demostrat amb la
Generalitat provisional, i el poble
català s'adonarà, algun dia, de
tot el que aquesta darrera ha fet.
Un poble excepcional mereix el
dret de governar-se".

Ei solemne acte finalitzà amb
l'himne nacional de Catalunya, Els
Segadors, interpretat per l'orquestra
municipal de la ciutat de Barcelona.

Ara, a Catalunya, tornem a par-
lar en llibertat. Ara Catalunya
pot tornar a decidir el seu destí,
aquest "tornarem a vèncer" tor-
narà a ésser realitat. Si volem ser
lleials a l'home que fou màrtir
per Catalunya hem de votar l'Es-
tatut, perquè, tingui l'amplitud
que tingui, tornarem a autogo-
vernar-nos".

Manuel Gràcia, per la seva part,
afirmà: "hem aconseguit de for-
ma pacífica un Estatut, però cal
tenir present que Catalunya no
claudicarà en la lluita pel seus
drets". Josep Solé Barberà va dir:

"Companys va ser un home de
llibertat, de diàleg. Enemic dels
enemics de la llibertat. Era un
home de pacte, que negocià
amb totes les forces espanyoles
per tal d'aconseguir l'Estatut".

Finalment, Joan Reventós, clau-
surant l'acte, manifestà: "la bande-
ra de la reconstrucció nacional
de Catalunya és assolida, no per
la burgesia, sinó per les classes
populars. A Companys el varen
matar, i no al primer moment de
la seva detenció, perquè, del seu
procés, els franquistes en vol-
gueren fer un procés a Catalu-
nya". ; • ,.- • • • . . • . " ' . - • ' • • : ' "

Míting a les Cotxeres de Sants

L'Estatut,
• - • ' ' ' J v

un desgreuge al pafs
"Aquesta és la nostra raó per

demanar el "sí" a l'Estatut: l'ente-
nem com un acte de desgreuge
pel que va ser fet al nostre poble
el 1939. Aquesta és una raó histò-
rica per al "Sí" del dia 25". Amb
aquestes paraules començà el seu
parlament el primer secretari del
PSC, Joan Reventós, parlament que
tancava el míting socialista a les
Cotxeres de Sants, a Barcelona.

A l'acte també hi varen participar
Jordi Casanovas, dirigent de la Jo-
ventut Socialista de Catalunya, Va-
lentín Antón, diputat i membre del
Cernite Confederal de la Unió Gene-
ral de Treballadors, Josep Andreu i
Abelló, senador de la Nova Entesa,
Eduard Martín, diputat i membre de
la Comissió Redactora de l'Estatut i
Ramón Sainz, alcalde de Saragossa.

Jordi Casanova alça la seva veu
cap als joves catalans: "La partici-
pació dels joves en el vot a l'Es-
tatut és important. Donar un vot
jove és una afirmació rotunda
que la joventut hi vol ésser pre-
sent. Demanem un vot de rabiós
present per continuar en la lluita
d'una nova societat". Valentín
Antón, per la seva part, digué: "lo
que ocurre en Catalunya afecta á
todos los que viven y trabajan en
Catalunya, y repercute en todo
el Estado. Participar no es una
obligación moral, sino un dere-
cho para construir un país libre
para todos".

Per altra part, Andreu i Abelló
afirma que "venim a demanar-vos
que el dia 25 voteu l'Estatut.
Això sera un acte de reparació
per l'opressió, per les víctimes i
els morts de la repressió de Fran-
co, pels qui moriren lluny de ca-
sa seva, en record de tots ells
cap català no hi pot estar en
contra". Després, Eduard Martín
manifestà: "l'Estatut no és bo, no
és el que volíem, però cal tenir
en compte que, per un socialis-
ta, no existeix mai l'òptim ja que
sempre s'ha de progressar. El
plantejament ha d'ésser: serveix
o no serveix?, i aquest Estatut
serveix: amb ell recuperem els
principis de l'estatut del 32, les
nostres institucions i les compe-
tències necessàries per endegar
l'autogovern". El batlle de Saragos-
sa, Ramón Sainz, va dir: "cuando
en Catalunya ha habido autono-
mía, en el resto de España ha
habido democracia. Si en Cata-
lunya y en Euskadi se consolidan
las autonomías, también las ten-
dremos el resto de los pueblos
de España".

Per últim, Joan Reventós afirmà,
entre altres coses, que "el nostre
"sí" a l'Estatut és de solidaritat
amb tots el altres pobles d'Es-
panya. El nostre vot a l'Estatut
no és un vot de privilegi sinó un
vot per a totes les altres autono-
mies".
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Intensa campanya dels Ajuntaments
Els ajuntaments de Cata-

lunya, com a representants
més directes del poble, va-
ren prendre, davant el Refe-
rèndum de l'Estatut, el com-
promís de potenciar al mà-
xim la campanya en favor
del "Sí".

Des de la Vall d'Aran fins
al Montsià, des de la comar-
ca de Les Garrigues fins a
l'Alt Empordà, viles de terra
endins ï pobles del litoral,
ciutats industrialitzades i
poblacions d'alta muntanya
varen viure, de manera més
o menys intensa, una cam-
panya en favor del vot afir-
matiu, potser mancada de
ritme.

La parada del nostre partit a les

Rambles.

Gairebé tots els, ajuntaments
varen fer plens extraordinaris en
els quals batlles i regidors es pro-
nunciaven pel sí a l'Estatut. Com
que és impossible parlar de tots
els actes que es van celebrar arreu
de Catalunya, val la pena recor-
dar-ne alguns dels més represen-
tatius.

A Lleida, a partir del dia 18,
l'Ajuntament va instal·lar un siste-
Tfia de sohòn'tzació'pèr altaveus a
través del qual es demanava la

resposta afirmativa dels ciuta-
dans. Al mateix temps, el batlle va
trametre una crida domiciliária
amb targes a les 25.000 famílies de
la ciutat. El diumenge dia 21, un
acte unitari .al Teatre Principal
aplegava els representants dels
quatre partits majoritaris, amb una
intervenció final del batlle, Antoni
Siurana. I el darrer dia de la cam-
panya, el dia 23, l'Ajuntament va
organitzar un gran festival al Pa-
velló d'Esports.

CERCAVILES I CAVALCADES

A l'Hospitalet, els dies 20 i 21
van organitzar diversos actes els
partits majoritaris, i l'Ajuntament
va recomanar-hi l'assistència. Ter-
rrassa, a més d'un ampli reparti-
ment de propaganda, demana
l'Estatut amb dues cavalcades de
plens de cartells i pancartes que
demanaven el""si".; El consistori
convocà diversos actes informa-
tius a les escoles, explicant el sig-

L'Estatut per redreçar Catalunya
El darrer cap de setmana

abans del Referèndum de l'Esta-
tut va tenir, arreu dels pobles,
viles i ciutats de Catalunya, un
ambient totalment festiu. Els
cercaviles, les actuacions musi-
cals i teatrals, els espectacles in-
fantils i tota mena d'actes popu-
lars al carrer varen ésser els pro-
tagonistes d'una jornada en la
qual els ajuntaments catalans
demanarem amb claredat i con-
tundencia el vot afirmatiu a l'Es-
tatut. Perquè els batlles de Cata-
lunya són molt conscients del fet
que engegar l'Autonomia signi-
fica un pas decisiu de cara a so-
lucionar els nombrosos i greus
problemes que afecten als ncs-
tres municipis.

Perquè, tal com va dir Narcís
Serra en la seva intervenció du-

-rant lá festa organitzada per l'A-
juntament a la plaça de Catalu-
nya, "l'Estatut és una porta
oberta al redreçament de Ca-
talunya i, per tant. a la convi-
vència". Afegint més endavant:
"Demanem el sí perquè.vo-
lem un ensenyament millor,
una sanitat millor, volem re-
cuperar les comarques, una
millor qualitat de vida, lluitar
contra l'atur..."

. El batlle de Barcelona havia
començat el seu parlament a
mitja tarda amb aquestes parau-
les: "L'Ajuntament, que per
primera vegada en quaranta
anys us representa i us vol

Narcís Serra: "L'Estatut és una
Catalunya".

representar, ha volgut orga-
nitzar aquests actes per de-
manar-vos un sí massiu a
l'Estatut". Dirigint-se als homes
i dones que han vingut a Catalu-
nya, procedents d'altres zones
de l'Estat Espanyol, Serra va ma-
nifestar una vegada més que vo-
tar l'Estatut de Catalunya signifi-
ca votar també els de les altres
autonomies. Finalment, Narcís
Serra va cloure la seva interven-
ció amb les següents paraules:
"Com més fort diguem que
sí, més consolidem la demo-
cràcia a l'Estat espanyol. Ca-
talunya ja va votar el seu Es-
tatut fa quasi cinquanta anys;

volem un sí massiu perquè
aquesta sigui la darrera vega-
da que hagi de votar-lo. Visca
Catalunya".

TOT U N DIA DE FESTA
Ja durant el matí, i sota el

lema general de "Barcelona
diu sí a l'Estatut", es van realit-
zar nombrosos cercaviles per les
Rambles i altres punts del centre
de la ciutat, portant a la gent cap
a la plaça de Catalunya, on hi
hagué actuacions de diversos
grups d'animació/de casfellers, Í
de la Banda Municipal. A la tar-
da, Salvador Escamilla ,va pre-

sentar les actuacions de Guiller-
mina Motta, Gato Pérez amb les
seves rumbes, Ovidi Montllor,
Lote y Manuel, Núria Feliu i La
Trastienda. Enmig de la música,
el presentador entrevistà a algu-
nes personalitats de la vida so-
cial i cultural catalana, així com
als regidors de l'Ajuntament
Lluís Reverter, Rafael Prades i
Jordi Vallverdú, que demanaren
de forma unànime el sí a l'Esta-
tut.

TOTS ELS BARRIS
AMB L'ESTATUT

Però les festes del cap de set-
mana foren també descentralit-
zades i, a cadascun dels distric-
tes de la ciutat, els respectius
consells i les entitats del barri
organitzaren tota mena d'actes
populars demanant el vot afir-
matiu.

I, l'endemà, el consistori bar-
celoní, reunit en un ple extraor-
dinari, acordava per unaminitat
de llançar una crida a tots els
ciutadans perquè votessin el dia
25 amb un sí massiu a l'Estatut.
Abans d'aprovar-se la crida ha-
vien intervingut en el ple els caps
de f'Ia dels grups representats a
la Casa Gran, Joan Mortala
(ERO, Carles Güell (CC-UCD),
Xavier Millet (CiU), Josep Mi-
quel Abad (PSUC) i Jordi Vall-
verdú (PSC).

ALBERT MUSONS

nificat de l'Autonomia, així com
reunions entre regidors i represen-
tants dels partits amb entitats, as-
sociacions de veí'ns... Els cercavi-
les i actes festius al carrer foren
també nombrosos a la ciutat de
Tarragona, amb audicions de sar-
danes, titelles per las nens, "balls
de bastons", actuacions dels es-
barts, i una gran sardinada popu-
lar al barri del Serrallo. Es va fer
una àmplia campanya de propa-
ganda a través dels diaris i emisso-
res locals i, diumenge 21, un acte
polític en el qual intervingueren un
representant de cada partit parla-
mentari i un ae l'Ajuntament. A
Reus es va fer una concentració a
la Plaça Mercadal i es va inaugurar
un nou parc, el de Sant Jordi.
Salou també va viure amb intensi-
tat el darrer cap de setmana abans

^del Referèndum, i la ciutat de Gi-
rona es va veure també molt ani-
mada amb sardanes, festes infan-
tils i cercaviles. L'Ajuntament re-
partí molts textos explicatius de
l'Estatut per les escoles, i als car-
rers i places. I, així, la llista seria
inacabable, donat que hi va haver
també molta activitat al Baix Llo-
bregat, a la Cerdanya, a la Gar-
rotxa, al Vallès...

ELS SOCIALISTES.
ATOT CATALUNYA

Només entre els dies 20>i 21,
dissabte í diumenge, el nostre par-
tit va realitzar més d'un centenar
d'actes per tot Catalunya, organit-
zant nombrosos mítings, xerra-
des, col·loquis, festes i altres ma-
nifestacions populars, i participant
en altres actes de caràcter insti-
tucional o unitari. Ja el dia 18, el
partit va estar present a Figueres,
la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Cassà
de la Selva, Castellar del Vallès.
Arbós del Penedès. Divendres 19
hi hagueren actes socialistes a
Martorell, Mollet, Balaguer, Lli-
nars, l'Hospitalet, Cerdanyola, Ba-
dalona, Amposta... I entre els ac-
tes del cap de setmana es poden
destacar, entre d'altres, els de
Sant Joan Despí, Sentmenat,
Lleida, Vilanova, Ulldecona, La
Llagosta, Palau de Plegamans,
Sabadell i Santa Coloma de Gra-
menet.

Entre els actes celebrats diu-
menge, cal destacar els realitzats
a diversos barris de Barcelona, a
Montmeló, Piera, Esparreguera,
Sant Carles de la Ràpita, la Seu
d'Urgell, Centelles, Terrassa, Cor-
nellà... El dia 22 també s'organit-
zaren actes a alguns llocs de Bar-
celona, així com a Girona, Saba-
dell, Granollers, Balenyà, Rubí,
Roses, Premià de Mar i Sant Sa-
durní d'Anoia. I, el darrer dia de
campanya, el partit va estar pre-
sent a l'Escola d'Arquitectura de
Barcelona, a Banyeras, Vendrell

Viladecans, Ripollet, Sant Boi,
Olesa, Vilafranca...

Entre els incidents de la cam-
panya podem parlar de les pancar-
tes socialistes destrossades per ul-
tres a Santa Coloma de Gramenet
i l'atemptat contra l'Ajuntament
de Ripollet, fets sobre els quals el
P.S.C, va fer pública una enèr-
gica condemna.

A.M.
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• Joan Sentenà

Pedro Altares escriu:
'També és mala sort. Viu-
re a Madrid no és mai es-
pecialment satisfactori, i a
sobre arriba un represen-
tant de Pinochet —el seu
ministre d'afers estran-
gers— i cal respirar per
uns dies el seu mateix
aire".

No és mala sort. ÉS no sarv

ber evitar l'augment de la
contaminació atmosfèrica.

Antonio Alvarez Solís
escriu, referint-se al fun-
cionaríat: "Poques vega-
des a la Història haurà llui-
tat un poble tan f a ti gosa-
ment contra aquells que
estan cridats a servir-lo".

ÉS que som un poble més
gran del que necesiten les
nostàlgies.

' En fraga digué: "Això
del País Basc ho arreglarà
la Providència" i va afegir
que"ell té solucions per la
qüestió basca".

¿ÉS que se sent identificat
amb la "Providència", Sr.
Manuel? La coneixem: és la
que va treballar durant qua-
ranta anys per espatllar el
problema basc i per deixar la
resta de/ país a l'escapça. Es
preferible de donar el subsidi
d'atur a la seva "providèn-
cia" i feina al Sentit comú.

"La crisi és llarga, pot
durar vint-i-cint anys..."

Això és que el sistema arri-
bà a la meopausa l'any 1974.

Ceaucescu al Congrés
Mundial del Petroli: "La
darrera apujada r*el petroli
és injustificable amb argu-
ments econòmics".

Ni les set multinacionals
petrolers ni els xeics no pre-
tenen donar arguments. Te-
nen —i els basta— una ma-
nera especial d'entendré la
casuística a aplicar per a fer
els seus negocis.

Giulio Carlo Argan, bat-
lle de Roma, digué: "El
nostre problema més gran
era i és treballar amb lleis
que van ésser fetes i apro-
vades per un sistema que
no era precisament d'es-
querres. I hem pogut cons-
tatar, a més, que els pri-
mers que transgredien
aquestes lleis —que són
conservadores— eren els
de classes més conserva-
dores i reaccionàries de la
ciutat..."

¡Ja és casualitat, home!
Ves por on, Giulio, jo no pen-
sava pas en Roma quan llegia
això... ¿I tu, lector?

Las leyes matrimoniales van a cambiar
Las mujeres sensibilizadas ante la marginarían

que sufrimos nos alegramos un poco al ver, después
de las elecciones del 15 de junio de 1.977, que toda
una serie de disposiciones que nos afectaban direc-
tamente, eran revisadas, derogándose unas y modifi-
cándose otras.

La despenalización del adulte-
rio-ha supuesto suprimir una de
las disposiciones más humillantes
y discriminatorias para la mujer.
Posteriormente, y también dentro
de la etapa constituyente, se ha
legalizado el uso de los anticon-
ceptivos, si bien es preciso recor-
dar las constantes demoras del
Gobierno para establecer centros
de planificación familiar. También
se habían empezado a revisar las
disposiciones que regulan la patria
potestad sobre los hijos, filiación y
régimen económico matrimonial,
pero quedaron estancados (o
aparcados, si usamos términos
parlamentarios) para después de
ser aprobada la Constitución y
elegidas las nuevas Cortes; esto
comportó que todo el trabajo fea-
lizado entonces fuera desechado
y que,por fin, a mediados de sep-
tiembre .entraran de nuevo para
ser discutidos en la Comisión de
Justicia del Congreso de los Dipu-
tados.

Una vez más la Comissió de la
Dona del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) tiene la
necesidad de exponer su opinión
sobre estos temas, qué le afectan
muy directamente, tanto porque
una de nuestras finalidades es lu-
char contra leyes discriminatorias
para las mujeres, animando a
nuestros parlamentarios a adoptar
posturas en este sentido a la hora
de discutir en el Parlamento las
distintas leyes o presentando nue-
vos proyectos de ley, como tam-
bién hacer llegar a las demás com-
pañeras socialistas las inquietudes
que mueven a las mujeres de la
Comissió de la Dona, que deben
ser compartidas por todas, partici-
pando en la lucha para la emanci-
pación e igualdad plena de la mu-
jer en la vida activa de nuestra
sociedad.

PATRIA POTESTAD
Cuando ha entrado en la Comi-

sión de Justicia del Congreso de
Diputados el proyecto de ley que
modifica las anacrónicas disposi-
ciones que regulan la patria potes-
tad sobre los hijos, filiación y ré-
gimen económico matrimonial,
sentimos la necesidad de exponer
nuestro criterio sobre cómo deben
regularse estos temas que, hoy
por hoy, reducen vergonzosamen-
te nuestros derechos, a) La patria
potestad. Hoy que la mujer em-
pieza a tener una participación
activa en la sociedad, que trabaja,
y que por tanto aporta un salario
muchas veces igual y a veces su-
perior al del hombre, aun se le
niega el derecho a decidir sobre la
educación de los hijos, sobre lo
que éstos deben a no hacer. Â
pesar de la mitificación que se ha
hecho por parte de los medios
oficiales durante los últimos cua-
renta años de la maternidad. La
patria potestad debe ser comparti-
da, con iguales derechos, por el
padre y la madre y cuando haya
discrepancia entre ellos o su pos-
tura pueda ser injusta, los hijos

—a partir de los 10 años— deben
poder pedir la asistencia del Juez
de Familia, b) La incongruencia
máxima la encontramos en el he-
cho de que puedan haber hijos sin
madre, esto es, de madre desco-
nocida; no, como podría pensar-
se/porque ésta haya abandonado
a su hijo en la puerta de cualquier
casa, sino porque la mujer casada
no puede reconocer al hijo tenido
con un hombre que no sea su
marido. La filiación contempla
otras dos aspectos, los hijos clasi-
ficados como legítimos e ilegíti-
mos; es hora que desaparezcan
estas diferencias entre niños con
todos los derechos y niños "mar-
cados"; así como potenciar la po-
sibilidad de investigar la paterni-
dad para que el egoísmo o la
comodidad de algunos hombres
ante la responsabilidad que supo-
ne un hijo y que este no se vea
desprovisto de un derecho con-
sustancial a su propia existencia,
tener padre, c) El régimen econó-
mico que regula el matrimonio
también merece ser revisado; el
sistema de "gananciales", cuando
la mujer se veía limitada a las
funciones del hogar, quizás podía
tener sentido,, pero actualmente
no puede ser el único, cada día
hay más mujeres que trabajan fue-
ra del hogar y, por tanto, las leyes
deben prever otras formas de re-
gular el régimen económico de la
pareja —incluso para los no casa-
dos cuando lleven algún tiempo
juntos— mediante la participación
de bisnes. Igualmente debe ser
modificado el régimen de separa-
ción de bienes, único sistema exis-
tente en Catalunya (exceptuando,
claro está, los matrimonios que
hacen capitulaciones matrimonia-
les, absolutamente voluntarias).
¿Cuántas mujeres, después de lar-
gos años de dedicarse a hacer
prosperar su hogar, se encuentran
que todo es propiedad del marido
por haberle parecido indigno mos-
trar desconfianza y no reclamar
aparezca su nombre también co-
mo adquirente de los bienes que
poco a poco se han comprado?
Una sociedad avanzada no puede
prever sólo amo y servidora, hijos
legítimos e ilegítimos, propietarios
y desheredadas, es necesario que
las leyes prevean otras soluciones
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para que aquellas puedan ser jus-
tas, y es en el preciso momento en
que estas leyes se van a revisar
cuando ponemos nuestro empe-
ño, tanto por mujeres como por
socialistas, porque desaparezca
todo signo de marginación de per-
sonas de segunda categoría en las
leyes, porque ni se ajustan a la
realidad actual ni estamos dis-

puestas a seguir consistiendo este
trato. No queremos más derechos
que los hombres, queremos, tal
como votamos el seis de Diciem-
bre pasado, hombres y mujeres
"iguales ante las leyes..." (art.0 14
de la Constitución).

ROSA TORNÉ ALARI
Miembro de la Comissió de la

Dona.

; Comissió de la Dona del PSC

Contra la repressió d'avortistes
La comissió de la dona del

partit dels socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE), davant el
judici que el proper día 26 d'oc-
tubre es celebrará a Bilbao
contra diverses dones acusa-

rdes de practiques avortives,
vol manifestar:

1. Denunciar la lentitut amb
que s'està procedint a la refor-
ma del codi penal i a la imprevi-
sió pel que fa al tema de l'avor-
tament, al no elaborar-se un
projecte de Ilei que contempli
la possibilitat d'interrupció vo-
luntaria de l'embaras per raons
preventives, mediques i psico-
lògiques.

2. Denunciar una legislació
hipòcrita que condenna l'avor-
tament, però no practica des
de l'administració una politica
de divulgació i extensió o com
a mínimfccom á prevenció de
l'avortament.

Finalment, la comissió de la
dona del PSC (PSC-PSOE) en-
tén que l'actual situació d'inde-
fensió legislativa í l'obliga a de-
manar l'absolució per a les im-
plicades i là presa urgent de
mesures com les abans esmen-
tades, que facin que aquesta
situació no es repeteixi.

- Documentació:
Reivindicacions dels profes-
sionals del teatre en la vaga
de febrer de 1976. Memòria
de l'Assemblea d'Actors i Di-
rectors (AAD) 1977.
Manifest ideològic de /'As-
semblea de -Treballadors de
l'Espectacle (ADTE) 1977.
fíessolució de l'àmbit de Tea-
tre del Congrés de Cultura.
Catalana.— Maig 1977.
Manifest de l'Assemblea Pro-
fessional del Teatre Indepen-
dent 1977.
Documents r d'estudi sobre
l'ordenació del Teatre a Cata-
lunya. (I. del Teatre-78).-
Projecte de Política teatral del
PSUC1978.
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Días atrás, concretamente en el pasado mes de
settembre, la flota de CAMPSA decidió ir a la
huelga nada menos que por tres veces con el fin de
presionar a la patronal en la discusión del convenio
del año en curso.

Cuando ya han transcurrido
unos días desde la celebración de
la última huelga, parece llegado el
momento de emitir una valora-
ción, no sólo del conflicto en sí,
sino también del entorno del mis-
mo.

No podíamosxencontrar mejor
interlocutor que el Inspector de la
ITF en España, Agustín Aguirre, a
quien pedimos unas declaraciones
cuando estuvo días atrás en Bar-
celona.

Pero quizás convendría como
preámbulo, explicar brevemente
que es la ITF.

LA ITF

Estas siglas corresponden a la
INTERNATIONAL TRANSPORT
WORKER'S FEDERATION, cuya
sede está en Löndres,que engloba
6 millones de trabajadores en toda
la zona libre del àrea occidental.

Encuadrada en la CIOSL, con
representantes eh la OIT y la ONU
y con delegado permanente en el
Consejo de Europa, su importan-
cia la da el hecho de los boicots a
los regímenes fascistas !̂ de Fran-
co en el 75 y el más reciente, de
septiembre, contra el de Pinochet.

Actualmente está empeñada en
una campaña de boicot activo a
los buques de bandera de conve-
niencia, Panamá, Liberia, Chipre,
Singapur, Islas Vírgenes, Tahiti,
etc, banderas bajo las que se de-
sarrollan unas condiciones de tra-
bajo muy inferiores a las permiti-
das por las legislaciones^

Agustín Aguirre, secretario es-
tatal de propaganda de la Federa-
ción de Transportes de la UGT, es
el delegado en España de este
organismo, siendo und de sus fun-
ciones controlar las condiciones
de seguridad y salarios de las tri-
pulaciones que tocan puertos es-
pañoles.

;,'- O.S. Agustín, si te parece, po-
dríamos empezar haciendo una
prehistoria del conflicto.
£.V ' v 5C-V, : ̂ '"í ' \y- s

AGUSTÍN. De acuerdo. Mira
para situamos mejor convendría
decir que, en el año 78, el Comité
de empresa estaba compuesto
por 17 miembros del S.L.M.M.,
uno de UGT, y el resto sin afilia-
ción. Por contra, este año la com-
posición ha cambiado en una for-
ma muy sustancial, ya que se
compone de 5 de S.L.M.M., 4 de
UGT, uno de ELA-STV, uno de
CCOO y el resto sin afiliar, cifras
de las que se desprende fácilmen-
te que UGT ha aumentado en
forma muy considerable su pre-
sencia, no sólo en el Comité de
Empresa, sinó también/ y esto es
muy importante, en el Comité de
Huelga, llegando a convertirse en
el portavoz de la misma.

LOS PLANTEAMIENTOS
DE UGT

O.S. ¿Cuáles fueron los plan-
teamientos de UGT ante la nego-

'ciación? ?
-' ' *

A.A. La postura de UGT era
muy clara y se centraba en cuatro
puntos fundamentales que fueron
comunicados a todos ios compo-
nentes de la flota de CAMPSA,
para que en todo momento supie-
ran cuál iba a ser nuestra posición.

Los cuatro puntos fueron con-
cretamente los siguientes: 1.) Jor-
nada laboral de 40 horas; 2) Jubi-
lación forzosa a 60 años; 3} Au-
mento salarial del 16%, y 4) Máxi-
mo de horas extras de un 80% del
.salario.

O.S. ¿Puedes ampliar estos
puntos?

A.A. Bien. En cuanto al prime-
ro, nuestro razonamiento se basa-
ba en un hecho muy claro. El
personal de tierra desarrolla una
jornada laboral de 37,5 horas, y
consideramos que lo mínimo que
se puede pedir es equipararnos a
dicho personal, sin tener en cuen-
ta que el resto de las horas se ve

obligado a pernoctar en los bu-
ques.

En cuanto al segundo punto,
dado que la jubilación está esta-
blecida a los 65 años, y contem-
plando las características tan par-
ticulares del sector,'por las cua/es
el trabajador se ve obligado a per-
noctar en los buques, considera-
mos lo más adecuado él solicitar
la jubilación anticipada.

En cuanto al tercer punto, con-
vendría decir que no se compren-
de muy bien la actitud de la patro-
nal desde el momento en que el
gobierno aprueba dos aumentos
salariales, uno del 6,5% de 1 de
Enero al 30 de Junio, sujeto a
revisión a partir del 1 de Julio, y
otro posterior del .1,7% lo cual da,
tras la pertinente suma, un 14,7%
para el total del año. Y si no se
comprende su actitud es porque
se cierra ofreciendo un 8% de
aumento salarial y un 2% en con-
cepto de plus, lo cual da un exi-
guo y ridículo 10%.

En cuanto al cuarto punto, refe-
rente al tope en horas extras,
creemos que es la posición más
justa, dado que, en algunos bu-
ques de la flota de CAMPSA que
sólo efectúan tráfico dentrov de

determinados puertos o en nave-
gaciones cortas entre puertos cer-
canos, llega a veces el personal a
percibir un 125% de su salario en
concepto de horas extras, siendo
esto totalmente inconsecuente
con Jo que pregona ei gobierno
respecto a la creación de nuevos
puestos de trabajo.

LAS TRES HUELGAS

O .S. ¿Cuál fue la repercusión de
las tres huelgas?

A.A. Con respecto a la primera,
baste decir que toda la flota, salvo
dos buques de 6 esquiroles cada
uno, secundaron el paro. La se-
gunda y la tercera tuvieron una
repercusión muy similar, cifrada
aproximadamente en el 95% del
total, que suma 2.000 trabajado-
res.

O.S. Y es en el transcurso de la
tercera huelga cuando surgen las
trabas del gobierno.

A.A. En efecto. A las O horas
del 26 de Septiembre la flota vuel-
ve al trabajo debido a las medidas
coactivas que el Gobierno dicta.

Estas medidas coactivas tienen
un precedente en las acciones de
boicot a la huelga, contratando
para ello buques bajo bandera ex-
tranjera, lo cual contradice total-
mente la nueva Constitución, cur-
sándose en tal sentido instruccio-
nes a la ITF para que boicoteara
todas las acciones encaminadas a
este fin. ¿

Lógicamente; y según su manera
de hacer, cuando el boicot no
surte efecto sacan un decreto ley
que, en aras de la continuidad del
suministro, obliga a la flota a vol-
ver al trabajo.

O.S. Para acabar, Agustín, ¿qué
postura adoptó la patronal en este
conflicto? ;

A.A. La patronal que, no lo
olvidemos, es el gobierno, adoptó
una postura increíblemente cerra-
da en cuanto a los aumentos sala-
riales, aportando argumentos ta-

les como la inferioridad de condi-
ciones cara a la entrada en el
Mercado Común por desaparición
de los monopolios, que serían
hasta cierto punto comprensibles,
si no fuera porque CAMPSA es
una de Jas pocas industrias estata-
les que proporciona cuantiosos
beneficios, y que el aumento sala-
rial del 4% para 2.ÒOO trabajadores
no puede suponer una merma
considerable de los mismos. Y lo
que es más grave es la contempla-
ción del gobierno de actitudes
contrarias en casos como el de
RENFE, a la que el gobierno con-
cede créditos de forma continua
sin que sean preguntados los ciu-
dadanos sobre ellos cuando en
UGT sabemos perfectamente que
parte de esos fondos son distribui-
dos en forma de gratificaciones a
miembros de la plantilla de dicha
empresa de forma totalmente
anárquica e injusta.

Otro aspecto que conviene de-
nunciar de la postura patronal, es
la amenaza de aplicación de la Ley
Penal Disciplinaria de la Marina
Mercante. El PSOE presentó en la
anterior legislatura un proyecto de
ley para fa abolición de dicha ley,
llegándose a un acuerdo, va que
UCD alegó que, con la próxima
reforma del Código Penal, sería
debatido el tema y sería el mo-
mento adecuado para abolir dicha
ley penal, creándose un código de
conducta.

En consecuencia, considera-
mos que esto supone una coac-
ción a los trabajadores y un ata-
que a la democracia con métodos
que tienen un claro precedente.

Y si hasta aquí llegaron las pala-
bras de Agustín Aguirre, conven-
dría completarlas recordando que
los decretos coactivos de la UCD,
en materia de transportes se suce-
den continuamente en aras de un
pretendido interés social, como
muestra, basten las coacciones a
los auxiliares de vuelo y la militari-
zación de los empleados del Me-
tro. UCD promete, UCD cumple.
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L'OPINIÓ SOCIALISTA/

JOAQUIM
NADAL
BATLLE
DE GIRONA.
L'Estatut farà possible una

Generalitat eficaç i que faci
feina realment al servei del po-
ble, i trencarà amb la visió que
té molta gent de la Generalitat
com un aparell burocràtic que
no s'acaba de veure clar perquè
serveix."

"L'Estatut és una eina per
acabar amb tot el desgavell
administratiu i possibilitarà
unes institucions d'autogovern
que treballin en benefici del
poble, al servei de les classes
populars. L'Estatut és un pas
endavant molt decisiu i impor-
tant vers una societat més jus-
ta."

LUIS FUERTES. SECRETARI GENERAL DE LA
U GT DE CATALUNYA.

"Los trabajadores hemos vo-
tado el Estatut porque, en pri-
mer lugar, hemos sido noso-.
tros quienes hemos encabeza-
do, durante todos los años de
dictadura, la lucha por la de-
mocracia y la libertad, hacién-
dola converger con la luccha
por la reconstrucción nacional
de Catalunya a través de la re-
cuperación de nuestras insti-
tuciones históricas."

"Para una valoración global
del Estatut en materia de traba-
jo, se tiene que tener en cuenta
no sólo el estricto campo de
acciones laborales de la Gene-
ralitat, sino más ampliamente
el conjunto de competencias
de Catalunya que afectan el
ámbito de las relaciones indus-
triales, influyendo directa o in-
directamente en las condicio-
nes de trabajo. En este sentido,
el Estatut posibilita que la Ge-

neralitat tenga competencias
exclusivas para la planificación
económica en Catalunya, pu-
diéndose crear instituciones
que fomenten el pleno empleo
y desarrollo económico y social
y que permitan iniciar una lu-
cha decidida en la superación
de la crisis económica y acabar
con la grave lacra social que
suponen más de 400.000 traba-
jadores en paro en Catalunya.

"Todo ello, si tenemos en
cuenta las competencias en
materia de urbanismo, vivien-
da, turismo, obras públicas,
transportes, pesca, sanidad,
etc., constituye el marco ade-
cuado para acercar el poder al
pueblo, para profundizar en el
proceso democrático y para
que los trabajadores y sus orga-
nizaciones representativas de-
sempeñen el papel de auténti-

cos protagonistas en el proce-
so de cambio y desarrollo so-
cial."

MARTA MATA DIPUTAT

JOSEP M.a RECASENS.
BATLLE DE TARRAGONA.

"L'Estatut malgrat que no
recull totes les atribucions que
voldríem, és molt important,
perquè significa l'establiment
d'un centre de govern aquí
mateix, a Catalunya, des del
qual es podran resoldre, amb
molta més eficàcia, els proble-
mes més importants que
tenim plantejats —ensenya-
ment, sanitat, cultura, tre-
ball...—. Per exemple, la greu
situació que s'ha produit
aquest any amb les places de
mestres, no crec que, amb l'en:
senyament en mans de la Ge-
neralitat, s'hagués produí't. Els
qui tenim sovint l'ocasió de
veure corr. s'eternitza a Madrid
la solució de tantes i tantes
qüestions, estem convençuts
de la importància que tindrà
disposar d'unes institucions
d'autogovern que puguin tre-
ballar amb eficàcia per resoldre
els problemes.

D'altra banda ens ha mani-

festat que l'Estatut ens ajudarà
als qui han .vingut aquí, immi:
grats, que l'autonomia de Cata-
lunya els afecta d'una manera
molt directa. Farà que se sentin
més ciutadans, ciutadans de
primera, i que vegin, en
aquesta autonomia, la possibi-
litat real de resoldre molt millor
els principals problemes que
ens afecten a tots els qui vivim
a Catalunya."

"Ens ha titllat d'agosarats cada
vegada que el nostre treball i el
nostre somni traspassava les pa-
rets de classe, i arribava a les cases
i als carrers, però la nosra gosadia
ha trobat la gosadia del poble, i ara
l'Escola, la nostra escola, és un
clam de tots.

:"Si el treball continua, a des-
grat de les dificultats, l'Estatut de
Catalunya, farà possible aquesta
escola."

"Aquest dies, dins de cada clas-
se, nosaltres, mestres, hem de
continuar treballant i somniant:
podem mostrar als nens com
aquest Estatut emmarcarà una no-
va etapa de la història de Catalun-

ya que ells viuran en l'Estudi, en el
treball, en els serveis, en la lluita
Der la llibertat, en la creativitat
col·lectiva.

"Aquests dies, dins de classe,
podem fer que anys a venir recor-
din amb goig aquesta data, aquest
fet, com nosaltres recordem amb
goig el temps fosc de lluita> vivim
encara la lluita avui mateix i la
veiem ja guanyada anys a venir,
per nosaltres i pels nostres nois,
amb aquest Estatut.

"Companys, que amb nosaltres,
mestres, tots els nens de Catalun-
ya facin seu l'Estatut del 25 d'Oc-
tubre del 1979. Perquè només així
podem construir la Catalunya no-
va."

AGUSTÍ MARINA. BATLLE DE
CASTELLDEFELS.
"El Estatut permitirá que los

graves problemas de nuestros
municipios tengan una solu-
ción más fácil, por cuanto se
descentralizarán las compe-
tencias en las materias que in-
ciden de maneru más directa
en nuestra vida cotidiana.. Pen-

semos, por ejemplo, en la Sani-
dad, la Enseñanza. Con el Esta-
tut tendremos un interlocutor
mucho más válido, que será la
Generalitat. Y desde Barcelona
se podrán comprender y solu-
cionar mucho mejor las dife-
rentes problemáticas.

JOAN MAJO. BATLLE DE
MATARÓ.

"La meva opinió i la meva
actitud davant l'Estatut és to-
talment positiva. Es positiva
perquè crec que l'Estatut, fins
i tot amb les seves retallades
respecte al text de Sau, permet

una gran tasca de cara a la re-
construcció de Catalunya i, per
damunt de tot, ha de possibili-
tar una gestió més eficaç dels
serveis que necessitem tots els
ciudatans de Catalunya.

L'OPINIÓ SOCIALISTA ha preguntat: per que heu
votat "SÍ" en el referèndum del dia 25?, per què han dit
"SÍ" els catalans? Vegue les respostes^

JOAN REVENTOS. DIPUTAT I
PRIMER SECRETARI DEL PSC
(PSC-PSOE)

"L'aprovació del nou Estatut
d'Autonomia de Catalunya re-
presenta, en primer lloc, un ac-
te de desgreuge històric per al
poble català que, en acabar la
guerra civil, va perdre llurs his-
tòriques institucions d'autogo-

' vern. Amb la plena recuperació
de la Generalitat, el Parlamenti
el Tribunal Superior de Justí-
cia, Catalunya recuperarà les
seves llibertats nacionals.
Aquesta és la primera raó del Sí
dels socialistes al nostre Esta-
tut." . ..:• . -.•-.- ,.;,.,. .. •.••:' ;

"L'Estatut assegura una Ge-
neralitat democràtica, al servei
del poble, al servei de la majo:
ria del poble. A Catalunya,
aquesta majoria està formada
pels treballadors i les capes
populars, la representació polí-
tica dels quals ostenten les for-
ces compromeses amb el pro-
grés i el canvi. Aquesta és una
segona raó del Sí del socialistes
a l'Estatut."

"Per la seva condició d'Esta-
tut de la majoria, el seu contin-
gut és eminentment solidari
amb els altres pobles d'Espan-
ya. Els socialistes no donaríem
mai el nostre suport a un Esta-
tut insolidari. Creiem en el dret
a l'autonomia de totes les na-

cionalitats i regions espanyo-
les, i creiem també que sense
solidaritat seria impossible de
construir una societat justa
com la que propugnem. L'Esta-
tut de 1979 consagra el principi
d'igualtat de les dues llengües
que coexisteixen a Catalunya,
català i castellà, com a exemple
clar i inequívoc que tots els
ciutadans tindran plenament
garantida la seva pròpia identi-
tat i de la igualtat de tots els
ciutadans de Catalunya, i per-
què amb ell podrem començar
la construcció del nostre futur,
els socialistes tenim una altra
raó per recomanar el Sí massiu
en el Referèndum."

L'Estatut d'Autonomia farà
possible que els ciutadans de
Catalunya lluitem de forma
més directa contra l'atur i ens
defensem també més directa-
ment de la crisi, al mateix
temps que millorem les nostres
condicions de vida. Tot això en
un context polític de canvi i de
progrés que ens asseguri —i
l'Estatut ens ho assegura— la
possibilitat de remoure eficaç-
ment els obstacles que impe-
deixen avançar vers la cons-
trucció d'una Catalunya no-
va." ,-.-: . . - . • • ' . - •••-- • : • • • • •

NARCÍS SERRA. BATLLE DE
BARCELONA.

"Hem dit sí a l'Estatut per-
què hem de recuperar el dret
d'autogovernarnos, perquè
sabem que resoldrem els pro-
blemes de convivència de
tots els ciutadans de Catalunya
amb la major eficàcia que ens
ha de donar la proximitat dels
òrgans d'Administració al po-
ble."
" Estic convençut que serveis

com l'ensenyament, la sanitat,
l'atenció a la tercera edat, la
cultura, l'urbanisme i tans d'al-
tres es prestaran amb molt més
coneixement dels problemes i
amb solucions molt més adap-
tades a les nostres necessitats
a partir de la nostra capacitat
d'autogovern."

"Avançant en la nostra auto-
nomia ajudem, de forma real,
que vagin conquerint-la també
tots els altres pobles d'Espan-
ya. La solidaritat entre tots no
és imposar una unitat inventa-
da des del centre, sinó engegar
els mecanismes de compensa-
ció i ajut entre totes les nacio-
nalitats i regions lliurement ac-
ceptats en el marc de la nostra
Constitució."

"Com a socialista, crec que
l'autonomia de Catalunya obre
també una porta molt impor-
tant d'ajut al progrés i a la
llibertat: la legislació del Parla-
ment de Catalunya ha de ser
avançada i assenyalar un camí
d'aprofundiment democràtic,
com ho va fer en el curt període
de funcionament normal a la
República amb la llei dels drets
de la dona, la llei local, la de
contractes de conreu..."

CARLES BARRAI EDITOR I
ESCRIPTOR

He votat afirmativament,
perquè, si bé no és l'Estatut
que tots voldríem, és millor
que no res, i recull una part
important dels nostres drets
com a poble." .

Així mateix ens ha dit que
"un punt destacar és que l'am-
bigüitat amb què és redactat,
en general, el text autonòmic,
permet una diversitat de trac-
tament a l'hora de posar-lo a la
pràctica. Si a Catalunya hi ha-
gués un govern amb la majoria
de dretes, faria una interpreta-
ció restrictiva de l'Estatut, pe-
rò com que hi ha una hegemo-

nia de les forces d'esquerra, es
farà, sens dubte, una interpre-
tació molt àmplia de les possi-
bilitats i atribucions que conté
l'Estatut."

JOSEP VIDAL (PEP JAI)
DIPUTAT.

Referent al vot a l'Estatut el
diputat vendrellec i lider de la Unió
de Pagesos ens ha manifestat:
"votar l'Estatut és votar per
canviar l'estructura d'un Estat
que ens ha dominat durant
cinc segles, i que ens ha col·lo-
cat a la cua dels estats civili-
zais del món."També ha afirmat
que l'Estatut,.malgrat que no
és el que hauríem desitjat, sig-
nifica el primer pas per. a
l'emancipació del nostre poble
i la de tots els d'Espanya."

ANTONI CIURANA. BATLLE
DE LLEIDA.

"L'Estatut serà tan nostre
com de qualsevulga ciutadà
de Catalunya, destruint amb
això la intenció que tenen al-
guns de dir que el centralisme
de Madrid es deplaca a Barce-
lona. Aquesta és una gran res-
ponsabilitat per a tots els llei-
datans, i cal donar un "sí" ferm
a l'Estatut perquè, com a cata-
lans, en tenim l'obligació. No
en va de les terres de Lleida
varen sorgir els dos primers
presidents de la Generalitat,
Macia i Companys."

També ens ha dit que "amb
l'Estatut i amb l'endegament
de les funcions de la Generali-
tat, els problemes d'infrastruc-

tura, ensenyament, sanitat, co-
municacions, etc. es podran
resoldre amb molta més facili-
tat que no ara i amb el treball
de tots.

ANDREU
I ABELLÓ
SENADOR

"Jo, que vaig viure de prop
l'elaboració i aprovació de l'Es-
tatut de l'any 1932, haig de dir
amb claredat i contundencia
que l'Estatut de 1979 és, en un
vuitanta per cent, millor que el
de l'any 32, i que consolida la
nostra llibertat, perduda en es-
clatar la Guerra civil."

GONZALO CRESPO.
PRESIDENT DEL "CENTRO
ANDALUZ BLAS INFANTE" I
REGIDOR DE BARCELONA.

res. Si bien esta reivindicación
estuvo inicialmente en manos
de la burguesía, después se fue
extendiendo a todas las capas
sociales. En cuanto a las nue-
vas tesis lerrouxistas de Rojas
Marcos, que han producido
una clara reacción en contra, el
Estatut las desautoriza com-
pletamente. Así en el artículo 6
párrafo 1.° se define con toda
claridad quiénes gozan de la
condición política de catala-
nes, que son todos los ciudada-
nos españoles que residan en
cualquiera de los municipios de
Catalunya. El tema de la lengua
también se ha resuelto favora-
blemente, puesto que, al mis-
mo tiempo que se impulsa el
catalán, se va a la estructura-
ción de una sociedad bilingüe.
Por si hubiera alguna duda, el
artículo 8 párrafo 2° protege
con claridad los derechos de
todos y cada uno de los ciuda-
danos de Catalunya.

Finalmente la cuestión de la
solidaridad interregional queda
perfectamente recogida en el
Estatut."

"Valorando el Estatut, y en
concreto las cuestiones refe-
rentes a los inmigrados, hay
que destacar, en primer lugar,
que en el proceso de reivindica-
ción de las libertades naciona-
les de Catalunya han interveni-
do tanto ios catalanes de ori-
gen como los que no lo son, y
sobre todo las clases popula-
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Aunque algunos de los que creen que todo tiempo
pasado fue mejor, gente que la hay en todos las ideo-
logías, se empeñe en demostrarnos que todo fueron
"flors i violes" entorno al Estatut del 32 y que el de
ahora es un mal parche en comparación con lo enton-
ces obtenido, una ojeada a los periódicos de la época
basta para comprobar que las cosas han cambiado
mucho más de lo que parece en este país.
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Los cuarenta y siete años pasa-
dos han supuesto un cambio fun-
damental en la actitud der resto de
España hacia las autonomías, y
hasta el mismo Blas Pinar ha pres-
tado su saber de notario a la redac-
ción de los textos autonómicos
que serán votados el próximo 25
de octubre. Pintadas como las que
recoge la foto de Tomi son esporá-
dicas ahora. Desde luego, lo que
no se atrevería a hacer ninguna
diputación provincial es aprobar
en una sesión un texto como el que
reproducimos. Lean y comprue-
ben lo que pensaba el Burgos que
aún no luchaba por su liberación:
"Porque là Hacienda española no
permite la desarticulación de la
economía de la patria, y menos
asentarla, como en el proyecto de
Estatuto se hace, sobre bases ca-
rentes en absoluto de equidad, con
grave perjuicio para el resto de las
provincias españolas de régimen
común."

El texto no era sino un reflejo de
lo que se pensaba por esas tierras
de la autonomía catalana. El sema-
nario de Estat Català, "L'Insur-
gent", resume en breves líneas lo
que eran los comentarios de las
tertulias madrileñas:

— ¡Pero que se han creído esos
tíos!

— j Les daremos lo que nos dé la
gana!

— ¡La unidad española antes
que nada!

Y en les converses d'aquests
éssers insubstancials, ignorants i
pedantíssims, en els quals la ma-
drilenyització és una superació ra-
cial, tot allò tan clàssic de: ¡Què
grandes somos!, España es intan-
gible. Nada; les ponemos una fron-
tera en el Ebro y que vayan a
vender sus paños a Turquía. ¡Yo ya
no compro nada más catalán! etc.
etc.". ' • _ . : , - . . - • ' ' . , ' ' ..•/;.;."•.,- ^:~'"í

LA CAMPAÑA DEL
IMPARCIAL

Quizá nada más vergonzoso que
la campaña llevada a cabo por un
periódico que hasta ese momento
había hecho un cierto honor a su
nombre "El Imparcial". Durante là
discusión en las Cortes del Estatut
llegó a poner, como subtítulo de ía
publicación:

"El imparcial siempre contra el
Estatuto".

En la primera página de la publi-
cación y bajo el título "Usted hará

que no se apruebe el Estatuto,
aparecen Una serie de papeletas
que se pide al lector corte y difun-
da. He aquí algunos textos:

"El Estatuto catalán es un quis-
te purulento que no tiene más te-
rapéutica que la cirugía".

"España es una sola ley, una
sola lengua, una sola cultura, una
sola economía y un solo amor. .

"El Estatuto .quiere pluralidad
estos sentimientos y no debemos
consentirlo." . '

"El patriótico esfuerzo colectivo
de todos los pueblos españoles no
debe vincularse en el beneficio de
unos pocos. Esto es lo que quieren
los estatutistas." • :

"Andalucía, Castilla, Extrema-
dura y todas las regiones podrán
vivir sin Cataluña, ¿Pueden decir lo
mismo los catalanistas?

La campaña era naturalmente
seguida por otros periódicos de la
época que, como el ABC, titulan
"El grave problema nacional que
plantea el proyecto de Estatuto
catalán despierta en toda España
extraordinaria reacción."

LAS GRANDES VOCES EN
CONTRA.

Quizá lo que más doliera a los
diputados catalanes era el hecho'
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de que no fueran sólo las voces de que más prestigio tenían en la
la reacción quienes se alzaban en España del momento. Las críticas
contra de la autonomía catalana, de Gil Robles, Maura, Sánchez
sino algunos de los pensadores Román, Royo Vilanova, Martínez

Cronología

Campañas
periodísticas y
mítines contra
la autonomía
catalana
de Velasco..., podían ser más fácil-
mente aceptadas que las aceryas
críticas de Ortega y Gasset o del
rector de la Universidad de Sala-
manca, Miguel de Unamuno, so-
bre todo en el terreno de la ense-
ñanza.
~ En la Cámara de Diputados se
llegó a oír al señor Royo Vilanova
decir cosas tan peregrinas como

' ésta: ; - ' • " " ; "., ' '..; ,. . / ^-';-'"-- -:

." "Madrid tiene, como patrón a
Sa'n Isidro Labrador, y creo que
está muy acertado, pero Catalunya
tiene a Sant Jordi, lo'que nos
demuestra que necesitan un santo
de caballería." ,

EL MEJOR DISCURSO DE
AZ AÑA.

Dicen que fue^el presidente del
Gobierno, Azaña, quien en su dis-,
curso del 27 de mayo comprometía
decisivamente al Gobierno y a la
misma República en favor del Esta-
tut de Autonomía; A las tesis de
Ortega y Gasset sobre el "terrible
destino" de Catalunya respondió:
"Los hombres de talento exage-
ran, aunque no se lo propongan.
Cataluña dice, los catalanes dicen:
queremos vivir de otra manera
dentro del Estado español. La pre-
tensión es legítima; es legítima
porque la autoriza la ley, nada
menos que la ley constitucional. La
ley fija los límites que debe seguir
esta pretensión, y quién y cómo
debe resolver sobré ella. Los cata-
lanes han cumplido estos trámites
y ahora nos encontrámos ante un
problema que se define de esta

Maig. A Madrid i d'altres llocs dé
la República, crema de convents.
El dia 24 els regidors dels" ajun-
taments de .Catalunya van elegir
els diputats de l'Assemblea de la
Generalitat que haurà d'elaborar
l'avantprojecte d'Estatut d'Auto-

inomia per a Catalunya.•'•-.1 v

Juny. El dia 10 se 'Celebrà la
primera sessió de la Diputació
provisional, que l'endemà nome-

vnaria 'la ponència encarregada
d'elaborar l'avantprojecte.
El dia 15 el cardenal Segura fou-
expulsat del territori de la Repú-
blica:
El dia 28 tingueren lloc les elecci-"
ons de diputats a les Corts Cons-
tituents de la República, de les
quals havia de dependre l'apro-
vació de l'Estatut presentat pels
catalans. L'Esquerra Republicà- ^
na de Catalunya hi obtingué un
gran triomf. V;
Juliol. El dia 14, la Diputació
provisional aprovà per unanimi-:
tat l'Estatut de Núria, que el dia
26 ho fou pel 98% dels municipis

.de Catalunya.

Agost. El dia 2 l'Estatut de Nú-

ria, fou aprovat a través "d'un
plebiscit popular. Participà en el
referèndum el 76% del cens elec-
toral, el 99% del qual hi vota
afirmativament. El sector sindi-
calista de la CNT, oposat a la
influència creixent de la FAI en
er si d'aquesta organització, pu-
blïcà el manifest dels "Trenta".
L'escissió dels trentistes va per-
metre que s'imposés la línia insu-
rreccional a la Confederació j,
consegüentment^ que les relaci-
ons entre la CNT i el govern de la
Generalitat s'anessin tornant
progressivament més hostils.
El dia 14 Macià, que havia sortit
dos dies abans de Barcelona
acompanyat de la seva filla i
d'una representació de diputats,
féu la solemne : presentació de
l'Estatut a les Corts Constituents
de la República. Tant durant la
seva estada a Madrid com a les
visites a Aranjuez i Àvila l'am-
baixada- catalana fou rebuda
amistosament.

Desetnbre.Eldia 9 la;Constitució
fou promulgada. Una setmana
després, Niceto Alcalà Zamora

era elegit president de la Repú-
blica i encarregava a Manuel
-Azana la formació d'un nou go-
verm.
El dia 20 es constituïa un nou
govern de la Generalitat després
que els consellers d l'anterior po-
sessin el seu càrrec a disposició .
del president de la República. "

Maigi Enmig d'un clima molt
tens s'inicià el dia 6 la discussió
de l'Estatut al Parlament de la
República. Dels elements desta-
cats en contra citarem Sánchez
Román i Ortega y Gasset. El dia
27 Azaña pronuncià un discurs
considerat memorable pels seus
contemporanis en defensa de
l'Estatut.

Agost. El dia 10 es produïa a
Madrid i Sevilla un intent de cop
d'Estat encapcelat pel general
Sanjurjo en contra dels projectes
de reforma agrària i de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya: era
el primer avís greu que les dretes
no estaven pas disposades a ac-
ceptar democràticament la gestió
republicana. Els caps del movi-
ment foren detinguts l'endemà.

Setembre. El frustrat pronuncia-
miento provocà l'aprovació defi-
nitiva de la Ìlei de Reforma Agrà-
ria (dia 9) i de l'Estatut (dia 12),
el qual, després de ser notable-
ment modificat respecte al pro-
jecte aprovat pels catalans, ob-
tingué 334 vots a favor i 24 en
contra.
El dia 15 Alcalà Zamora signava
a Sant Sebastià la promulgació
de l'Estatut. El dia 24 tenia lloc a
Barcelona una gran manifestació
per a celebrar l'aprovació de í'Es-
tatut, que, el dia següent, era
lliurat simbòlicament per Azaña
al cap de la Generalitat de Cata-
lunya. Á la tarda d'aquest mateix
dia se celebrà al Palau Nacional
de Montjuïc una audició de la
Novena simfonia de Beethoven
interpretada per l'Orquestra Pau
Casals i l'Orfeó Català i dirigida
pel mateix Pau Casals.

Novembre. El dia 20 tingueren
lloc les eleccions de diputats per
al Parlament de Catalunya. L'Es-
querra, segons els resultats, con-
tinuava essent la força hegemòni-
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manera: conjugar la aspiración
particularista o el sentimiento p la
voluntad autonomista de Cataluña
con los intereses o los fines gene-
rales y permanentes de España
dentro del Estado organizado por
la República. :

;"En los siglos XVI y XVII, ¿fue o
no fue grande España? Pues si fue
grande, yo os digo que rio hay en el
Estatuto tanta libertad como en-
tonces había para las regiones de
la época. • _ . - .

"Mientras no salgan de los lími-
tes de la Constitución no reduci-
mos la unidad nacional, porque de
otra manera no la habríamos vota-
do. Antes de votar la Constitución
las Cortes tenían un poder omní-
modo, pero con- la Constitución
todo queda dentro de su esfera. El
votar esta Constitución quiere de-
cir qué no podemos votar otra en
contra, y a esto se le llama ir contra
la libertad. Es como si dijéramos a
un hombre que puede tirarse de un"
balcón y, al no hacerlo, dijéramos
que no es un hombre libre. Para
demostrar que las Cortes son so-
beranas se dice que podemos o no
aprobar el Estatut. Los catalanes
no tienen porqué temer a los caste-
llanos, puesto que nosotros tene-
mos bastante con la grandeza de
nuestro destino, que es el de llevar
por el mundo la universalidad de
España. Yo convoco a todos los
españoles a colaborar desde sus
lugares en esta obra que digo que
es nacional, que no es de desmem-
bración de España, sino de unidad
de España."

versa en el Estatuto catalán. Cierto
que detrás de la manifestación
antiestatutista de las clases mer-
cantiles de Madrid puede verse
una maniobra política contra el
actual Gobierno; pero, aun des-
contando esto, la realidad de los
sentimientos antiestatutistas com-
partidos por una masa de opinión
considerable, es innegable.
; Frente a esta realidad hay
otra no menos innegable: la firme
voluntad autonomista del pueblo
catalán. Mientras los adversarios
del Estatuto temen que la autono-
mía de Cataluña redunde en daño
en los intereses supremos naciona-
les, los catalanes creen que la auto-

nomía les permitirá trabajar más
eficazmente por su propia prospe-
ridad y, naturalmente, por las pros-
peridad general del país. Así plan-
teado el problema, lo más sensible
sería la adopción de posiciones
irreductibles por una parte y otra.
Sólo en la aprobación de un Esta-
tuto en que quedan garantizadas
las atribuciones fundamentales del
Estado central puede hallarse una
solución viable.

El acto de ayer tiene una signifi-
cación perfectamente clara, y la
tendría aún más si no fuera por el
matiz político que, acaso contra la
voluntad de sus organizadores, ha
tomado..."

EL VERGONZOSO ATAQUE A
VENTURA I GASSOL

Quizá nada más vergonzoso que
el atentado de que fue víctima
Ventura i Gassol, conseller de cul-
tura de la Generalitat. Cinco jóve-
nes se precipitaron contra él a la
puerta del hotel de Madrid donde
se alojaba para cortarle el cabello.

Pero lo peor del caso fue la
actitud de los diarios dé Madrid,
especialmente de ABC y el ya
referido "Imparcial". En el prime-
ro, un joven, César González—
Ruano, entrevistaba a uno de los
agresores, y el titular del periódico
recogía la frase del día "Ya le han
cortado la melena a Ventura i Gas-
sol." El "Imparcial", por su parte,
prefería titular: "Un separatista
que quiere darse tono. Ya sabe-

vmos quién es el fantasma que
envenena el Estatuto."

LOS TIEMPOS HAN
CAMBIADO.

Si la revolución no se consegui-
rá más que cambiando la mentali-
dad de las personas, hay que reco-
nocer que al menos en el terreno
de las autonomías este país ha
vivido una revolución. Hoy nadie
se atrevería a repetir semejantes
campañas. Afortunadamente, el
centralismo es temido hasta en La
Mancha.

M. R. Ros.
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*f*Ja estan bé les costellades... però i
TEstatut? Ah I cinc minuts per a votar
l'Estatut!

De este discurso comentaría
Jaume Carner "Así sí se puede
gobernar a los catalanes."

EL APOYO SOCIALISTA.

No faltó tampoco el apoyo de
los socialistas al Estatut, decidido
en una reunión del Grupo Parla-
mentario al principio del debate,
que siguió adelante pese algunas
deserciones individuales que fue-
ron castigadas con la expulsión del
partido.

Una muestra más de este hecho
aparece en el editorial de "El socia-
lista" comentando el mitin de la
plaza de toros de Madrid contra el
Estatut de Catalunya.

"El acto celebrado ayer en la
Plaza de Toros dé Madrid y el
•cierre del comercio madrileño han
•confirmado la existencia en Espa
'ña de una corriente de opinión ad-
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En Catalunya hay 230.000 analfabetos

Los adultos quieren
El tema de la enseñan-

za está siempre de actua-
lidad en nuestro país. Lo
triste es que esta actuali-
dad permanente va siem-
pre teñida de conflictivi-
dad.

La enseñanza es un
conflicto constante, y lo
es por la ineficacia y e/
total desinterés de los
responsables guberna-
mentales por llevar a ca-
bo una política activa,
verdaderamente capaz
de lograr la normaliza-
ción del sector educati-
vo.

Y si la educación preescolar, la
EGB, el BUP, la Formación pro-
fesional, la Universidad, padecen
las gravísimas deficiencias que en
cada inicio de curso salen a la luz
pública, provocando tensiones y
conflictos tan variados como in-
comprensibles en las sociedades
democráticas avanzadas, hay sec-
tores como la educación de adul-
tos que sufren una marginación
mucho mayor.

En Catalunya hay unos 230.000
analfabetos, y alrededor de un mi-

llón y medio de personas mayo-
res de 16 años no poseen estudios
primarios. A pesar de esta reali-
dad, en las negociaciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia'
con los representantes catalanes
para tratar el tema de las 2.085
plazas de maestros reivindicadas
para Catalunya, la cerrazón por
parte de los representantes del
Ministerio ha sido prácticamente
total en cuanto a las 189 de estas
plazas que iban destinadas a la
educación de adultos.

U.C.D. NO CUMPLE

Desde hace dos meses los afec-
tados en este sector de la ense-
ñanza han llevado a cabo numero-
sas acciones, desde un encierro
en la escuela del Clot, hasta la
manifestación de coches que tuvo
lugar el pasado sábado día 6 ante
la Delegación del Ministerio de
Educación, y que fue convocada
por la "Coordinadora d'Escoles
d'Adults". Esta manifestación fue
disuelta contundentemente por la

policía, se produjeron varias de-
tenciones e incluso fueron golpea-
dos dos concejales. -

Así es como cumple el Gobier-
no de UCD el acuerdo, firmado en
1978 .con la Organización Interna-
cional de! Trabajo, sobre la im-
plantación de la Licencia Pagada
de Estudios: "Todo trabajador
tiene derecho a horas labora-
les para dedicarlas al estudio",
y el compromiso de incorporar
cinco mil nuevos maestros de
adultos en el plan educativo del

Valencia, Santa Coloma de Gramenet,

La ultra derecha
La ultraderecha de es-

te país, //ámese Fuerza
Nueva, Falange Española
y de las Jons o Triple
"A ", no se ha conforma-
do todavía con la margi-
nación que ha supuesto,
para e/la, la Democra-
cia. Sus acciones violen-
tas y su constante provo-
cación al Ejército, apro-
vechando los momentos
álgidos de la escalada te-
rrorista, son buena prue-
ba de ello. Pero lo más
grave es que estos gru-
pos parecen contar con
la protección o al menos
con la inhibición de algu-
nos sectores del poder
público.

En los últimos quince días se
ha observado con indigna-
ción cómo los grupos ultras del
"búnquer-barraqueta", al grito
de "Antes moros que cata-
lanes", han ^provocado serios
incidentes en el País Valencià,
llegando a atacar a las autori-
dades democráticas (Alcalde y
Presidente de la Diputación de
Valencia, President del Con-
sell...), ante la total pasividad

Contra el "no" fascista, hay que
votar "SI"

de las fuerzas de la Policía Na-
cional que se hallaban presen-
tes.

ESCALADA DE ACCIONES

En los mismos días, la Triple
"A" atacaba los locales del
P.S.C, en Santa Perpètua de la
Moguda, descolgando la ban-
dera catalana y el emblema de
nuestro partido, y prendiéndo-
les después fuego. Los asaltan-
tes realizaron también diversas'
pintadas en algunas ventanas y
dispararon ráfagas de metralle-
ta contra otras.

Su única razón: Las pistolas.

En Ripollet, un cóctel molo-
tov era arrojado contra el co-
che del alcalde de la población,
miembro del PSUC, que había
sido amenazado en diversas
ocasiones, instándole a que re-
tirara la bandera catalana del
balcón del Ayuntamiento.

Pero quizás los hechos más
graves se registraron en Santa
Coloma de Gramenet el domin:
go día 7, cuando Ja llamada
"Marcha Azul', organizada
por Falange Española de las
Jons en acto de desagravio por
el traslado del monumento de

los caídos, sembró el pánico
por las calles de la población y
provocó un enfrentamiento en-
tre los falangistas y militantes
de extrema izquierda en el cual
resultaron heridos tres mili-
tantes de izquierda, al disparar
las falangistas sobre ellos con
armas de fuego.

¿POR QUE NO SE
PROHIBIÓ?

Sobre estos hechos hay qué
señalar que el Ayuntamiento
de Santa Coloma había solici-
tado con insistencia al Gober-
nador Civil que prohibiera la ci-
tada marcha en previsión..de
los posibles incidentes, a lo
cual, incomprensiblemente, el
gobernador no accedió.

Ante tan graves aconteci-
mientos, el P.S.C., a través de
un extenso comunicado, pidió
la dimisión del Gobernador Ci-
vil de Barcelona, Sr. Belloch, y
denunció la "total incapaci-
dad del Gobierno para la
erradicación de los grupos
armados". Así mismo, el por-
tavoz del grupo parlamentario
"Socialistes de Catalunya",
Eduard Martín Toval, presentó
a la Mesa del Congreso una
interpelación al Gobierno sobre
los incidentes.

A.M.

La Enseñanza, siempre en conflicto.

país. A pesar de que estos acuer-
dos entraban en vigor a principios
del mes de octubre, no se han
cumplido, y así lo demuestra, en-
tre otras cosas, la congelación de
las plazas de maestros para adul-
tos en la provincia de Barcelona.

CONTRA EL
ANALFABETISMO

En Barcelona, las escuelas de
adultos nacieron hace unos cinco
años en los bawios más periféri-
cos, Can Serra, La Mina, La
Perona, El Carmel, etc., con el
soporte de algunas entidades y
asociaciones de vecinos que pre-
tendían combatir el analfabetismo
y lograr que aquellas. personas
que no pudieron estudiar de niños
alcanzaran un nivel cultural o, co-
mo mínimo, aprendieran a leer y
escribir.

En el curso pasado estaban en
funcionamiento en Barcelona y su
cinturón industrial unas cincuenta
escuelas de adultos, cifra a todas
luces insuficiente, y se tenía la
esperanza de que las peticiones
de nuevas plazas para este curso
se convertirían en realidad; pero,
dada la actitud del Ministerio en
esta cuestión, se teme que no se
consiga nada nuevo para 1979-80.

PEDAGOGÍA ADAPTADA
A LOS ADULTOS

Según nos han informado
miembros de la Coordinadora, a
las escuelas de adultos pueden
asistir todas las personas de más
de 16 años, y se'intenta que los
horarios dé clase sean compati-
bles con la jornada laboral y tam-
bién con el trabajo de las amas de
casa. En principio, se pueden cur-
sar tres grupos diferentes, el de
Alfabetización, el Certificado de
Estudios primarios y el Graduado.
Escolar. Finalmente, en estas es-
cuelas se utiliza una pedagogía
adapatada a los adultos, muy dis-
tinta a la utilizada para los niños.
En el nivel de alfabetización se
enseña a leer y escribir y, en los
niveles de CEP y Graduado Esco-
lar, la enseñanza se hace a partir
de los temas que los mismos adult
tos consideran más interesantes.

ALBERT MUSONS
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Trobada dels batlles socialistes a Manresa

entrem a l'ajuntament

Cinquanta-un batlles socialistes de Catalunya és
van reunir el proppassat dimecres dia 10 a Manresa
per tal de preparar el desenvolupament d'una acció
conjunta en els seus municipis respectius, de cara a
la campanya en favor d'un Símassiu del poble català
a l'Estatut, en el Referèndum del dia 25.

Entre els batlles'presents hi ha-
via els de Barcelona, Lleida, Giro-
na, Tarragona, Blanes, Martorell,
Esparreguera, Olesa, Granollers,
Mataró, Castelldefels, Pallejà,
Reus, El Vendrell, Sant Cugat, Ull-
decona, Sitges, Vilanova i la Gel-
trú, Vilafranca del Penedès i, com
és lògic, el de-Manresa¿- * ,--vì
.„;, Els batlles del P.S.C., que ha-
vien estat convocats pel primer
secretari del nostre partit, Joan
Raventós, es van concentrar en el
saló de plens de l'Ajuntament, on
fa quasi bé cent anys es va reunir
l'assemblea catalanista que redac-
tà les famoses "Bases de Manre-
sa". .

Joan Revenios ya manifestar,
que, per aquest important motiu
històric, l'acte de Manresa repre-
sentava, de forma més o menys
oficial, l'inici de la campanya del
P.S.C, en favor de l'Estatut.

DIVULGACIÓ MAXIMA DE
L'ESTATUT

El batlle de Manresa, Joan Cor-
net, que va presentar l'acte, va dir
entre altres coses que: "en
aquests moments, i mentre no
hi hagi eleccions al Parlament
de Catalunya, els batlles i regi-
dors som els representants
més directes del poble, i és res-
ponsabilitat nostra donar su-
port a l'Estatut".

Ja en el teatre-conservatori de
la població, els representants dels
Ajuntaments socialistes van rea-
litzar les reunions de treball, en les
quals es va valorar la importància
que tindrà, per a Catalunya, l'a-
provació de l'Estatut, tant pel seu
significat de recuperació de les
nostres llibertats nacionals com
per les amplíssimes possibilitats
que l'Estatut obre de cara a solu-

cionar els greus problemes de Ca-
talunya i, en especial, els de les
classes treballadores i populars.

Els batlles socialistes varen
acordar també de reforçar, per
tots els mitjans, la divulgació de
l'estatut i la seva explicació deta-
llada a tots els ciutadans, així com
llançar una crida general a tot el
poble de Catalunya perquè parti-
cipés en el referèndum vo-
tant "Sí" a l'Estatut. Al mateix
temps es va decidir que tots els
ajuntaments convoquesin plens
extraordinaris en els quals es de-
manés el "Sí" per al text autonò-
mic, reforçant d'aquesta manera
ía campanya institucional de la
Generalitat.

Així doncs, els batlles socialis-
tes, conscients que l'Estatut re-
presenta un pas endevant impor-
tantíssim per al futur de Catalu-
nya, varen decidir de donar un
suport al més actiu possible a la
campanya que el nostre partit va
fer per tal d'aconseguir que el
poble català votés el dia 25, i que
votés amb un claríssim i contun-
dent "Sí".

A.M.

Compensació a les comarques productores d'energia

l'Alt Pirineu
Valoració positiva

rr.

En u n comunicat fet públic, els GAP diuen, entre
d'altres coses, que "com a defensors de l'aplica-
ció de tarifes elèctriques diferenciades als
pobles de muntanya, valorem positivament la
voluntat de creació a curt termini del "Cànon
de Compensació Interterritorial", pel qual es
tendeix a beneficiar directament a les "provín-
cies" productores d'energia."

Això no obstant, els GAP manifesten també
"que no seria justa la normativa esmentada si
no es completava especificant que els diners
obtinguts per la "província" productora han"
d'anar destinats íntegrament a les comarques
on són instal·lades les centrals elèctriques."

Els GAP posen de relleu la importància que aixb
té per a Catalunya, donat que les comarques de
l'Alt Pirineu, i sobretot els Pallars Sobirà i Jussà,

l'Aran i la Ribagorça, són les principals fons d'ener-
gia hidroelèctrica, amb més del 60% de la produc-
ció total de Catalunya, i que, per altra banda,
aquestes comarques són les més subdesenvolupa-
des i mancades de serveis del país, amb un alar-
mant índex d'emigració.

PER UNA LLEI-MARC DE LA MUNTANYA

Els Grups de l'Alt Pirineu ens han comunicat
també que el proppassat 24 de Setembre es va
celebrar una reunió a la població de Montanuy,
amb la presència de representants dels GAP, de la
"Unión de Agricultores y Ganaderos de Nava-
rra" de la "Unió de Pagesos", i de "UAGA" de
les comarques de Jaca i Alt Ribagorça. En
aquesta reunió es va tractar, entre altres temes, de
la futura Llei de Muntanya. El Govern té previst
treure, abans del 30 de Gener de 1980, una Llei
d'Agricultura de Muntanya que, lògicament, tan
sols es referirà a aspectes parcials de la problemàti-
ca general de la muntanya.

En canvi, els grups assistents a l'esmentada reu-
'nió creuen que l'ordre lògic a seguir seria l'aprova-
ció, primer, d'una Llei-marc de Muntanya, a nivell
de tot l'Estat, per elaborar després lleis generals de
muntanya per a cadascuna de les nacionalitats o
regions, i finalment les lleis sectorials referides a
aspectes concrets com l'Agricultura, el, turisme,
etcètera.

A.M.

DE SANT CUGAT DEL VA'LLÈS
S an. Cu gat, al costat de

Barcelona, és una població
amb unes característiques es-
pecials, fruit de T existència
d'una sèrie de barris — Mira-
sol, Les Planes. La Flores-
ta— que depenen d'aquest
municipi i que pateixen una
problemàtica molt específica.

De les eleccions del̂  3
d'Abril en sorti un Consistori
amb predomini d'esquerres
— set regidors socialistes i
quatre de comunistes— que
va pactar un programa d'ac-
tuació, síntesi de les propos-
tes electorals d'ambdós par-
tits. Cinc regidors de CID,
tres dels centristes, un d'ERC
i un independent, acaben de
conformar l'equip de govern
municipal.

Àngel Casas i Boladeres, un enginyer de 47 anys, és el batlle
socialista de Sant Cugat, amb qui hem dialogat una estona.

—Com vau trobar la situació econòmica de l'Ajuntament, en
entrar?

— No hi havia dèficit! l'endeutament no era elevat. Però
en canvi hi havia una manca total d'equipaments i serveis.

—Quina ha estat l'actitud dels funcionaris davant del nou
Ajuntament?
— Bé, tenim 110 funcionaris i jo diria que l'actitud de
col·laboració ha estat molt diversificada. Hi ha hagut de
tot.

—Com s'ha establert la participació dels veïns i entitats a la
vida municipal?

— Per una banda, fem els plens públics i notifiquem
degudament la seva celebració a tot el poble. Ai final de
cada ple s'obre un torn de precs i preguntes. Per altra part
s'ha iniciat ja la creació i funcionament d'un Consell
d'Ensenyament i un de Sanitat.

Una altra manera de participació dels veins l'hem esta-
blert amb la publicació d'una revista d'iniormació munici-

: pal, en la qual hi ha un espai perquè qualsevol persona o
entitat de Sant Cugat pugui enviar cartes a l'Ajuntament
sobre els temes o problemes que els preocupen.

CAL PREVEURE EL CREIXEMENT
—Quins són els problemes prioritaris a resoldre_?_
— Com a problemes principals jo parlaria del sanejament

urbanístic, que va des d'un procés d'agilització fins a la
denegació de llicències a tot arreu on no es pot edificar; de
la reorganització del funcionariat; de la previsió del creixe-
ment de població per mantenir l'equilibri de serveis; i de
tots els problemes que tenen els diferents barris (Mirasol,
Les Planes, La Floresta...), que estan molt malament res-
pecte al que és el Casc urbà de Sant Cugat. Manquen
també equipaments escolars i esportius.

—I corn està, doncs; la situació escolar?
— En aquest tema cal tenir en compte que la població

infantil creix molt, a Sant Cugat, en relació amb la resta de
l'Àrea Metropolitana, degut al fet que es rep molta gent
jove de Barcelona que ve a viure aquí. I un tipus de gent
que és per mentalitat i en general, molt favorable a l'Escola
Pública. I cada any es queda força gent sense placa a una
escola pública. .

—Parla'ns de la seguretat ciutadana.
— Hi ha molts problemes, manquen mitjans a la Policia

Municipal, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, i manca
també una coordinació entre tots. Hi ha bastants robatoris,
tàntal Casc Urbà com als diferents barris.

PROMOCIÓ CULTURAL ALS BARRIS
—Quina és la vostra política cultural?

. —Bé, s'ha creat una fundació pera promoure les Arts i la
Cultura que compta ja amb una escola d'Art i una de
Música. S'està preparant la creació del Consell de Cultura i,
per altra banda, jo diria que el principal problema que
tenim, i que ja estem estudiant amb profunditat, és com
podem promocionar la cultura als diferents barris de Sant
Cugat.

—En què s'ha notat ja l'entrada del nou ajuntament demo-
cràtic?

— Jo destacaria quatre punts bàsics: El procés de discus-
sió a fons de tots els assumptes, no prendre decisions a la
lleugera. El sanejament de certes pràctiques incontrolades
que hi havia abans. El repartiment de responsabilitats molt
concretes a cadascuna de les carteres que integren l'equip
municipal, acabant així amb la imatge del batlle presiden-
cialista. I, finalment, un sanejament econòmic, evitant les
despeses supèrflues.

ALBERT MUSONS
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Sitges y el teatro de vanguardia de Barcelona
Esta semana y la que viene Barcelona y Sitges nos

ofrecen la oportunidad de ver este tipo de teatro. En
Barcelona cabe destacar dos buenas representaciones
que ningún aficionado debería perderse. En el Teatro
Español está actuando el "Teatro Negro de Praga";
que nos visitó hace ya diez años. Hoy lo vemos de
nuevo con la obra "Una semana de sueños". El sueño
es imaginación, irrealidad, fantasía, magia donde lo
irreal ocurre de igual forma que lo real. El espectador
verá objetos y personas reales que harán cosas no rea-
les. Tras el fondo negrísimo donde se esconden todos
los artilugios y artimañas que hacen posible dicha rea-
lización, el espectador ve, sobre este fondo negro, in-
tensamente los colores de los objetos que se mueven
con una técnica depuradora. Si bien la realización es
meticulosa, el ingenio de los siete "sketchs" no queda
por debajo. Están llenos de gracia, ironía, humor ysuti-
leza. Es un reto a la imaginación tanto para el director
Jiri Snerc como para el espectador, que continuamen-
te estará pendiente de lo que sucederá sobre el esce-
nario. Tanto se puede ver la figura de un hombre que
flota en el aire y desaparece como unos anteojos que
se convierten en bicicleta con un ciclista largísimo cu-
yo cuerpo va tomando divertidas posiciones. Jiri Snerc
y la compañía ricibieron muchos aplausos por esta re-
presentación tan llena de sensibilidad, poesía y magia.

La Cúpula Venus nos presenta a La Gran Compañía
con su espectáculo "Nata Fullada". Este grupo consi-
guió, la temporada pasada, un significativo éxito al pre-
sentarse en la Segunda Muestra de Danza del Instituto
del Teatro. Ahora nos ofrece en la Cúpula un espec-
táculo donde se mezcla el mimo, la pantomima, la
danza, el diálogo y una gran dosis de humor, que se
puede leer a distintos niveles. Para los que no los han
visto nunca, los orientaría diciéndoles que "La Gran
Compañía" podría representar a un tipo de cabaret
literario. Cabe destacar la actuación de Agustí Ros en

su papel de basurero. Las músicas están muy bien
seleccionadas. Es una representación que, a través del
buen trabajo de los actores, de la lectura de su conteni-
do, de la plástica y de la música nos aportará indudable-
mente sensaciones y conocimientos que nos acercarán
cada vez más hacia este tipo de teatro que, por lo
menos, tiene la gracia de sorprendernos en algo y decir-
nos cosas nuevas, no estereotipadas.

Por otro lado, está el Festival de Sitges, que empieza
el 19 y finaliza el 28 y que cuenta por primera vez con el
apoyo de la Generalitat. En una rueda de prensa, Jordi
Maragall, Director General d'Ensenyament i Cultura,
expuso que la política de la Generalitat estaba encami-
nada a descentralizarei teatro de Barcelona para crear
una infraestructura estable y, a ser posible, evitar las
subvenciones de Madrid. Durante éstos días, además
de las representaciones teatrales, habrá baile con "La
Voss del Trópico", cantada de Habaneras, homenajes
a los poetas Blas de Otero y Celso Emilio Ferreiro. Por
lascallesactuaráelgrupo"PhantomCapíain",que nos
presentará un trabajo muy divertido que ha alcanzado
en Londres un gran éxito. En cuanto a las obras cabe
destacar al grupo feminista italiano "Teatro della
donne", también la obra de Mercè Rodoreda "L'Hostal
de les tres camèlies" por el grupo Bruixes de Dol.

También la intervención del Teatro Contempera neo de
Wrodw (Polonia), que pondrá en escena la obra de
W. Gombroiwcz "Opertka". El grupo portugués La
Barraca, con " Joao", que ganó el pasado año el Premio
Santiago Rusiñol como la mejor obra presentada al
Festival, y, por último, El Teatron Kessarianis de Grecia
con la obra Ifigenia en Aulis.

Sitges una vez más es ciudad de cultura, hoy
vanguardista.

CARMEANFOSSO

Felip Lorda replica a Rosa M.a

EL TEATRE.

La repressió de la cultura
catalana exercida pel Jran-
quisme aquests darrers qua-
ranta anys ha fet que el teatre
en fos /'activitat de tipus ar-
tístic que n 'ha sorgit més per-
judicada.

Si tenim en compte que
l'activitat teatral no és una
realització individual, com ho
pot ser la pintura, la creació
musical o la literària, entre
d'altres manifestacions de
l'art i de la cultura, sinó que
constitueix sempre un treball
de grup, que es manifesta
reflex de la societat que el
crea i a la qual va dirigit, que
expressa les seves aspira-
cions, les seves contradic-
cions, els conceptes que té el
poble sobre: l'home, la socie-
tat, la polit/ça, etc..., que és
una manifestació de la vida
tota, la desculturització re-
pressiva de la cultura catala-
na, exercida amb tota fa seva
potència pe/règim de Franco
i portada a les seves darreres
conseqüències, ha aconse-
guit, malauradament, els
seus propòsits. Ha destruït la
inclinació tradicional del nos-
tre poble envers el teatre i ha
possibilitat que el nostre país,
que abans de la guerra pos-
seïa un gran nombre de locals
arreu de la seva geografia en
els que el teatre era l'activitat
principal, quedessin perduts i
malmesos i els nuclis humans
no hi poguessin manifestar-
se o reunir-se. .

Quan el Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-
PSOE) ens proposem, avui,
una política teatral realista,,
cal que ho fem, en base als
principis i plantejaments que
ha dut a terme en la seva
pràctica el teatre indepen-
dent, i /es cooperatives tea-

trals. La seva manera d'en

Proposta del PSC sobre teatre
Al número 28 de L'OPINIÓ SO-

CIALISTA, la companya Rosa M.a

Sardà, en el transcurs d'una entre-/
vista, manifestà que el nostre Partit
no té res de previst en matèria tea-
tral. S'hauria expressat amb més
exactitud si hagués dit que "ignora-
va" que el Partit tenia quelcom de
previst al respecte. Y —

En efecte, us agrairia que publi-
quéssiu a L'OPINIÖ la ponència so-
bre teatre —el text de la qual us

adjunto— que es va elaborar ara fa
un any, en ocasió de les "Jornades
de Cultura i Socialisme", que van
tenir lloc a Saifores, i que si bé no
es" pot dir que sigui un document
definitiu sobre allò que ens cal fer en
el domini del teatre, ofereix unes
directrius ben clares a l'hora de pro-
jectar les nostres idees polítiques so-
bre la nostra acció en el sector tea-
tral.

Felip Lorda

tendre /a producció teatral i
l'activitat difusora del teatre
cal que marquin una nova
política del país. No crèiem
que les empreses privades
ens puguin donar avui cap
pauta a seguir, i cal excloure
com a finalitat d'aquesta polí-
tica tot el que representa be-
nefici personal per a uns em-
presaris.

Els socialistes entenem que
el teatre és un bé públic i per
tant al servei d'aquest mateix
públic i orientat a complir una
funció socio-cultural, per això
exent de tota contribució
econòmica impositiva.

Els socialistes de Catalunya
creiem en una planificació
teatral del país a partir d'un
ENS AUTÒNOM DEL TEA-
TRE CATALÀ en connexió
amb els CONSELLS CO-
MARCALS DE CULTURA i
amb les Conselleries de Cul-
tura, Ensenyament, Hisenda i
Treball de la Generalitat.

Aquest ENS AUTÒNOM
estaria regit per un Consell,
políticament i cultura/ment

plural, amb una estructuració
de quadres rectors profes-
sionals, desitjablemen t en
regim d'autogestió, i assumi-
ria les gestions següents:

—Presència en el possible
estudi de traspàs de compe-
tències de la Direcció General
del Teatre del ministeri de
Cultura a la Generalitat:

—Estructurar i portar a ter-
me una política teatral, junt
amb la Generalitat.

—Articular una Llei de
Teatre. :

—Descentralitzar l'activitat
teatral, i coordinació entre
Comarques, Municipis, Ba-
rris, Centres, etc....

—Recuperació de locals a
tot el país:

—Potenciació del Teatre/
Independent a les Comar-
ques.

—Establir la. Política eco-
nòmica. '

. —Estudiar la relació Tea-.
tre-Es co les.
Creació de: -

— Centres Dramàtics Co-
marcals com a Centres d'acti-

vitat cultural diversa (Anima-
ció-Producció-Formació- (No
pas en tots ells)

— Centre Dramàtic de
l'àrea Metropolitana de Bar-
celona.

—Teatres Municipals.
— Centres Dramàtics peri-

fèrics a Barcelona (Barris).
Amb connexió molt directa
amb totes les entitats cívi-
ques i associacions de barri.

— Teatre de Catalunya (Or-
ganisme coordinador).

—Incorporació i potencia-
ció del Centre d'estudis deies
Arts de l'espectacle (CE-
DAEC) amb:
- —Arxiu-Biblioteca-Heme-
roteca.

— Cinemateca.
— Videoteca.

,, —Servei de publicacions. .
. —Departament d'investi-

gació. . ,
— Centre de promoció del

teatre català que:
. —Estudiés fórmules que

permetessin l'autogestió dels
treballadors del teatre.

.—Establís bases d'acord
amb Televisió per possibles
ajuts a projectes teatrals -que
més tard siguin gravats a

r TVE. Entès com a aportació
.d'un mítjà ric.i comercial a

una branca pobre, però cultu-
ralment important.

—Articulés, facilités i orga-
nitzés la participació del Tea-
tre CATALÀ a Festivals 'In
ternacionals.

—Infrastructura de mit-
jans tècnics que possibiliti
una utilització pública
d'aquests mit/ans a uns cos-
tos mínims (Per a tots els
àmbits i no sols per a teatre.)

—Centre de * promoció
d'activitats para-teatrals o
amb connexió amb e/ teatre:

— Titelles, Mim, Dansa,
Festes Populars, etc. poten-

^ciacions necessàries:
—Companyies i Grups Mu-

nicipals.
—Esco/es independents.
—Nuclis naturals als muni-

cipis (Animació-Teatre-Inde-
pendent) .

—Institut del Teatre (Àm-
bit Catalunya) (Formació-ln-
vestigació.) ,

i —Actuals nuclis teatrals en
funcionament precari.

—Nous locals i espais.
Activitats possibles a curt

termini:
—Promoció del teatre à _

tots els municipis de Cata-
lunya.

—Creació de Companyies
Municípa/s (a/s municipis im-
portants.)

—Potenciació dels teatres
de barri i independents sense,
local.

—Promoció de tot el cens
'• professional en activitats au-
. to-gestionades.

—Potenciació de l'estruc-
tura actual Tea tre-Èscoles.

—Popularització d'institu-
cions: Liceu, Palau de la Mú-
sica, etc....
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Crisi en el Comitè Organitzador
El Sr. Saporta era, fins al dia 24

de Setembre, president del Comitè
Organitzador del Mundial 82. Ha-
via estat designat per a aquest
càrrec per un Reial Decret pel qual
se IÍ atorgaven plens poders en
l'organització del Mundial. Al Sr.

Saporta dimiteix perquè el PSOE "intenta coaccionar"

Saporta li agrada dir que ell és un
esportista i no un polític. Que això
de la política l'atabala i no sap com

A l'hora de tancar aquest número de l'Opinió Socialista, ens
arriba la notícia de que s'ha superat la crisi del Comitè Organitza-
dor del Mundial. S'ha imposat la raó per la via de la negociació
que, com ja apuntàvem en l'article, «Is:socialistes mai haviem
defugit. > . " -r '

Una negociació entre Felipe Gonzalez i el ministré de cultura
Clavero Arévalo, ha arribat a acords pel que fa a la composició de
les delegacions locals del comité i a la delimitació de competèn-
cies. ' v'.'; •- • . . - , • ' • . - . ' - • • .; . ' " '' • - • :

Cada delegació, estara formada per un delegat nomenat per la
Federació espanyola de Fútbol; un delegat adjunt designat a
proposta de l'ajuntament; un membre proposat per l'Ent autonò-
mic corresponent i els altres en representació de la Federació de*

- Futbol, els Clubs que utilitzen els estadis com s'ha de jugar el
Mundial, la intervenció de. l'Estat i el Consell Superior d'Esports,
així com tres membres més de lliure elecció pel Comitè Organitza-
dor. - , : ' " ; : " . . . ^ - " ' . - • - ' ' • ' / • ' " . : • , • " - ' ' . " . : . - .

D'altra banda el Comitè Organitzador, tindrà competència en la
t part purament esportiva del Mundial, per les qüestions extra-es-

portives, se limitarà a fer una proposta a l'Administració, que
aquesta, d'acord amb els municipis, aprovarà i executarà.

Com a resultat d'aquest acord/el Sr. Saporta ha retirat la seva
dimissió. Ho celebrem sincerament i, com dèiem, benvinguda
sigui aquesta crisi si és que, ha partir d'ara, les tasques del
Mundial poden començar a funcionar amb eficàcia i comencem a
veure resultats concrets i decissius.

mourejs-hi. Tanmateix, va saber bé
prou trobar els camins polítics
adients per aconseguir aquest
nomenament en condicions d'am-
plia llibertat d'actuació. Però el Sr.

Saporta no va comptar que la
situació política actual és ben dife-
rent de la que va conèixer anys
endarrera, i que un esdeveniment
de la importància política i econò-
mica del Mundial 82 esdevé una
qüestió que toca la tota la societat
tota la societat espanyola. No sols
espanyola. No sols al partit de
govern que li va atorgar els plens
poders.

EÍ PSOE, com a primer partit de
l'oposició i com a força política
governant als municipis de la gran
majoria de seus del Mundial, va
assumir la seva responsabilitat,
marcant la seva posició sobre l'exi-
gència que els batlles de les ciutats
afectades tinguessin la plena res-
ponsabilitat sobre les inversions
que en matèria d'infrastructura i
serveis s'haurien de fer en els pro-
pis municipis. Es tractava d'asse-
gurar que aquestes importants in-
versions es traduïssin en obres i

actuacions útils al futur desenvo-
lupament de les ciutats i d'evitar
les possibles temptacions sump-
tuaries a què tantes vegades es
tendeix en aquest esdeveniments.

I tot això, qui millor ho pot fer són
el propis consistoris, per., des-
comptat millor que un comitè
d'esportistes. Quedava clar que
no es pretenia entrar en l'àmbit
purament esportiu que quedava,
lògicament, per als esportistes.

Doncs bé, aquest plantejament
tan irrefutable va fer que el Sr.
Saporta presentés la* dimissió del
seu càrrec.

El Sr. Saporta argumenta la seva
dimissió dient que el PSOE "l'in-
tenta coaccionar", i diu això sense
haver intentat la més mínima ne-
gociació amb els socialistes.

Segons ell, "el Mundial es un
acontecimiento deportivo y, por
ello, lo deben dirigir los deportis-
tas." ¿Potser li haurem d'explicar,
Sr. Saporta, que la competició
esportiva del Mundial és el cap
d'un immens iceberg farcit d'inte-

ressos comercials i d'inversions
econòmiques?

Doncs bé, la competició per als
esportistes, els interessos comer-
cials per als negociants... Però les
inversions en serveis i infrastructu-
ra han de ser controlades pels
ajuntaments que, dia a dia, amb
gran esforç i dificultats de tota
mena estan treient les ciutats del
desordre, manca de serveis i irra-
cionalitat en què les havian sub-
mergit quaranta anys de dictadura
i especulació. Tenen dret a assegu-
rar-se que la seva tasca de recons-
trucció no serà malmesa per actua-
cions alienes.

Sr. Saporta, lamentem que hagi
hagut de dimitir per causa dels
socialistes!, cregui'ns, no tenim res
contra-vostè com a home de l'es-
port. Simplement, hem assumit la
nostra responsabilitat davant els
milions de ciutadans que ens van
votar i que esperen de la nostra
actuació unes realitats que els per-
metin millorar les seves precàries
condicions de vida i de treball.

Benvinguda sigui aquesta crisi si
és que ha de permetre que l'orga-
nització del Mundial 82 faci quel-
com més positiu que "parir" Na-
ranjitos.

Salvador Coromina

El texto íntegro del comunicado:
"Ante el revuelo ocasionado por la

anunciada solicitud de don Raimundo Sa-
porta al ministro responsable señor Clave-
ro, en el sentido de ser relevado del en-

L .cargo de presidir el fíeal Comité Organiza-
dor del Mundial 82, en su opinión debido a
presiones del Comité de Seguimiento e
Información del PSOE y dado el interés
demostrado por los diversos medios de
comunicación y por gran número de ciu-
dadanos acerca de la postura socialista en
este tema, el PSOE estima necesario
poner en conocimiento de la opinión públi-
ca los siguientes puntos:

1. — El PSOE, ante loscompromisosad-
quiridos por la Federación Española dé
Fútbol en .el año 1964 en el congreso de
la FIFA en Tokio, y que posteriormente
han sido ratificados por todos los gobier-
nos españoles habidos hasta la fecha,
considera ineludible la celebración del
Campeonato Mundial de Fútbol del año
82, aún reconociendo que el momento

" económico por el queatraviesa el país no
es el más adecuado.

2. — La organización de un Campeona-
to Mundial de Fútbol es un tema que se
escapa, plenamente del ámbito deportivo
debido a la tortísima ih versión que réquie-

: IB, El presupuesto de dicha inversión es
f mandado con Jas aportaciones de todos
los contribuyentes, porias vías de los im-
puestos estatales y municipales.

3: — La entidad organizadora de! Cam-
peonato Mundial de Fútbol España-82 es
la FIFA (Federación Internacional de Fút-
bol Asociados) entidad absolutamente
privada, que en concepto de su labor
como organizadora percibirá el 75 por
ciento de los beneficios brutos del Mun-
dial,.según consta en el contrato firmado

* por dicha entidad con la representación
española y que obra en poder de la Fede-
ración, Española de Fútbol y del Real
Comité Organizador del Mundial 82. Pa-
ra el país anfitrión, en este caso España,
queda tan sólo el resto, es decir, è/25 por
ciento de los beneficios. Con la firma de
este contrato España garantiza el lucro de
una entidad privada extranjera, que no
arriesga nada.,

4. - Debido a todo lo expuesto en el
punto anterior el mal llamado fíeal Comité

Organizador del Mundial de Fútbol Espa-
ña 82, noes, portanto, un "Comité Orga-
nizador" sino que por el contrario se trata
de uh "Comité de Planificación de Inver-
siones y de Apoyo Estatal" al verdadero
Comité Organizador deportivo, que como
ya se ha dicho es la FIFA. En este caso nos
remitimos nuevamente al contrato firma-
do por la representación española con la
entidad, privada FIFA.

5.—A pesar de todo ello, y de las cons-
tantes denuncias del PSOE, a pesar de
que estos hechos han sido intencionada-
mente ocultados por el señor Saporta y
por el Gobierno de UCD, estimamos que
el Mundial 82 es'de todos los españoles y
así/o entendió en cierta ocasión la propia
Federación Española de Fútbol, cuando
reconoció que el tema superaba sus pro-
pias posibilidades y competencias. Deben
por lo tanto ser los municipios, los entes
territoriales autonómicos, y la Adminis-
tración Centra/(queen con/unto y constí-,
tucionalmente conforman el Estado espa-
ñol), los responsables coasociados de la
planificación de inversiones y del apoyo
estatal al verdadero, único yoficial orga-
nizador deportivo según consta en el
contrato firmado por España y Que es la
FIFA. Mediante esta fórmula quedan per-
fectamente separadas y definidas todas
las competencias y responsabilidades. La
FIFA garantiza su éxito económico y laño
injerencia de la política en el deporte.
Mientras tan to, "el Comité - Saporta-
UCD" no planifica las inversiones y basta
su actuación en un intervencionismo só-
brelos municipios, para quienes reserva el
papel de "convidados de piedra".

6V—Consideramos que la decisión to-
mada por el señor Saporta obedece, más
que a las presiones recibidas del PSOE, a

Ja falta de atención y presupuestos a que
le ha sometido el Gobierno de UCD. Al
mismo tiempo acusamos al señor Saporta
de coaccionar con su amenaza al Gobier-
no de UCD y al PSOE para salir forta-
lecido con la maniobra y evitar así toda
labor de seguimiento y control por parte
del Partido Socialista Obrero Español.

7.— Cuando el señor Saporta acusó al
. PSOE de intentar politizar el Mundial 82,

convendría recordarle que tanto los cin-
co cargos deportivos de su Comité como

los restantes 21 representantes de los di-
versos ministerios, que también son voca-
les de dicho. Comité, responden en su
totalidad a altos cargos políticos de la Ad-
ministración del Gobierno UCD o de em-
presas estatales. Ningún representante
ha sido elegido en nombre de los munici-
pios ni de los entes autonómicos. Así lo
reconoció hace unos días el propio Con-
gres o de los Diputados cuando aprobó la
propuesta de la Minoría Catalana. Apro-
bación que parece haber sentado muy
mal al señor Saporta. La politización parte
del Gobierno y de Saporta, quienes pre-
tenden monopolizar la planificación y la
inversión, distrayendo la atención a la
opinión pública y centrando el tema en lo
puramente deportivo, lo cual no les co-
rresponde.

8. —Las pretensiones del Partido Socia-
lista están en la línea de olvidar toda im-
provisación, planificar aunque ya sea tar-
de, conseguir un montaje austero pero
concreto, lograr una organización trans-
parente y de manos limpias y garantizar
que la elevad/sima inversión pública tenga
un aprovechamiento popular una vez ter-
minado el campeonato. Creemos que la
actual organización no cumple con todos
los puntos anteriores.

CRITICAS AL GOBIERNO

9. — En concreto deseamos puntualizar
lo siguiente: - . . , . '

A ) No existe un plan del Gobierno a dos
años vista, que asegure las contrapartidas
en infraestructura a las ciudades.

B)A dos años vista no existe un presu-
puesto ni siquiera aproximado.
O La mascota comercial ( "Naranjito")

y el logotipo oficial han sido por todos
criticados y el denominado Real Comité
Organizador no ha garantizado la calidad
mínima que deberían haber tenido estos
símbolos.

D) El número de sedes es sumamente
alto, en contraste con otros campeona-
tos, para así poder contentar a todas las
ciudades y a la FIFA., El-señor.Saporta ha
resuelto el problema a costa del contri-
buyente español, ya que tal aumento de

equipos supone un desembolso suple-
mentario aproximado de 1.500 millones
de pesetas que saldrán de los bolsillos de
todos los españoles.:. ;«;

E) El denominado Comité Organizador
no ha exigido un alto nivel técnico en los
campos (hierba, drenages, etc.), como así
se hizo en Alemania.

JO. — El PSOE considera absolutamen-
te intolerable cualquier amenaza velada o
directa, proveniente del Gobierno y dirigi-
da a las actuales ciudades-sedes, hecho
este más propio de los regímenes totali-
tarios y dictatoriales que délas democra-
cias constitucionales. En este sentido el
PSOE condena enérgicamente las mani-
festaciones ostentosas y coactivas del
secretario de Estado para la Información,
hechas a través délos distintos medios de
comunicación. El PSOE quiere dejar bien
claro que no obstruye ni boicotea la cele-
bración del Mundial 82, sino que por el
contrario cursó una propuesta formal a
los interlocutores del Gobierno, propues-
ta ésta que no ha sido aún contestada ni
tratada por los conductos oficiales y de-
mocráticos de/diálogo.

11.—El PSOE invita al Gobierno, que
hasta ahora muy poco se ha preocupado
del Mundial, hasta el punto deque el de-
nominado Real Comité Organizador sub-
siste gracias a los préstamos que le hace
una entidad privada como es la Federa-
ció n Española de Fútbol, a que comience
a tomarse interés por este tema en vez de
exigir exhaustivos esfuerzos délas econo-
mías de los municipios, que hasta el
momento son los únicos que han conoci-
do la inversión que deberán efectuar de
'inmediato.

12.- Por último, el PSOE reitera una
vez más su f irme voluntad de trabajar en
beneficio de un Mundial, acorde a la caó-
tica situación económica en la que nos
vemos sumidos, y en erque participemos
todos los españoles mediante nuestro
esfuerzo y el control democrático que la
Constitución nos garantiza.

Mientras tanto, el PSOE permanece, de
buena voluntad, a la espera de tratar con
el Gobierno sus propuestas. En fechas
próximas se convocará una rueda de
prensa en la que se informará mas'ámplia-,
mente de su postura.
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Així va ser el dia en què el poble
català plebiscita el seu Estatut

Amb l'Estatut comença el compte enrera


