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Pese à las previsiones

EDITORIAL

quién beneficia?

"Qui prodest? £A quién beneficia? La vieja norma de los cfàsicos és útil a la ho-
ra de analizar qué es lo que està sucediendo estàs últimas semanas en el campo
de las fuerzas de orden publico y del Cuerpo General de Policia. ^A quién benefi-
cian los viles asesinatos de miembros de la Guardia Civil y de la Policia Armada?
La respuesta es clara: a aquellos que desean que todos los miembros de estos
cuerpos armados se radicalicen en posiciones de defensa desesperada. Los guar--
dias civiles Manuel Vàzquez Chacharrón y Aurelio Salgueiro, el policia armado
Luis Antonio Rodríguez, asesinados en Galicia, Euskadi y Catalunya, han sido las
víctimas escogidas para transrhitir un mensaje falso y sangriento a todos los
miembros de las F.O.P.: las nacionalidades matan y matan indiscriminadamente,
ciegamente, a cualquier funcionario. ^Quién obtiene provecho de este mensaje?
Los enemigos de Galicia, Euskadi y Catalunya, los enemigos de la libertad; los que
querrían, a todo precio, destruir el orden democràtico.

Al canalizar la lògica exasperación ante los atentados criminalestiacia una críti-
ca gratuita y demagògica contra los partidos políticos democràticos, las centrales
sindicales y el Parlamento, los autores de la nota que hizo publico la Junta Directi-
va de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policia ha
confraído unà pesada responsabilidad. Los autores de esta nota, que —no lo
olvidemos— fue hecha pública sin.consultaria a las Juntas Directivas provinciales
de la Asociación, tal como estipulan los Estatutos de esta, no han podido disimu-
lar sus convicciones franquistas y desestabilizadoras. Querían hacer creer que los
responsables de la violència no se encuentran en las turbias filas del extremismo
manipulado, ni en la inoperancia de ciertos servicios deinformación que se mues-
tran incapaces de dejar claro qué hay detràs de la escalada provocadora de se-
cuestros y asesinatosr sinó que se encuentran en el campo de los demócratas, de
lossindicalistas, o en los escanos del Parlamento.

Esta maniobra no tendría que enganar a nadiè. Y somos nosotros, los Socialis-
tes de Catalunya, que en todo momento nos hemos manifestado dando soporte a
las legítimas reivindicaciones de la Asociación Profesional de Funcionarios del
Cuerpo de Policia, los que nos creemos màs obligados a senalarlo. ,

. Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior respecto a la nota a qué
.hemos hecho referència han originado — al escoger vías no adecuadas contra las
representantes de la Asociación —una previsible ola de solidaridad que ha jugado
también a favor de"aquellos que querrían inclinar decisivamente a los servicios del
orden publico hacia posiciones abiertamente antidemocràticas. También delante
de ésto, es necesario decir que la solución no vendrà por la represión autoritària
de las organizarciones profesionales sinó por iniciar définitivamente una política de
renovación y de calificación profesional y democràtica de los órganos de informa-
ción que tienen como tarea acabar con todas las tentativas violentas y que-
rrían destruir el actual proceso democràtico.- '" _ '

A qui beneficia?

Qui prodest? A qui beneficia? La vella norma dels clàssics és útil a l'hora d'a-
nalitzar què és el que està succeint aquestes darreres setmanes en el camp de les
forces d'ordre públic i del Cos General de Policia. A qui beneficien els vils assassi-
nats de membres de la Guàrdia Civil i deia Policia Armada? La resposta és clara: a
aquells que desitgen que tots els membres d'aquests cossos armats es radicalitzin
en posicions de defensa desesperada. Els guàrdies civils Manuel Vàzquez
Chacharrón i Aurelio Salgueiro, él policia armat Luis Antonio Rodríguez, assassi-
nats a Galícia, Euskadi i Catalunya, han estat les víctimes escollides per a trans-
metre un missatge fals i sagnant a tots els membres de les F.O.P.: les nacionali-
tats maten i maten indiscriminadament, cegament, a qualsevol funcionari. Qui
treu profit d'aquest missatge? Els enemics de Galícia, Euskadi i Catalunya, els
enemics de la llibertat; els que voldrien, a tot preu, destruir l'ordre democràtic.

En canalitzaria lògica exasperació davant els atemptats criminals vers una críti-
ca gratuïta i demagògica contra els partits polítics democràtics, les centrals sindi-
cals, i el Parlament, els autors de la nota que féu pública la Junta Directiva de l'As-
sociació Professional de Funcionaris del Cos General de Policia han contret una
pesant responsabilitat. Els autors d'aquesta nota, que —no ho oblidem— fóu feta
pública sense concultar-la a les Juntes Directives provincials de l'Associació, tal
com estipulen els Estatuts d'aquesta, no han pogut dissimular llurs conviccions
franquistes i desestabilitzadores. Volien fer creure que els responsables de la vio-
lència no es troben en els tèrbols rengles de l'extremisme manipulat ni en la ino-
perancia de certs serveis d'informació que es mostren incapaços d'escatir què hi
ha darrera de l'escalada provocadora de segrestaments i assassinats, sinó que es
troben en el camp dels demòcrates, dels sindicalistes, o en els escons del Parla-
ment.: "„•'•••

Aquesta maniobra no hauria d'enganyar ningú. I som nosaltres, els Socialistes
de Catalunya, que en tot-moment ens hem manifestat donant suport a les legíti-
mes reivindicacions de l'Associació Professional de Funcionaris del Cos de Policia,
els qui ens creiem més obligats a assenyalar-ho. .

Les mesures adoptades pel Ministeri de l'Interior arran de la nota a que hem fet
referència han originat—en escollir vies no adequades contra els representants de
l'Associació— una previsible onada de solidaritat que ha jugat també a favor d'a-
quells que voldrien decantar decissivament els servidors de l'ordre públic vers po-
sicions obertameht anti-democràtiques. També enfront d'això cal dir que la so)u-
ció no vindrà per la repressió autoritària de les organitzacions professionals, sinó
per endegar definitivament una política de renovació i de qualificació professional
y democràtica de les brigades d'informació que tenen per tasca trencar amb totes
les temptatives violentes que voldrien destruir l'actual procés democràtic.



iCon la masiva presencia de los consellers»

• #-

El sàbado dia 9 de setiembre tuvo lugar la primera
reunión del Consell Nacional del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE). En esta sesión que
fue larga, se resolvieron todas aquellas cuestiones
que en el Congreso se habían dejado explícita mente
para que fueran planteadas en el Consell. Se nom-
braron tres comisiones de trabajo, se leyeron los pri-
meros informes políticos y se procedió a tomar las
primeras decisiones. ,

Con la presencia dé ciento
veinte consellers de los ciento
venticinco que componen el
Consell Nacional se inicio la
reunión con su constitución
formal y, después de aprobar-
se el orden del dia propuesto,
se entro directamente a la re-
solución de los problemas
pendientes desde el congreso
de unificación.

Mesa del Consell,
comisiones.
Opinió Socialista
y Federació

A propuesta de la ejecutiva
del partido, puesta en boca
del primer secretario Joan Re-
ventós, se aprobó la Mesa del
Consell presentada. Las cinco
persònas que compondran es-
ta Mesa, que funcionarà de
una forma provisional hasta
que se apruebe el reglamento
de funcionamientó del Con-
sell, seran Jaume Casanovas,
Amadeu Clarià, Joan Cornu-
della, Isidre Molas y Francesc
Ramos.

A continuación, y también
a propuesta de la Ejecutiva
però en este caso representa-
da porJuan jo Ferreiro, Salva-
dor C/otas y Joan Comas, se
eligieron las tres comisiones
que también quedaban pen-
dientes desde el Congreso. La
primera comisión, que serà la
encargada de redactar el re-
glamento de funcionamientó
del Consell Nacional estarà
compuesta por Lluís Andreu,
Lluís Armet, Bartolomé Mu-
noz, Jordi Parpal y Francesc
Parra. La comisión encargada
de redactar el reglamento de
la comisión de conflictos la
formaran Francesc Casares,
Carlos Cigarràn, Lpez Vecino,
Jaume Mas y Víctor Sorribas.
Y por fin, los cinco miembros
que tendràn que redactar el
estatutó de los parlamentarios
seran César López Vera,
Eduardo Martín, Xavier Rocha
y Jaume Valls.

Seguidamente el Consell
ratifcó la propuesta del Secre-
tario de prensa Salvador Clo-
tas, de nombrar a Rosario Ros
como directora de "l'Opinió
Socialista", el portavoz del
partido.

Antes de pasar a la lectura
del informa político, seproce-.
dió a la creación de la Federa-
ción XX que > enmarbarà las
poblaciones de la parte norte
del Baix Llobregat. En la nue-
va distribución Sant Just Des-
vern y Esplugues se integra-
ran dentro de esta nueva fe-
deración y Hospitalet consti-
tuirà por sí solo una federa-
ción.

Re ventós:
un denso informe
político

. El informa político que hizo
Joan Revenfós fue, como era
de esperar,, muy denso. Las
primeras palabras del primer
secretario fueron para valorar
la importància del proceso de
unidad socialista, proceso que
según Reventós nunca había
tornado como ahora una tras-
cendencia històrica de tal
magnitud., A \ continuación
centro las necesidades inme-
diatas en la estructuración de
un gran partido de militantes
con presencia en las luchas
cotidianas de los trabajadores,
la consecución de una verda-
dera democràcia interna y la
fusión de todas las comentes
sociales internas. Senaló
igualmente el caràcter 'nece-
sario de partido de lucha y de
gobiemo y la imperiosa hece-
sidad de evitar caer en el peii-
gro de no llevar a la pràctica
los acuerdos teóricos y el de
tener una cierta tendència a
no dar continuidad a las ac-,
ciones emprendidas, peligros
y errores que a menudo se ha-
bían presentado en las tres or-
ganizaciones que ahora se
han integrado en el nuevo
partido.
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L'Opinió Socialista/2

Después, Joan Reventós f i -
jó las tareas -funda menta I es
del calendario político a que
habrà que enfrentarse eh el
futura, dividiéndolo en tres
etapas sucesivas. La primera
etapa, que iria desde ahora
hasta finales de ano estaria
fundamentalmente dedicada a -
la organización y crecimiento
de éste. Estarían igualmente
incluidos en dsta primera eta-
pa los trabajos relativos a la
preparación de las elecciones
municipalés, la actitud ante el
referèndum constitucional y la
campana desarrelada alrede-
dor del Estatut. Dependiendo
de los condicíonantes políti-
cos, seria necesario, en un
momento dàdo, contemplar la
eventualidad de unas nuevas
elecciones legislativas.

La segunda etapa que
transcurriríà entre primeros
del ano 79 hasta el verano del
mismo ano, significarà la con-
tinuación de la campana de
afianzamiento del partido y de
la celebración de Jas eleccio-
nes municipalés y el Estatut.
Por otro lado, se iniciarà tam-
bién un gran debaté político
con dos perspectivas concre-
tas: la aportación específica
del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) en el
Congreso Federal del Partido
Socialista Obrero Espanol a
celebrar en marzo y la prepa-
ración del Congreso del Parti-
do, que tendra lugar a finales
de ano.

Por ultimo, la tercera etapa,
hasta los últimos meses del
ano 79, induiria la celebra-
cíón de este Congreso ordína-
rio, de no producirse atràsos
inesperados y hechos tan im-
portantes para Catalunya co-
mo la aprobación del Estatut,
las elecciones" al Parlament y
la constitución del primer go-
biemo autonómico.

Después de haber presen-,
tado este calendario político
posible, Joan Reventós hizo
un balance del trabajo efec-
tuado por la Comisión Ejecuti-
va desde la celebración del.
Congreso. Este trabajo, cen-
trado en las nueve reuniones
llevadas a cabo, estaba espe-
cialmente enmarcado por las
tareas desarrolladas para la
resolución de ~ los problemas
de organización del partido y
de preparación del proyecto
socialista de Estatutó. Por lo
que respecta a dicho proyec-

El primer secretario rinde cuentas
to, el primer secretario infor-
mo de la existència de una co-
misión de veinticincò expertos
que, trabajando en estrecha
colaboración con la Ejecutiva,
estaba participando en estàs
tareas. Igualmente habló del
acuerdo de partida de ir hacia
la consecución de un Estatutó
aceptable para todos, si bien
indico fas principales fuentes
de problemas y motivos de
discrepància a la hora de con-
seguir un Estatutó único. Unò
de estos problemas, tal vez el
màs importante, vendria de-
terminado por las difèrehtes
actitudes ante la ley electoral
para la deslgnación de los
miembros del Parlament de
Catalunya. En este tema, se
enfrentarían tres tesis. Por
una parte, la tesis, defendida
por la derecha catalana, parti-
dària de la existència de dos
Càmaras, La tesis del centro-
derecha, favorable a una re-
presentación en función de
criterios terrítoriales. Y úna
tercera tesis, defendida por la
izquierda, que màntiene a ul-
tranza la estricta representa-
ción proporcional. Revpntós
acuso a las dos primeras tesis
de basarse en un falso comar-
calismo tptalmente antidemo-
cràtico.

A continuación, hizo un rà-
pido balance de la situación
política actual en la Generali-
tat, valorando positivamente
los avances en el tema del
traspaso de cornpetencias de
las Diputaciones y denuncian-
do, por otro lado, la paraliza-
ción de las procedentes del
Estado, debido a la falta de
valoración econòmica de. las
ya acordados, cosa que' los
convierte,en inútiles. En cuan-
to a la celebración del once de
setiembre, resaltó el hécho de

Hubo masiva asistencia de consellers

que habían sido precisamente
los socialistas con su gestión
los que habían conseguido la
existència de una convocatò-
ria el màximó unitària posible.

El informe político de la
Ejecutiva, en boca de su pri-
mer secretario, se cerró con
dos resoluciones: Convocar
un Consell Nacional extraordj-
nario en la primera decèna de
octubre para tratar el tema de
las elecciones municipalés y
otros y acordar qúe ningún or-
ganismo del partido, a cual-
quier nivel, tome ninguna de-
cisión respecto a posibles
alianzas cara a las elecciones
municipalés hasta la celebra-
ción del mencionado Consell.

Cigarràn y Cerdàn
habían de organización
y finanzas.

Carlos Cigarràn, secretario
de Organización, informo de la
marcha del proceso de unifi-
cación en la base del partido
desde la celebración del Con-,
greso. Cigarràn afirmo que es-
te proceso estaba ya muy

-adelantado en toda Catalu-
nya, habiéndose hecho ya las
primeras reuniones en mü-
chas agrupaciones y federa-
ciones o con los calendarios
fijados en muchas otras. Des-
pués. de relatar estàs circus-
tancias favorables, quiso re-
cordar, sin embargo, la nece-
sidad de asumir todos que el
nuevo partido po es ninguno
de los tres preexistentes sinó
el conjunto de las aportacio-
nes de los tres. . - -

Por su parte, Leandro Cer-
dàn, secretario de Finanzas,
introdujo el tema de las cuo-
tas. Se tomo el acuerdo de
adoptar la cotización mínima
de doscientas pesetas men-
suales, con la excepción de
los jubilados, amas de casa,
estudiantes y casos especia-
les qlie habría que estudiar
separadamente según las po- ,
sibilidades de cada uno. Se
decidió, también, para aque-
llos que pudiesen hacer esà
aportación, adoptar «el criterio
indicativo de cotizar un 2 %de
íos ingreso laborales, con la
particularidad de que, al triun-
far una enmienda de un con-
seller de Castelldefels, , se
aceptó la propuesta de que la
cantidad que excediese las
doscientas pesetas, pasase ín-
tegramente a la agrupación
del cotizante. - ' . ;

Un corto apartado de rue-
gos y preguptas cerró esta pri-
mera sesión del Consell Na-
cional del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE).

JOSEPESPÀNOL



CATALUNYA POLÍTICA,
Mentre el procés polític segueix el seu ritme lent

El poble de Catalunya, empeny
La darrera quinzena ha estat protagonitzada, no po-

dia ser altrament, per la trobada en el calendari d'una
data important: l'onze de setembre. Després dels esti-
ra i arronsa que precediren la jornada, s'aconseguí una
convocatòria força unitària que congregà centenars de -
milers de persones al davant de l'estàtua d'en Rafael
de Casanova. D'aquesta manifestació i de les altres
que tingueren lloc els dies 10 i 11 a les diferents viles
de Catalunya en parlem més abastament en les planes
centrals d'aquest número.

r

Però per la seva transcendèn-
cia ens hem de fer ressò aquí del
dolor popular que ha significat la
repetició dels fets de l'any pas-
sat. Novament, un mort en inci-
dents entre manifestants del PCE
(i) i les forces d'ordre públic. In-
dependentment de les responsa-
bilitats, que.cada cop són més di-
fícils de destriar, no cal insistir
massa en el mal que fa a Catalu-
nya i als catalans, el no poder
llevar-se l'endemà de la Diada i
repassar en el diari l'alegria d'una
jornada que defineix un poble
sense el trist afegit dels incidents
de darrera hora a la Rambla.

Altre cop, doncs, no hem po-
gut acabar de paladejar el bon

. gust d'una jornada multitudinària
d'afirmació del ser del nostre po-
ble. Una jornada que, amb les
normals* contradiccions dels ac-
tes unitaris, sorprengué més d'un
per la ingent quantitat de cata-
lans concentrada i que palesà
que el procés de retrobament de
la identitat de Catalunya ja no es
pot aturar. Parafrasejant en Quin-
co Pi de la Serra: "A Catalunya
no la para ni Déu".

D'altra banda, en el transcurs
d'aquests dies s'ha publicat per fi
al "Boletín Oficial del Estado", el
decret que regula la incorporació
de la Llengua catalana al sistema
d'ensenyament a . Catalunya.
Com es recordarà, la publicació
en el BOE d'aquèst decret venia
esperant-se des del dia 23 de
juny, dia en què, en principi, el
Consell de Ministres, sembla
haver-lo aprovat. El decret que ja
en el seu moment fou molt ben

rebut per les diferents institu-
cions educatives catalanes, per-
metrà, arrencar definitivament el
procés de normalització de la
nostra llengua. Per tant, deixant
de costat la no al·lusió del
preàmbul del decret a la llarga
lluita clandestina —la qual cosa ja
era d'esperar—, i comptant amb
els problemes de reestructuració
d'horaris, de donar validesa als tí-
tols de mestres de català i apro-
vació dels nous llibres de texte,
en conjunt la publicació i posada
en pràctica d'aquest decret és
una d'aquelles coses que no hi ha
més remei que qualificar, amb'
una frase usual darrerament,
com un triomf de Catalunya.

L'estatut aplega l'atenció
de tothom

Però el conjunt d'activitats po-
lítiques a Catalunya s'emmar-
quen dins un sol nom: l'Estatut
d'Autonomia. El crit unànim pels
carrers de Catalunya aquest onze
de setembre era el "Volem l'Es-
tatut"; Estatut que fixarà quines
són les competències d'ense-
nyament depenents de la Gene-
ralitat i, per tant, quina responsa-
bilitat cau damunt la nostra insti-
tució d'autogovern en la tasca de
normalitzacióídel català a l'esco-
la. El futur polític de Catalunya
passa per aquest Estatut. Per
tant, els ulls dels Catalans estan
tots centrats en les vint persones
que protagonitzen l'elaboració
d'aquest text constitucional cata-
là. Mentre, al Senat se segueix el

Catalunya al carrer: reafirmació de fa nostra personalitat

">> -

* ^ * v • . • . * .

'li'l' ^

,- . ?"'> I r . •<* . • ." >• ; - \ i \ "

Marta Mata i Verde i Aldea: dos diputats socialistes encapçalant la manifestació.

treball d'estudi de la Constitució
que emmarcarà l'Estatut. 1 val a
dir, que, malgrat el millorament
relatiu aconseguit per l'Estensa
dels Catalans en alguns apartats
puntuals, hem hagut de suportar
que el senador Cela, identificant-
se amb en Letamendia, es de-,
mostrés independentista en ne-
gar al català el qualificatiu de
llengua espanyola, reservant-lo
per la llengua castellana. Amb
petites variants, però, el marc de
competències de la propera Ger

neralitat de Catalunya està ja for-
ça delimitat i, per tant, no aparei-
xeran aquí les possibles diferèn-
cies entre les forces catalanes
que representen els vint homes
que estan redactant-lo. L'Estatut,
que serà el de Sau però que se-
gons alguna de les propostes ori-
ginàries podria haver-estat, el
d'Aiguablava, plantejarà altres
temes conflictius com ser! el pa-
per del president de la Generali-
tat, persona'pel damunt del bé i
del mal o persona de partit, for-
mula de representativitat en el
Parlament de Catalunya,...

Com ja ens anem acostumant,
en política les dates mai ho s'a-
compleixen i es retarden sempre.
Tot sembla assenyalar ara que
l'any 1978 no serà, com es pen-
sava a començaments d'any, l'a-
ny de l'Estatut. Com sempre, es-
perem que l'aprovació de la
Constitució no- s'endarrereixi
massa i que, per tant, l'Estatut
pugui, igualment, ésser aprovat
amb rapidesa. Mentre, les com-
petències segueixen sense ar-
ribar realment a la Generalitat
provisional. Cal aquí recordar que
el propassat 23 de juny es va
acordar el traspàs de competèn-
cies d'Agricultura, Indústria, Co-
merç i. Urbanisme, la valoració
dels quals s'havia èe fer abans
del primer d'octubre, dia en què
la Generalitat hauria d'haver co-
mençat a governar en aquests
àmbits. Aquests dies s'ha publi-
cat un segon paquet d'acords, els
que feien referència als àmbits
d'Interior, Turisme, activitats mo-
lestes, insalubres, nocives i peri-
lloses i Transports; paquet da-
munt el qual la Generalitat hauria
de començar a governar a partir
del primer de febrer. Com es veu,

la distància entre les dates és
prou llarga com per à convertir
en absolutament inacceptable
qualsevol endarreriment en la va- "
loració d'aquests traspassos i
aquest endarreriment s'ha pro-
duït ja. •*•

Adéu, Comas, adéu

De l'altre vessant de compe-
tències de la General/tat provi-
sional, les Diputacions, també hi
ha hagut notícies, i no precisa-
ment divertides. O almenys no
crec que siguin massa divertides
per à Pere Comas que fou dimitit
fulminantment pel president de
la Generalitat arran de la publica-
ció d'un article seu a Mundo'Dia-,
rio en el qual criticava la manca
de traspàs de competències de
les Diputacions a la nostra insti-
tució autonòmica. La política
conciliadora dels comunistes ca-
talans es palesava pocs dies des-
prés, en donar a conèixer el
PSUC una nota respecte aquest
tema acceptant sense més la di-
missió del seu representant a la
conselleria de Sanitat. Malgrat
tot, Solé Tura publicava en el
transcurs de la mateixa setmana
un article defensant una Genera-
litat no presidencialista (sic) i
l'Antoni Gutiérrez Díaz anuncia-
vala seva propera dimissió del
càrrec de diputat per a dedicar-se
íntegrament a la tasca política
catalana.

En- aquest mateix sentit, el
president de la Generalitat es
reuní amb els presidents de la
Diputacions, i ho tornarà a fer en
el transcurs de la setmana vinent.
D'aquestes reunions, hom espe-
ra, hauria de sortir el definitiu re-
llançament d'un traspàs de com-
petències que des de fa més d'un-
any no solament en Pere Maria
Comas no entén perquè no es
produeix.

L'estiu queda enrera; les plu-
ges dels darrers dies han provo-
cat desgràcies importants, fins i
tot morts humanes. Esperem que
la calenta tardor política que ens
espera no vingui prefixada pels
incidents de la nit de l'onze de
setembre.

FRANCESC BAIGES

Oüe?ÍÇphí?

COM es pot entendre la re-
buda i el tractament despec-
tius que el Barca d'en Núnez
sense en Núnez rebé a Valèn-
cia?

QUI ha ensenyat al presi-
dent del Barca a cantar els
Segadors, el coneixement de
la qual cançó demostrà el dia
11 de setembre davant l'està-
tua d'en Rafael de Casanova,
uns segons abans de ser es-
broncat per part dels pre-
sents?

QUÈ vol dir que les joven-
tuts de CDC s'adhereixin a la
manifestació independentista
del matí del diumenge 10 de
setembre?

I QUÈ vol dir que l'Esquer-
ra Republicana faci una pan-
carta dient: el centralisme i el
capitalisme són els enemics
dels treballadors?

COM s'entén l'entusiàstica
rebuda que el poble cubà
atorgà a en Suàrez?

PERQUÈ si el Senat només
serveix per a endarrerir, se-
gons diuen alguns senadors,
el procés constitucional, la
dreta catalana vol introduir
una segona cambra al Parla-
ment de Catalunya?

PERQUÈ es publica el dos
de setembre el decret d'incor-
poració del català a l'escola
amb data del vint-i-tres de ju-
ny?

PERQUÈ es diuen encara
aviguda Generalísimo Franco i
José Antonio els dos carrers
més cèntrics de Barcelona?

A QUI beneficia que cada
"Onze de Setembre" hi hagi
un mort a Barcelona en els in-
cendis posteriors a la gran
manifestació unitària?
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OPINIONS

SEAT: Una crisis inevitable
"Hay muy pocas industrias

con màs futirro que SEAT en los
próximos diez anos. Estamos
preparados para vender fuera y
dentro del país. No existen pro-
blemas de calidad y precio (...) si
lo que quieren conocer es si
SEAT atraviesa un mal momento
económico, podemos asegurarle
que no "....Así se expresaba, hace
solo • unos meses
(—29/11/1977— el senor Anto-
fianzas, Presidente de SEAT, en
una rueda de prensa destinada a

, presentar la nueva política co-
mercial para 1978 de la, hasta
hace pocos anos, primera empre-
sa del país; Sin embargo, a pesar
de tan entusíastas declaraciones
—que no son sinó un indicador
màs de la irresponsabilidad con
que la dirección asume los pro-
blemas de la empresa— la crisis
de SEAT ya era inevitable: a.fina-
les de septiembre, los stocks su-
maban 33.834 unidades; però en
octubre ya ascendían a 48.254;
en noviembre, a 62.618; en di-
ciembre, a 68.135; para aproxi-
marse a las 90.000 unidades a
comienzos del presente ano. Un
mes después de esas declaracio-
nes, la dirección de SEAT solici-
taba la suspensión temporal de
las relaciones de trabajo durante
24 días laborables —lo que repre-
sentaba dejar de producir
38.000 unidades— provocando
la alarma entre los trabajadores y
la indústria auxiliar —cerca de
3.000 empresas— cuyas dificul-
tades pronto se dejarían sentir,'
aunque después el Gobierno li-
mitase la propuesta de la empre-
sa a solo 16 días laborables, cor-
riendo el Seguro de Desempleo y
el Fondo Nacional de Protección ,
al Trabajo con los primeros COS7
tes de la operaoión. '

Para comprender la crisis.de
SEAT hay que volver hacia atràs
y situarse en e! contexto del mer-
cado del automóvil durante los
últimos anos. Desde que estalla
la última crisis capitalista de

1973, la penetraclón de SEAT eh
,el mercado espanol no cesa de
retroceder (véasé cuadro no0 1),
acentuàndose- esta tendència a
partir de 1976, precisamente
cuando se produce una cierta re-
cuperación del sector. Los prime-
ros efectos de la relativa liberali-
zación que- introduce. en el mer-
cado el decreto 3.339/1972 de
30 de noviembre, que posibilita

.'.. la producción de los primeros au-
tomóviles Ford de la fàbrica de
Almusafes, en 1976, son graves
para SEAT: sucuota de mercado,
què había sido del 55 por ciento.
en 1972, desciende al 35 por
ciento a finales de 1977, para si-
tuarse por debajo de la cuota de.
Renault —solo un 20 por ciento
en 1972— en alguno de los pri-
meros meses de 1978. Los datos
relativos a la producción, o a las
exportaciones —véanse cuadros
n°s 2 y 3— no pueden ser màs
concluyentes: la producción. de
SEAT ha permanecido estancada
desde 1973, y la cifra de expor-
taciones de dicho ano no ha sido
superada en ninguno de los anos
siguientes.

Ante esta situación, SEAT se
ve obligada a abordar un plan de

. medidas urgentes entre las que,
ademàs de la citada regulación
de empleo, destacan diversas ac-
ciones comerciaíes, mejoras en
el servicio post-venta, l.anzamïen-
to de nuevas versiones del mode-
lo 127, campana publicitària y
otras actuaciones, como primar
la entrega de vehículos^le segun-
da mano, lo que distorsiona el
mercado de ocasión. Los stocks
disminuyen a. lo largo del presen-
te ano como lògica consecuencia
del retroceso experimentado por
la producción y los efectos de la
regulación de empleo. Però solo
muy.parcialmente se hace frente
a las principales dificultades, esto
es, a la creciente competència
que han introducido en el merca-
do otras empresas multinaciona-
|es con mayor dinamismo, con

^productos màs competitivos y
^rnejor relación -calidad/precio.

Àsí, gran parte de. la crisis de
SEAT se centra en torno al mo-
delo 127 que se muestra incapaz
de soportar la creciente compe-
tència de las restantes rriarcas en
la producción de cilindradas pe-
querïas (menos de. 1.000 c.c.) —
Ford Fiesta, Renault 5, etc—y
que supone màs de la mitad de.la

•producción de SEAT. Però es
que, ademàs, las ventajas com-
parativas de las restantes empre-
sas pueden también acentuarse
en los modelos de la gama supe-
rior (SEAT 131 y 1 32) por la" cre-
ciente agresividad de Peugeot-
Citroen—que ahora absorbe a

- Chrysler— con sus modelos
Chrysler 150 y Peugeot 504, etc.
o la ya inminente aparición de
nuevos modelos Renault, entre
ellos el R-18, para el ultimo tri-
mestre del ano. Se trata, pues, y

• ante todo, de un problema de di-
rección y planificación para hacer
frente a un mercado màs compe-
títivo que, en los próximos anos,
estarà dominado, a nivel euro-
peo, por solo 3 ó 4 grandes em-
presas multinacionales con se-
ries de producción por modelo no
inferioresa 1.000 unidades dia-
rias. Las principales limitaciones
de SEAT se centran, pues, en dos
cuestiones fundamentales: la pri-
mera, la selección, diseno y ca-
denas de montaje de nuevos mo-
delos; la segunda, |a articulación
de una de una red de mercados
exteriores que permita situar par-
te de la producción en los princi-
pales. mercados európeos.
- De aní que FIAT haga por pa-
sar a disponer de la mayoría del
capital como socio .mayoritario,
confirmando así unas relaciones
de dependència tecnològica que
le permiten imponer sus propias
condiciones. La SEAT solo ha es-
tado capacitada' —hasta ahora—
para explotar un mercado prote-
gido con los clientes a su Servi-
cio, però se muestra escasamen-

te preparada para abordar con.
éxito las nuevas relaciones que
dominan en el mercado del auto-
móvil. La solución FIAT. es, pues,
la "rríenos mala", la que elimina
màs incertidumbres, o la que re-
sulta, si se prefiere, màs inevita-
ble. ""

Però la respuesta de los traba-
jadores no debé quedarse en
aceptar lo inevitable. Es necesa-
rio desarrollar una estratègia y
una creciente movilización frente
a la progresiva dependència y
control de la "economia espanola
por el capital multinacional; es
necesario impulsar el movimien-
to sindical europeo hacia una co-
laboraclón màs permanente en-
tre los trabajadores de una mis-
ma empresa, lo-que permitirà sin
duda mejorar las condiciones en
que se desenvuelve la lucha sin-
dical frente al poder multinacio-
nal;'y es necesario finalmente,,
exigir del Gobierno y movilizar a

la opinión pública por el fortaleci-
miento y desarrollo de un sector
publico estatal y de. las entidades
autónomas capaz de contra:

rrestar la actuación de las multi-
nacionales, influir en sus decisió-
nes y fàvorecer la creación de,
puestos de trabajo. En este senti-
do, resulta elocuente y significa- .
tivo què el Gobierno ni siquiera
haya asumldo la presentación de.
un Estatuto de la Empresa Públi-
ca que, como tantos otros acuer-
dos suscritos en los Pa,ctos de la
Moncloa, no han pasado, por èl_
momento, de la letra impresa.

SANTIAGO ROLDÀN
Catedràtico de Estructurà
Econòmica de la UAB.
Del Gabinete Técnico del
Partit dels Socialistes de

Catalunya.

1973
1974
1975
1976
1977

-

1973 "
.1974 *
1975
1976

- 1977

_ VENTAS

SEAT (A)
297.000
282.000
262.000
288.000
239.000

SEAT (A)
358.000' .
361.000
329.000
343.000
352.000

Cuadro n°1
MERCADO INTERIOR

Total (Espafia) (B)
564.000
551.000

. 543.000
588.000
632.000-

Cuadro n°2
PRODUCCIÓN

Total (Espana)(B)
• 706.000

704.000
696.000
753.000
994.000

Cuadro n°3
EXPORTACION DÉ TURISMOS SEAT

1973
0 974
1975
1976
1977

.76.000 vehículos
• . . 50.000 . .

51.000
60.000

• ' 65.000

-

A/B en %
53
51 : .
48

' 49
- 38

A/B en %
50
51
47
46
35 .

L'èxit de la Diada Nacional de I'l 1 de Setembre
Ara, quan la DIADA ha estat celebrada amb un èxit

què ha desmentit clarament les opinions dels qui parla-
ven de manca d'entusiasme popular, de fredor davant la
convocatòria, és segur que més d'un s'oblidarà de les

-seves posicions inicialment contràries a la convocatòria
d'una manifestació i les seves propostes d'una festa po-
pular el diumenge i uns simples actes de portar flors al
monument a Rafael de Casanova.

Ara, quan la DIADA ha estat un èxit popular, nosal-
tres els socialistes hem de significar ben clarament, sen-
se triomfalismes però també sense faltar a la veritat, el
paper determinant que hi hem jugat. "

Les nostres propostes de convocatòria
unitària

Alguns partits, amb representació parlamentària, i es-
pecialment Convergència Democràtica i el PSUC enfo- .
caren la preparació de l'11 de setembre tot descartant
la possibilitat d'una gran manifestació popular. Preferien
que cadascú fes, en hores distintes, una compareixença
davant el monument de Rafael de Casanova i hi portés
un ram de flors. L'acte popular el concebien com una
festa, el diumenge abans. Dues raons fonamentals eren
les que presentaven en favor d'aquella alternativa: la
Diada s'esqueia en dilluns i, com que no era festiu, hi
hauria poca participació; a més, deien, ja no cabia una
jornada reivindicativa unitària, puix que la,situació res-
pecte de l'any passat havia canviat políticament de ma-
nera essencial.

La Comissió Executiva del Partit dels Socialistes de
Catalunya, després d'una profunda valoració política de
la qüestió, decidí de tirar endavant la seva proposta d'ur

na concentració i manifestació unitària, centrada en una
reivindicació molt clara, l'Estatut de Catalunya —que en-
cara no tenim—, i el paquet de reivindicacions socials
que més afecten a la classe treballadora del país.

Per a això, el Partit va convocar totes les.forces políti-
ques per al dia 23 d'agost, convocatòria a la qual van
assistir nombroses representacions dé forces no repre-
sentades parlamentàriament a més d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Allí quedà clar que hi havia un acord
de convocatòria unitària, centrada en el tema de reivin-
dicació de l'Estatut. Algú va acusar-nos que, amb
aquesta reunió,- els socialistes preteníem capitalitzar
l'Onze de Setembre.,No obstant, els partits amb repre-
sentació parlamentària van estar d'acord amb una reu-
nió, només d'aquests partits, per a tractar el tema de la
Diada. La reunió fou celebrada a l'Ajuntament, el dia 30
d'agost. Les propostes, especialment de CDC i. PSUC ,
tornaren a ser les que ja havien mantingut, i la primera
exposà com veia el programa d'actes segons la seva òp-
tica. Els socialistes no vam voler entrar a parlar d'actes,,
sinó d'una qüestió absolutament prèia: si s'estava, o no,
d'acord, amb una convocatòria unitària on participessin,
com a convocants, no sols els partits "parlamentaris" si-
nó tots els qui acceptessin les condicions bàsiques d'u-
na jornada catalana, reivindicativa de l'Estatut.'I aquí es
va imposar, per la lògica dels fets, la prpposta socialista.
A partir d'aleshores, i encara que amb el retard que això
suposava, la Diada es posava en marxa.

Gran presència socialista

Explicat això, és comprensible la gran presència so-
cialista a la manifestació. Dés d'un principi, decidits com

estàvem a celebrar aquesta concentració popular, har
víem fins i tot previst que, si altres forces no estaven
disposades a convocar el poble, els socialistes ho fa-
ríem, amb estreta conjunció ambUGT. Pera això, als lo-
cals de la UGT ens havíem reunit, el ,17 d'agost, els so-
cialistes del partit i del sindicat, i havíem decidit la nos-
tra manifestació precisament a la mateixa hora i el ma-
teix itinerari que ha estat el definitiu. Allí, també, es de-
cidí el manifest socialista que ha estat àmpliament di-
fós, on figuraven els punts reivindicatius concrets que,
per a nosaltres, eren l'ànima de la convocatòria. No ha
estat, doncs, una casualitat que els socialistes —partit i
sindicat— hagin constituït una de les forces amb més
presència a la manifestació, presència constatada per
nombre de persones i de pancartes i banderes. Els tre-
balls de preparació, especialment des de la comissió
d'organització i federació de barcelonal a través de les
seves diverses agrupacions, han estat intensos i, com
-s'ha comprovat, eficaços.
- Catalunya, i en ella els socialistes en un paper de pri-
mer pla, com ens correspon coma força més important
del país, ha expressat, una altra vegada, la seva decidida
voluntat de pressió massiva, ordenada però ferma, de
continuar enclavant en l'esforç cap a l'autogovern, preci-
sament el dia abans que la Comissió tfels Vint parla-

. mentaris encarregada de preparar l'Estatut—i on figuren
set socialistes— tenia assenyalat per a tancar-se, durant
quatre dies, a Sau, en^trebalí intens per a presentar unes
primeres propostes concretes de contingut de l'Estatut.

JOSEPVERDEi ALDEA
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ESPANA
La última crisis de la policia

reforma
de nunca
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• Los últimos acontecimientos ocurridos dentro del

seho de Cuerpo General de Policia vuelven a poner de
relieve un tema, el de la urgentísima y necesaria refor-
ma de la policia. Esta con sus actitudes, sus conflictos
y sus problemas, parece desearlo a yoz en grito.

Todò ernpezó tras los asesina-
tos de cuatro policías y guàrdias
civiles en el País Vasco, Galícia y
Catalunya. Una nota de la Aso-
ciación Profesional de Funciona-
ris del Cuerpo General de Policia
ponia el fuego en la mecha. "Es-
tamos dolorasamente hartos de
las huecas declaraciones de con-
d.ena de grupos políticos y sindi-
càles, que no pretenden otra co-
sa que hacer política, sin que nin-
guno de ellos tome la iniciativa
para que cese tal estado de co-
sas, ni exija seriamente al gobier-
no, la adopción de medidas ópor-
tunas para tal fin". Més adelante,
la nota condenaba la actitud del
gobierno, de las Instituciones del
Estado e incluso a la corona. Una
actitud de este tipo no podia pa-
sar así como así por el Ministerio
del Interior, las sanciones, los ex-
pedientes y traslados iniciabah
un conflicto entre el Ministerio y
la policia que todavía no ha llega-
do a su fin.

Una crisis que se preveia,

El régimen franquista fue un
régimen esencialmente policíaco.
La policia fue el sostén en donde
el régimen. se aguanto durante
los cuarenta anos. El paso de un
estado dictatorial a otro demo-
cràtico no podia realizarse sin
causar traumas al cuerpo por ex-
celencia de régimen. La reforma
democràtica se realizó sin em-
prender decisivamente una refor-
ma de las Instituciones del Esta-
do y por ende del Cuerpo General
de Policia. Las conocidas postu-
ras ideológicas de muchos de sus
miembros los hacían incompati-
bles con la nueva situación de-
mocràtica. La crisis, mas pronto
o mas tarde,. tenia que estallar, y

' • ' 5

' i'

"',*• .

Martin Villa, entre errores y
crímenes las sanciones

esta hà estàllado ahora. Y a en-
contrado al Ministerio 3\ Interior
en pleno fuera de juego.

Una solución urgente >
La reforma del cuerpo general

de. policia no pasa simplemente
por un cambio de uniforme. La
sustitución de los mandos here-
dados por el franquismo y que
por sus actitudes y hechos, se
han hecho incopatibles con el
nuevo sistema democràtico es
urgente. El paso de una policia
represiva por una policia profe-
sional es Urgente. La aprobación
de una nueyaley general de poli-
cia que esté acorde con los nue-
vos principios de convivència de
là sociedad es urgente. La refor-
ma es urgente.

r • .-• •
Es necesaria una policia profesional

El ministerio del interior se ha
limitado a abrir e.xpedientes y
usar traslados, una docena en los
ültimos días, però sin atreverse a
tajar el mal dè raíz. El titular del
Ministerio del Interior, Martín Vi-
lla, no es la persona adecuada a
realizar esta reforma. Sus actjtu-
des, de las que en estos ultimos
tres anos tenemos una larga ex-

periencia, y lo que es peor su in-
capacidad, así lo aconsejan.

Ningun país se puede permitir
el lujo de que la policia controle
las conversaciones telefónicas de
su ministro, ningun país se puede
permitir el lujo de que sü policia
entre en una ciudad para realizar
un saqueo, ningun país se puede
permitir el lujo de que su policia

emplea las armas de fuego indis-
criminadamente, ningun pais se
puede permitir el lujo de que su
policia ataque con declaraciones,
las Instituciones del Estado

. Y nuestro país, en la pecu-
liar situación en que se encuen-
tra, menos que ninguno.

F. ALTES

ïApü nts|desM e I ||a rla ment

Què podem fer els diputats

_\

Dijous set de setembre a la nit, fa xafo-
gor a Còrdova. Un grup d'universitaris, en-
tre ells algun parlamentari, en acabar les
sessions del seminari sobre autonomia de -
la Universitat, hem anat a donar el tomb
pel barri antic d'aquesta ciutat: calle de las
flores, tapes de peixet al pati de "pepe el
de la Judería", els murs de la Mezquita, el
Guadalquivir més avall i a la sortida, en un
racó de parc, un grup de jovent d'avui,
content: ballant amb les cançons i les
castanyoles de sempre. Tornem cap al
Col·legi, on demà continua el seminari.

D'una manera o altra ja ha començat el
curs per a mòlts mestres i ensenyants en
general. Aquest darrers deu dies ja me'n
superposen moltes imatges: l'Escola d'Es-
tiu d'Olot pensant en la comarcalització de
l'escola, i la de Vic també; la de Girona
preocupada per la catalanització un cop
sortit el decret; la de Madrid plantejant-se
la continuïtat de la formació del mestre... i
ara, Còrdova.

Sembla que UCD ens vol tirar entre cap
i coll una llei on es reglamenta punt per
punt, l'autonomia universitària. S'havia
anomenat en un principi "Llei Università-
ria" i no es veu gens que un llei com
aquesta solucioni els problemes de fons
de la Universitat: que tots els que hi han
d'arribar, professors, alumnes, hi puguin
arribar; que sigui bona per a tots; que els
professors s'hi puguin dedicar plenament
a investigar i a ensenyar i que els alumnes
hi puguin estudiar i fer-se homes i dones
capaços de treballar i pensar. Ni tan sols
ara que li han canviat el nom per llei d'au-
tonomia Universitària, s'acaba de veure
com lliga tanta reglamentació amb l'auto-
nomia, per què ens han de manar tant el

que hem de fer per ser autònoms, i per
què ho han de fer amb tanta pressa, sense
solucionar res en concret de la vida Uni-
versitària.

A mig seminari ens arriba una bona no-
tícia: ei projecte de llei del MEC passarà a
informe de les Universitats abans d'anar al
Govern, i del Govern a discussió a les

, Corts.,Les Universitats com a tals, podran
fer els seus suggeriments a partir dè ses-
sions çom aquestes que fem a Còrdova, i
els partits i els seus parlamentaris tindrem
temps de conèixer les opinions de tots,
abans de defensar els nostres punts de
vista a les Corts per esmenar la llei, que
serà votada d'aquí uns mesos, i que potser
començarà a aplicar-se d'aquí un any, i
que potser començarà a notar-se, en bé o
en mal, d'aquí, tres anys.

Amb tot, preocupa pensar que totes
aquestes discussions s'hagin de fer dins

/ l e s Universitats dins les males condicions
de vida acadàmica que hi ha. Si pogués-
sim començar amb algunes mesures d'a-
plicació immediata, sobre els sous del pro-
fessorat, sobre l'accés a la Universitat, per
exemple, no hi ha dubte que la discussió
seria molt més distensa i constructiva. Pe-
rò aquestes mesures tan lògiques i tan ur-
gents no les aconseguirem els diputats.

Fa calor, a Còrdova, i cal ser-hi perquè
estem assistint a un treball què ens ajuda-
rà a fer i defensar les esmenes a un llei im-

, portant, per llunyans que siguin els seus
efectes. * ""

Però, mentrestant, ja van acumulant-se
més casos concrets que no es podran re-
soldre, que deprés d'estavellar-te el primer
any contra els murs del Ministeri, saps que
no podràs resoldre:

1. la mestra que ha fet proves d'oposi-
ció, que té la millor puntuació, i que no ha
sortit a la llista perquè li mancava un se-
gell en un document. El tribunal, en comp-
tes d'avisar-la apartar-la i ara al Ministeri
és irreversible el que ell mateix ha fet.

2. Un grup de mestres aragonesos està
tancat en senyal de protesta. Han estat
traslladats forçosament a diversos pobles
del Pirineu Lleidatà. Saben que allí, els
nens parlen català i necessiten mestres
que el parlin també. Però el Ministeri no
ho sap, ni sé si ho sabrà mai, a desgrat
dels decrets. -

3. L'any passat, una escola estatal co-
mença una experiència de gestió escolar i
de bilingüisme amb el recolzament d'un
ICE. Això permet que entre ICE i pares es
triïn els mestres capaços de tirar endavant
l'experiència. En el moment de< començar
el curs, tots els llocs de treball de l'escola
van a concurs de tra'sllat i pràcticament
tots els mestres seran canviats. El Minis-
teri no ha tingut per res en compte una
realitat escolar.

La llista és inacabable. Aquí poso no-
més els casos concrets que em preocupen
mentres sóc a Còrdova i que em fan fer te-
lefonades i que em fan topar sempre amb
el mateix mur: la burocràcia, el major aliat
de l'immobilisme. I la burocràcia, fa més
de quaranta anys que mana i s'alia amb
totes les polítiques reaccionàries. Ara està
aliada amb l'actual grup al poder; per al-
guna cosa deu ser.

Però mentrestant ens marca amb tinta
negra, els lím^s del què podem fer els
diputats.

MARTA MATA i GARRIGA
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MUNICIPAL
evista amb Joan Rebull

obatori de petroli a la mar catalana
Aquest estiu 78 ha tornat a posar tràgicament d'ac-

tualit~* les Terres de l'Ebre. L'apocalíptica explosió de
propilè entre d'altres riscos permanents com són. les
taques de petroli al mar, provinents de les plataformes
o bé de neteges de vaixells petrolers, o com és la gran
concentració petroquímica a l'àrea del Tarragonès i
Baix Camp, que també provoca explosions dels diver-
sos àcids tòxics que s'hi fabriquen, així com una pol·lu-
ció atmosfèrica considerable.

Si a tot això hi afegim l'ame-
naça nuclear que se cerneix so-
bre la Ribera d'Ebre i el Baix
Camp, a més del projectat trans-
vassament de l'Ebre i el desastre
agrícola que generen aquestes
actuacions, podem ben dir que
les comarques compreses entre
Tarragona, Ascó i el delta de l'E-
bre formen el triangle crucificat
de Catalunya.

Avui parlarem amb Joan Re-
bull, líder, junt amb el seu pare
Enric/de la lluita antinuclear a
l'Ametlla de Mar, de les reserves
i prospeccions petroleres que
s'estan portant a terme davant
les costes de l'àrea de Tar-
ragona.

Catalunya disposa de
recursos

—Per començar, aquesta crisi
energètica que ens repeteixen
que existeix, és certa? v , -

—És una opinió molt genera-
litzada emprada pel polític per
l'home d'empresa i pel científic
com una eina dialèctica per a
justificar llur implicació en el
pla nuclear. És una opinió tan-
mateix errada, perquè * a
Catalunya tenint petroli, gas i
carbó. Una millor explotació
del carbó i la seva transforma-
ció en combustible industrial
no seria desestimable en la pla-
nificació de l'oferta d'energia
per al consum català. Les no-
ves descobertes de jaciments
de gas van estimulant aquest
sector de l'activitat energètica
catalana.

Només voldria dir que se-
gons el III Pla de Desenvolupa-
ment les reserves catalanes de
lignit arriben a 128 milions de
tones, localitzades a les comar-
ques de Barcelona, el mal
aprofitament de les quals con-
tradiu la política de diversifica-
ció energètica que es demana
des del Govern.

—El passat mes de maig va
saber-se que les bosses petrole-
res a les costes catalanes fan un
conjunt que és el tercer en im-
portància del. món. Però, quina és
realment la intensitat i capacitat
de producció d'aquestes platafor-
mes, qui les controla i quin joc
d'interessos hi ha al darrera?

—Si no tenim recursos pro-
pis, com diuen, no s'explica la
presència de tantes platafor-
mes i vaixells de prospecció i
extracció d'hidrocarbur davant
les costes de Tarragona, de l'A-
metlla, de Sant Carles de la
Ràpita i del Delta. Què signifi-
ca la convocatòria del concurs
d'adjudicació de tretze son-
deigs en el permís anomenat
Delta al nostre Mediterrani i
l'interès de setze companyies-
espanyoles i estrangeres, que
comportarà una inversió de dos
mil milions de pessetes? Per
què es constitueix una compa-
nyia estatal de prospeccions
petrolíferes besona de l'HIS-
PANOIL -ENIEPSA- per a
dedicar-se exclusivament a de-
tectar i recuperar tot el petroli i
gas natural soterrat al subsòl
espanyol i català, sota les fon-
dàries de la plataforma marina
catalana? ' Per què I'l NI, per
mitjà del Pla Nacional d'Inves-
tigació d'Hidrocarburs, pensa
invertir 121 milions en investi-
gació i explotació de jaciments
petrolífers en el període 1976-
1985? Per ,què, l'any 76 no-
més, es varen invertir en pros-

• peccions petrolíferes 9000 mi-
lions de pessetes, xifra que re-
presenta un increment del 3 1 %
sobre la quantitat invertida el
1975?

Segons la revista "Petróleo"
de 23 de desembre de 1977,
"les reserves de cru del grup de
permisos "Casablanca" í
"Montanazo" podrien ser supe-
riors als cinc-cents milions de
barrils, és a dir, setanta milions
de tones." La producció catala-
na de crus dintre d'un any o dos
abastaria el cinquanta per cent
del consum propi, si el ritme
d'explotació de les reserves
s'adeqüés a les nostres neces-
sitats. Només a partir de les
dades obtingudes en les proves
d'explotació de jaciments da-
vant les costes de Tarragona, el
total de barrils per dia ja arriba
ara a 38.000 que representen
13,6 milions de barrils de cru a
l'any, o sigui, quasi dos milions
de tones, xifra que vindrà a co-
brir ara vint-i-cinc per cent de
la demanda.de petroli català. Si
refiem del ritme de descober-

tes positives de petroli català, a
partir d'avaluacions ja fetes so-
bre els jaciments descoberts,
ens atansarem i ben segur su-
perarem els 100 milions de to-
nes de cru, que demanen a les
clares un plantejament de l'o-
ferta energètica per a Catalu-
nya amb més component de
petroli.

Mantenir la producció
tèrmica

Pel que fa a les restants
fonts d'energia, caldrà dir que
les tèrmiques convecionals de
l'àrea barcelonina funcionen
nodrides per fuel-oil. Aquestes
centrals, que són la base del
grau quasi total d'autoabast
d'electricitat a Catalunya, tenen
un consum anual d'un milió de
tones mètriques de fuel. Si no-
més al jaciment "Casablanca",
molt a prop de l'Ametlla, hi ha
tancades unes reserves de cru
de quaranta cinc milions de to-
nes, suposant que es tregui de
la destil·lació d'aquesta massa
un cinquanta-dos per cent de
fuel, la xifra resultant s'acosta
als vint-i-quatre milions de to-
nes, que podrien nodrir tot l'ac-
tual complex tèrmic barceloní
durant uns vint anys, termini
considerable per a reflexionar
sobre altres fons no contami-
nants. Al contrari, les elèctri-
ques catalanes pensen reduir la
potència de producció de les
tèrmiques convencionals em-
parades en la política d'estalvi
de cru estranger, un cop fun-
cionin les nuclears d'Ascó;
quan en realitat haurien de
mantenir la producció tèrmica,
no nuclear que, juntament amb
la producció hidroelèctrica,
permetria un estoc d'energia
autònoma.

—Si el petroli que es produeix
aquí quedés en les nostres mans,
seria menys greu l'anomenada
crisi energètica?

—El control dels propis re-
cursos és una premissa realista
d'autonomia. Potser és utòpica
aquesta política d'apropiació
dels recursos però com a mí-
nim els polítics haurien
d'exigir-ne un control efectiu i
conduir la rendabilitat de les
explotacions petroleres cap al
nostre país procurant d'evitar

la fuga d'energia per la via de
les multinacionals (Shell, Esso,
Union Texas.Petroleum, etc) i
de I'l NI, que és el soci majori-
tari de diverses empreses esta-
tals d'explotació de petroli
(HISPANOIL AUXINI; ENPA-
SA, etc). El més greu, però, és
que no hi ha un plantejament
energètic català. El petroli que

, es produeix, relacionat amb
l'Estat, representa entre un tres
i un cinc per cent, però si ens
atenem al consum català,
aquest petroli significaria, com
he dit, abastir Catalunya d'un
vint-i-cinc.-per cent de cru ja
ara. Aquesta realitat desfà la
tesi general que Catalunya no
disposa de recursos naturals.

Energia Nuclear:
dependència de l'exterior

Però l'absentisme dels qua-
dres polítics catalans i del mon
empresarial de les característi-
ques peculiars del problema
energètic a Catalunya, portarà
una desviació artifical de l'ofer-
ta d'energia catalana. La dispo-
nibilitat dels recursos propis és
imprescindible per a l'elabora-
ció d'un programa energètic
per a Catalunya, així com per a
pactar els vincles que ens han
d'unir a la resta de l'Estat i del
món. Tot el capficament en l'e-
nergia nuclear, a part que crea
una dependència total de l'ex-
terior i mina el nostre territori
de perills estratègics, desorien-
tarà la política econòmica de la
línia de l'aprofitament integral
de la nostra energia i la carac-
teritzarà amt trets col·labora-
cionistes de l'espoliació exte-
rior.' Goso dir que l'aprofita-
ment dels recurcatalans no pot
esperar la plena realització de
l'autonomia, encara que aques-
ta els potenciaria, perquè,
mentrestant, les companyies i
l'Estat han de reconèixer el risc
que suposa l'explotació d'a-
quests recursos, la rendabilitat
dels quals les multinacionls i
I'lIMI s'enduen cap a fora.

—Què pensen els pescador
tarragonins respecte a les dues-
centes milles que queden fora de
la jurisdicció espanyola?

... —Els pescador de l'Ametlla
ja han estat perjudicatas abans
de l'explotació dels jaciments.

^ • *

en tot el període de prospecció.
La prohibició de pescar en ex-
tenses zones al voltant de les
plataformes i les pèrdues en
arts de pesca i en les seves
captures de peix degudes als
residus i altres deixalles sòlides
al fons del mar oh s'ha buscat
petroli, els han començats a
espavilar. Qui respon dels per-
judicis reals que l'explotació d'-
hidrocarburs causa a la tar-
ragonina? És aquesta piratenia
prepotent de les multinacionals
de l'àtom i del petroli qui es be-
neficia, sense respondre, de tot
aquest procés, i s'enduu els re-
cursos amb què la natura ha
dotat Catalunya. v

Tot això, representa un ge-
nocidi de tres comarques,, i
apel·lo a la consciència de
Catalunya perquè reaccioni da-
vant aquest atac, que també
pot afectar la resta de ciuta-
dans"..

Les respostes de Joan Rebull
són particularment oportunes en
aquests moments, quan s'està a
punt de discutir a les Corts el Pla
Energètic Nacional, que ja fa gai-
rebé un any que hauria d'havèr
entrat en vigor i que ens hipoteca
a l'energia nuclear a la vegada
que no posa cap fre a l'espoliació
que les multinacionals de l'àtom i
del petroli —que són les
mateixes— fan del nostre cru.
Convindria també que aquestes
respostes fossin llegides per res-
ponsables del Ministeri d'Indús-
tria, entre ells el senyor Joaquín
Ortega, sots-director general, de
planificació energètica del Minis-
teri d'Indústria, que, el passat
vuit de juny, a les Jornades de
Medi Ambient de la Fira de Mos-
tres de Barcelona, vingué a dir
que l'única alternativa energètica
segura, si volem preveure un
consum per a d'aquí a cinquanta
anys, és la nuclear, "donada l'es-
cassedat de recursos en ener-
gies convencionals". Aquests
són els que planifiquen el nostre
futur aquests són els que, al dic-
tat de les 24 companyies elèctri-
ques espanyoles/redacten un Pla
Energètic Nacional nuclear que
en els primers anys consumeix
més energia de la que produeix i
que no comença a ser mínima-
ment redable fins al cap de set o
vuit anys.

XAVIER GARCIA
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170 quilòmetres d'escombreries

El passat 9 de setembre acabà al Prat la Marxa del
Llobregat. Han estat 170 quilòmetres de conca fluvial
recorreguts durant vint dies per un centenar dejoves
de diversos grups ecologistes, en base a la convocatò-
ria que el Grup de Defensa del Medi Ambient del Prat
havia llançat davant l'alarmant contaminació no sola-
ment de les aigües del riu, sinó també de la seva con-
ca. «

Després de la Marxa, organit-
zadors i participants han valorat
molt positivament l'experiència,
perquè;ha mobilitzat centenars
de persones, ha provocat la crea-
ció de diversos grups de defensa
del medi ambient al llarg del Llo-
bregat i perquè ha plantat la ma-
teixa brutícia del riu davant |es
portes dels ajuntaments respec-
tius, acusats de ser responsables
de l'incompliment de les normes
dè sanitat i abocaments dels res-
pectius dominis municipals; .

Després d'aquella memorable
Marxa de la Llibertat de fa dos.
anys aquesta Marxa que se cen-
trava en una cosa tan concreta
com mirar de recuperar un riu no
era gens estranya. El fet de la
Marxa representa la "concreció •
enèrgica de denunciar els desas-
tres visibles que l'actual sistema
de producció ha infligit al Llobre-
gat i com aquests desastres re-
percuteixen en tots els dominis
de la vida de les terres colin-
dants. , .

Així, aquesta Marxa ha expres-
sat com a mínim tantes veritats
com aquella de fa dos anys i, in-
discutiblement, ha estat una
Marxa anticapitalista i també
profètica. Impel·lits per la filoso-
fia i la mobilització que proposa
l'ecologisme, els qui hi han acu-
dit han donat una de les primeres
mostres de voluntat concreta de
redreçament ecològic, qüe és
com dir redreçament nacional i
social. Ajupint l'espinada per re-
collir les grans quantitats de to-
nes de deixalles i brutícia, han
denunciat el sistema que les pro-
voca, però també les classes so-
cials i aquells sectors, sobretot
d'esqúerra, que les" consenten i
que d'una manera o altra se'n fan
còmplices sense yeure'n les cau-
ses profundes.

Però no ha estat només la
Marxa una denúncia dels cente-
nars d'abocaments indeguts que
les indústries fan de les seves ai-
gües, que tracten prèviament per
als seus usos i que tomen-des-
prés pol·lucionades. La Marxa ha
posat en qüestió el funciona-
ment, els beneficiaris i els desti-
nataris de l'àigua del riu, així com
de ja seva gestió.

Èn definitiva, la Marxa ha de-
nunciat la instal·lació indiscrimi-
nada d'indústries a la vora del riu
sense abans haver planificat de-
mocràticament les necessitats i
les possibilitats reals de cada co-
marca. Les exigències que més
cops han sortit expressades' en
els distints manifestos locals i
comarcals han estat la urgència

de" depuració prèvia dels residus
urbans i industrials que van a pa-
rar al riu, una administració cor-
recta dels recursos hidràulics, la
democratització de la Comissaria
d'Aigües del Pirineu Oriental, la
creació de zones agrícoles per-
manents i protegides, la ordena-
ció racional del territori, una
atenció preferent als serveis col·-
lectius, la delimitació d'espais
protegits, la incorporació del co-
neixement directe de la natura a
tots els graus de l'ensenyament,
la repoblació forestal immediata
allà on sigui necessari, el respec-
te al curs natural del riu sense
desviar-lo, el control popular dels
recursos col·lectius, la limitació
estricta de les explotacions d'à-
rids qUé han provocat la contami-
nació de les aigües subterrànies,
l'empobriment de les millors ter-
res agrícoles i l'ensorrament del
Pont de Molins de Rei, la retirada
del projecte de fer canals paral-
lelsal llarg del riu i la protecció
del Méditerrà; on va- a parar tot.
~ Aquest és el memoràndum de
la Marxa, una llista que si es fes
efectiva no solament canviaria la

•fesomia del paisatge de là conca
del Llobregat, sinó que també
canviaria, rhillorant-les, les rela-
cions humanes socials i de pro-
ducció. En definitiva, una autènti-
ca revolució de classe. Ja ho sé
que .costa més passejar-se du-
rant vint dies per la conca del
Llobregat, ja ho sé qüe costa més
fer desplaçar el poble a Ascó per
manifestar-se contra la nuclear,
però per què els estimats partits
d'esquerra —que amb tanta ab-
negació impulsen cada Onze de
Setembre una mobilització mas-
siva a Barcelona— no s'adonen,
no volen veure o no desitgen
veure que aquest mateix poble
que es reuneix massivament a la
Diada vol veure com aquest na-
cionalisme, estatut i autonomia,
són completats per una denúncia
ferma de la destrucció indiscrimi-
nada i salvatge del nostre patri-
moni natural, sense el qual res-
ten insubstanciades totes les fla-
marades patriòtiques?

Sense omplir-se~rnassa vega-
des la boca de paraules boni-
ques, el moviment ecologista ca-
talà—i la Marxa del Llobregat és
una de tantes proves— sap que
amb la seva actuació està lluitant
concretament per allò que en al-
guns partits resta només que en,
els programes, elaborats amb fili-
grana d'alta arquitectura ideolò-
gica.

X. G.
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Dos mil barracas
Según reciente estadística oficial, que dare-

mos por exacta mientras.no se demuestre lo
contrario, hay en Barcelona dos mil barracas.
Èllo quiere decir que algunos miles de personas
viven, si así puede dècirse, en aqueílas inconfor-
tables instalaciones.

La estadística se refiere a todo el Estado.
Aparecen en ella ciudades màs perjudicadas que
Barcelona por la existència de barracas. La si-
tuación es todavía màs grave si tenemos en
cuenta que la proporción es màs desfavorable
en poblaciones de menos habitantes. Como dato
curioso, en los,países de lengua catalana figura
Castellón sin barracas.

El problema està bast ante extendido por el
mundo, no solo en nu est ras tierras. Limitémo-
n o s , s i n e m b a r g o , a c o m e n t a r . e l c a s o b a r c e l o -
n è s . ' ;. '. ' :• • • • :-•••."•.' • -. • •

Es inútil buscar responsabilidades. El fenóme-
no que podríamos llamar barraquismo se origi-
no, en nuestra capital, por lo menos a principios
de siglo. Ningún ayuntamiento, ningún gobierno,
ningún régimen, logró reabsorber, por las razo-
nes que fueren, a esa población marginada.

No obstante, dos mil barracas en una zona ur-
bana de unos dos mil miJIones y medio de habi-
tantes río es ningún problema insoluble. Otra co-
sa fuera si las barracas sumasen veinte mil, o
doscientas mil, como en determinadas capitales
hispanoamericanas. Seguros estamos de que el
ayuntamiento de Barcelona —el actual u otro, el
que sea— y alguna entidad tal vez poco definida
como la Corporación Metropolitana tiene sobra-
dos recursos para liquidar, de manera estable, la
existència de barracas. Pese a obstàculos técni-
cos, deudas y dèficit, debe resultar fàcil movilizar
la suma de dinero —sin duda exigua en el total
de presupuestos ordinarios y extraordinarios—
requerida por la operación, mediante un crédito
especial, una transferència o incluso un pequeno

'empréstitorasegurandose al mismo tiempo futu-
ros ahorros erï asistencia sanitària y otras. En

cuanto al alojamiento de los evacuados, el muni-
cipio tiene diseminados por Barcelona numero-
sos locales de todas clases, que no siempre
aprovecha en forma racional, antes bien la admi-
nistración los abandona o los olvida (el ultimo

"ayuntamiento de elección popular, el del respe-
tado, Carles Pi i Sunyer, había perdido un pala-
cio). Distribuir la población rescatada en aloja-
mientos no lujosos, però sí decentes, tampoco
resultaria difícil. Hasta podria tenerse en cuenta,
si trabajara alguien de la familia o grupo trasla-
dados, la proximidad al lugar de trabajo, para
ahorrar pérdidas de tiempo, fatiga y gastos de
transporte a losjnteresados.

Habría qüe evitar,"eso sí, la infiltración de
aprovechados o protegidos. Y, especialmente,
impedir de manera inflexible la construcción o
reconstrucción de barracas, y destruir inmedia-
tamente las exitentes. No porque afeen la ciudad
—las barracas no suelen hallarse en lugares visi-
tados por su interès estético—, sinó porque
constituyen una forma infrahumana de vivienda
y de vida. Sobre todo que nadie pueda imaginar:
"Si construyo una barraca en Barcelona, me da-
ran un piso". Al contrario: quien intente rehacer
barracas no solo no debe recibir ningún piso, si-
nó que se crearà dificultades. Ello sin contar con
qüe los nuevos alojamientos no deben ser preci-
sa mente donados, cuando menús de modo inde-
firíido, sinó alquilados o vendidos en forma 'com-
patible con los ingresos y necesidades familiares
de grupo de la comunidad favorecida, siempre
que sea posible.

En pocas palahlras: sè pueden eliminar las
barracas de Barcelona. Al realizarlo no haremos
milagro alguno, ni cambiaremos la estructura de
la Sociedad. No son funciones ni posibilidades
del municipio. Però habremos resuleto un pro-
blema concreto de unos ciudadanos de carne y
hueso. Y podremos mostrarnos satisfechos.

GRANIER-BARRERA
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Ha passat altra volta la Diada Nacional de Catalu-
nya. L'onze de setembre d'enguany, malgrat les previ-
sions pessimistes dels endevinaires de sempre, aplegà
vora mig milió de persones que marxaren sota les qua-
tre barres de la senyera. La marxa que transcorregué
des de la plaça Urquinaona fins el passeig de Sant Joan
agrupava una gran quantitat de militants de partits ben
proveïts de banderes i pancartes.

Malgrat els pessimismes d'uns quants

El dia abans, diumenge, el
punt de concurrència fou èl Fos-
sar de les Moreres, fossana co-
muna on foren enterrats el màr-
tirs catalans que moriren lluitant
contra les tropes invasores de
Felip Vè. Molta gent fou la que
visità el Fossar durant tot el diai
lliurant un homenatge a aquells
màrtirs. Diversos foren els partits
que convocaren trobades, fona-
mentalment els grups indepen-
distes, però en total ho aplegaren
més de quinze mil persones. Al
cap del dia una munió havia des-
filat pel Fossar. En un lloc ben vi-
sible el PSAN del País Valencià
colocà una pancarta de record

als herois valencians que moriren
aquell onze de setembre defen-
sant Barcelona de l'exèrcit inva-
sor. .

Així com l'any passat la Diada
coincidí amb la festivitat setma-
nal del diumenge, enguany en ser
dilluns i no festiu, tota la jornada
transcorregué en un clima més
aviat fred, a no ser per la gran
quantitat de banderes penjades
als balcons, autobusos, etc. No-
més cap allà les set de la tarda,
una hora abans de la concentra-
ció unitària a la plaça Urquinao-
na, el centre començà a ésser po-
blat per nombrosos grups que,
banderes en ma, feien cap a la

plaça Urquinaona. • Els diversos
partits havien convocat cites an-
teriors a Ja unitària per aplegar
els militants i simpatitzants i fer
així una sola pinya. Concreta^
ment els socialistes ens trobàrem
al carrer Llúria cantonada plaça
Urquinaona, on es feu el reparti-
ment de-nombroses pancartes' i
banderes del,partit. Val a dir que
algunes de les nostres pancartes
foren molt comentades pel seu
caire artístic i reivindicatiu alhora
i la presència socialista força im-
portant, tant de militants del Par-
tit dels Socialistes com de" la
UGT. '

El mateix dia al matí tan l'A-
juntament de Barcelona com la
Generalitat feren una ofrena flo-
ral al monument del conseller en
cap Rafel de Casanova, amb l'as-
sistència d'un nombrós públic
que durant tot el dia voltà pel
monument formant rotllanes on
es xerrava i.es discutia, a voltes
amb un to massa elevat.

Pel que fa referència a la cele-

Un moment de la manifestació, (fotos: Carles X.. Prieto).

bració de la Diada à les comar-
ques catalanes foren nombrosos
els actes. A Vilanova el Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) va dur a terme un:

canvi de nom "als carrers de la
ciutat que encara conserven els
de l'antic règim, amb la participa-
ció engrescada del poble que
veié amb bons.ulls la iniciativa

: socialista. En general a tots els
pobles i ciutats la concurrència
fou nombrosa; En total podem dir
qué un milió de persones ha par-
ticipat enguany en la cel·lebració
de la Diada a tot Catalunya.

No tot foren flors i violes

La gran alegria de la gran ma-
nifestació fou torbada per la noti-
cia de la mort.d'Emilio Gustavo
Munoz, un jove de TG anys, se-
gons sembla militant del PCE (i)
que va caure ferit de bala. Com
l'any passat aquest partit, qus de
fa temps s'ha caracteritzat per la
seva extrema violència a les ma-
nifestacions que contínuament
convoca i en les quals es pro-
dueixen durs enfrontaments amb
la policia amb un balanç ple de
ferits va convocar una manifesta-
ció paral·lela a la plaça de Sant
Jaume. Si l'any passat una mani-
festació igualment convocada pel
PCE (i) provocava un balanç d'ün
mort, Frecher afiliat a la CSUT,
enguany s'ha repetit la mateixa
història en la persona d'Emilio
Gustavo i amb unvgran nombre
de ferits. És inadmisible que a
hores d'ara un partit tan minori-
tari com el PCE (i) s'arrogui amb
la llei de la violència i de la pro-
vocació clara i flagrant convertint
els carrers de Barcelona-en uns
carrers plens d'agressivitat ab-
surda i indiscriminada. Els matei-
xos cartells anunciadors d'aques-
tes manifestacions ho deixen lloc
al dubte, amb dibuixos de gent
portant armes de foc, etc.

Aquest cop com tants d'altres
s'ha repetit la història, la policia
estava allà i els manifestants (en
un nombre ínfim) hi acudiren
amb una actitud clarament pro-
vocativa i desafiant, proveïts de
centenars de còctels molotovs.
Després venen les lamentacions,
o potser el que busca aquest par-

tit és això: morts per a presentar-
los després com a. màrtirs. El que
no poden pensar és que amb una
actitud com Ja seva la policia ro-
mandrà quieta i no respondrà la
violència.

Actituds com la del PCE (i) ab-
solutament sense sentit són rer
butjades per tota ia població i

creiem que ja va sent hora qüe es
posi fi a una situació tan injustifi-
cada com absurda, i més en uns
moments com els actuals en què
hi han altres camins que no són
la violència perquè tothom ex-
pressi llurs opinionsJ alternati-
ves

ERNEST PAULÍ

de la Diada
La manifestació de l'onze de

setembre a Barcelona, convoca-
da unitàriament per gairebé tots
els partits de Catalunya va estar
ben plena d'anècdotes.

—' Vàrem poder veure pancar-
tes de tots els partits. Algunes,
però, s'apartaven de la línia ofi-
cial de l'organització. Concreta-
ment els del PSUC de Badalona
en duien una que àl costat d'una
caricatura de Tarradelles deia:
"Tarradellas derechista, dimités a
un comunista".
. — I parlant de pancartes els

de la UCC, que també hi eren,
anaven provistos de dotze pan-
cartes, ni una més ni una menys,
transportades per 24 persones,
és a dir dues per cada pancarta,
ni una més ni una menys. Elpropi
Güell^de "Sentmenat en portava
una, pel que es veu van escassos
de personal. Realment el que ha-
gueren d'aguantar ho recordaran
tota la vida. Durant tot el trajecte
foren increpats pel públic amb.
crits de: "Aqui se ve la fuerza de
UCD", "feixistes", etc. Ja cap al
final els crits es transformaren en
coses majors i anà d'un pèl que
alguns elements del públic no ar-

ribessin a les mans.
— Entre els portadors de les

pancartes de la UCC s'hi trobava
un que duia barba i, que val adir,
no semblava militant d'UCC, i al
qual sentirem dir que si duia la
pancarta era per assegurar la se-
va feina. Els empresaris d'UCC
les gasten així.

— No mancaren crits en con-
tra deia Constitució. Mentre uns
anaven cridant "No a la Constitu-
ció" els del PORE que sempre
Han de ser més, deien:: "el No no
és suficient, boicotejem".

— No hi mancà un record 3
Frecher, que fou mort l'onze de
setembre de l'any passat i que
estava afiliat a la CSUT. Aquesta
central junt amb el PTE guarda-
ren un minut de silenci davant
I estàtua d'en Rafel de Casanova.

— Entre les pancartes
solidaritzant-se amb Ma Diada de
bra Catalunya n'hi havia una
il'Herri Batasuna d'Euskadi, i una
Jítra del MES de,Portugal, amb-
dues força aplaudides.

— Creiem que enguany l'or-
ganització va cometre un greu er-
ror en no pensar en il·luminar el
monument i així ho palesà la

gent demanant una i altra vegada
.llum per en Rafel de Casanova.
Finalment els bombers vingueren
a solucionar la papereta instal-
lant un potent.focus/

— Uns que també hagueren
de córrer davant la multitud foren
en Carleé Sentis i en.Moreta els
quals es veieren piropsjats amb
crits contra en Suérez o el de
"Sentís a Madrís". Finalment els
militants del PTE vingueren a
treure'ls de la dificultat, oferint-
los un local que tenien a la vora.
Una bona contrapartida à les
gestions que havia fet la UCD
.perquè el PTE participés en l'ela-
boració de* l'Estatut.

— £ense cap dubte els que
millor s'ho passaven eren els gais-
i els grups feministes. Cadascun
pel seu costat muntaren la seva

-gresca. Les feministes anaren du-
rant tota Ja marxa cantant i ba-
llant. Una cosa semblant feren
els gais que cridaven coses com:
"somòs cachondos y estamos
muy,buenos", etc. Coses que en-
cara no he entès què tenen a
v,eüre amb la "Diada, però que tot
plegat donaven alegria a la mani-
festació.

El cap de la manifestació amb els parlamentaris socialistes al davant.

.:• -v

Els socialistes per l'Estatut tan llarg i abastament reivindicat.

L'onze de setembre: una jornada de
reivindicació popular i nacional.

£/ militant del PCE (i) que morí en ets incidents posteriors a la manifestació, poc després d'ésser ferit.

No tots anaren a manifestar-se; alguns Lno pocs anaren a fer negoci, ja
sigui venent banderes, v adhesius o la més àmplia gama d'articles. Eís- nens també assisteixen a l'onze de setembre.

A :JL

Els treballadors de Catalunya
mantenim vives dues dates que
"tiem celebrat sempre al carrer —
fins en els anys més durs de la dic- '
tadura franquista—, com a testi-
moni de fidelitat envers els qui ens
han precedit en el combat, i com a .
afirmació de que la lluita continua.

Aquestes dates són el 1 de
Maig i l'Onze de Setembre. La pri-
mera està lligada a la més pura as- ,
sència reivindicativa i de lluita de
la classe obrera. Es lanostra gran
jornada d'afirmació" proletària i in-
ternacionalista. L'Onze de Setem-
bre és la nostra jornada de reivin-
dicació popular i nacional. En ella .
recordem aquell 11 de Setembre
del.17.14 en què el poble de Bar-
celona fou vençut pels exèrcits
borbònics, després d'un setge de
tretze mesos, i es consumava la li-
quidació dé l'Estat català autò-
nom. •"

Aparentment, aquestes dues
dates commemoren derrotes. Però
ni els màrtirs de Xicago ni els màr-
tirs de la Catalunya resistent han
estat vençut, perqUè segueixen
vius entre nosaltres, en un llarg
combat que continuarà fins a la
definitiva emancipació de classe i
nacional del treballadors.

Per això, aquest Onze de Se-.
tembre, els socialistes cridem de
nou al poble treballador a sortir al

carrer, a manifestar de manera
contundent i responsable que la
lluita continua, que ens cal seguir
el combat contra les forces que
volen seguir explotant-nos i
orpimint-nos.

Aquest onze de setembre
de 1978

Aquest Onze de Setembre sorti-
rem al carrer per a exigir que avaa-
ci d'una manera conseqüent i deci-
dida el procés democràtic en curs.
Enfront dels qui voldrien mantenir
Una democràcia hipotecada i con-
trolada pels grans centres de po-
der oligàrquic, pels hereus del
franquisme; els treballadors mani-
festarem la nostra voluntat d'avan-
çar fermament en l'aplicació de les
llibertats polítiques, sindicals i na-
cionals.

Des del punt de vista dels so-
cialistes, això significa, avui:
1. La reivindicació d'una Genera-
litat amb amples poders i al ser-
vei del poble.
2. La reivindicació d'un Estatut
d'Autonomia que actualitzi i apro-
fondeixi el del 1932. •, • '
3. L'afirmació dels drets nacio-
nals de Catalunya, fraternal i so-
lidària amb tots JBIS pobles
d'Espanya.

4. Constitució sí, terrorisme no.
Contra els intents ultres de provo-
car un retorn al passat, el suport al
nou marc constitucional democrà-
tic.
5. Contra la crisi, per una llei
contra l'atur. Que siguin els rics
els qui suportin el pes principal
d'una crisi que ells han provocat.
6. Per l'ampliació de les lliber-
tats. Per la llibertar d'acció sindi-
cal a l'empresa. Per la celebració
immediata d'eleccions munici-
pals.

L'Onze de Setembre català ens
recorda també aquell Onze de Se-
tembre Xilè en que l'imperialisme
assassina al company Salvador
Allende i a centenars de socialistes
i patriotes de Xile, per tal de fer
avortar una gran experiència de
transició democràtica al socialis-
me. Per això, en aquesta data ma-
nifestem també la nostra solidari-
tat amb els pobles orpimits de
Llatinoamèrica i la nostra con-
demna de les dictadures feixistes i
de l'imperialisme que els hi dóna
suport.

Treballadors, poble de Catalu-
nya^

La lluita continua \ Fem de l'On-
ze de Setembre una gran diada de
reivindicació popular i nacional!.
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Estudio comparativo entre el borrador y> el texto definitivo

"Así lo dispongo por el presente real decreto, dado
en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos se-
tenta y ocho" A continuación sigue la rúbrica del Rey
Juan Carlos. Dos meses y diez días después, el dos de se-
tiembre, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real
Decreto de incorporación de la Léngua Catalana al siste-
ma de ensenanza en Catalunya que había sido aprobado
en aquella fecha. Un extrano misterio se cierne en torno al
porqué de ese retràso.

Para explicarlo se ha acudido
a distintòs razonamientos. Uno
de ellos ha sido que la presión in-
directa de los llamados poderes
fàcticos representaba el obstàcu-
lo dilatório. Otra explicación atri-
buía este retraso a una venganza
personal de Suàrez contra Jordi
Pujol por no haber votado contra
la constitucionalización del dere-
cho a la autódeterminación (co-
mo se recordarà, C.DC se abstuvo
en, aquella yotación). Tanto una
como otra justificación, sin em-
bargo, no aportan excesiva luz
sobre el tema ya que, de un lado,
hablar de los poderes fàcticos es
ya en sí una exprésión confusa y,
de otro, no se comprende por
qüé Adolfo Suàrez ha de vengar-
se de una persona o un grupo po-
lítico y no de otros que han teni-
do la misma ò mayor interven-
ción en la negociación del men-
cionado decreto. La nebulosa si-
gue, pues, aní y seguramente se-
guirà durante mucho tiempo.

Para intentar indagar un poco
en este tema serà quizàs intere-
sante proceder a un estudio com-
parativo de los dos decretos: el
que se filtro a la pfensa el mismo
dia que tenia que ser aprobado
(otro profundo secreto envuelve
esta filtración y a su autor) y el
publicado por el B.O.E. el pasado
dos de setiembre.

Antes de pasar a un estudio
màs detallado de las diferencias
en el texto de los decretos, hay
que resaltar la introducción en el
segundo de pàrrafos enteros. El
decreto aprobado el 23 de junio
estaba compuesto por un pream-
bulo, seis artículos, una disposi-
ción transitòria y cuatro disposi-

ciones finales. EÍ decreto dado a
la luz pública recienteménte con-
taba asimismo, con un preàmbu-
lo, seis artículos però con un
apartadò màs en el tercero, la
disposiciórí"*-transitoria y cinco
disposiciones finales es decir una
màs. Por ultimo, decir que el de-
creto publicado el dos de setiem-
bre lleva fecha del 23 de junio
sobre la rúbrica del Rey, lo cual
parece implicar que no ha sufrido
modifieaciones desde entonces y
que las únicas diferencias co-
mentadas a continuación, se in-
trodujeron en el trahscurso de
ese mismo dia. Hecho que, de
ser cierto, justifica aún menos el
retraso de su publicación.

Un preambulo que ha
engordado

El preambulo del decreto ha
sufrido la incorporación de un
nuevo pàrrafo así como el reto-
que de diversas expresionès, re-
toqíie que no se debe solamente
a cuestiones de mero matiz. Con-
tra este preambulo se han levan-
tado voces quejàndose de la no
referència del mismo al pasado
reciente de lucha por la recupera-^
ción del catalàn. "Parece que noT
ha pasado nada y han pasado
cuarenta anos", decía Marta
Mata en junio refiriéndose a este
preambulo. 0 los mismos mierri-
bros de la Asociación de Profeso-
res de Catalàn que se lamenta-
ban de que "desde la perspecti-
va ministerial, el decreto da la
sensación de algo que émpieza
ahora, ignorando la historia de
los últimos anos en nuestro

, " --\

país, durante los cuales se ha
hecho catalàn en la escuela a
partir de recursos no estatales
y a cargo de un profesorado cu-
yo trabajò tampoco se ve ahora
explícitamente recbnocido". La
situación de los, profesores de y
en catalàn es uno de los puntos
màs conflictivos que déberà re-
sofver la puesta en pràctica del
esperado decreto. Pese a estàs
insufiencias del .decreto y recur-
riendo al tan manido pragmatis-
mo político; no ha de doler exce-
sivamente que el decreto no re-
conozca el rnérito de la larga lu-
cha clandestina así como que
pretenda capitalizarlo el gobierno
actual, màs bien hay que esperar
las consecuencias inmediatas del
articulado del mismo y, en princi-
pio, y salvo las previsibles dificul-
tades en su aplicación, el decreto
ha sido muy bien recibido por las
djferentes instituciones catalanas
que durante tantos anos han lu-
chàdo en suplència de las inexis-
tentes instancias oficiales.

En el preambulo del recién pu-
blicado decreto -se incluye todo
un pàrrafo que no existia en el
primero. Este pàrrafo anadé dos
justificaciones màs al porqué de
la publicación del decreto, las
cuales püeden représentaf difi-
cultades à la hora de proceder a
la elaboración de decretos simi-
lares en otras zonas del Estado
espanol. Díce lo siguiente: "Las
normas y medidas que en 61 se
establecen responden a la si-
tuación socio-linguística de
Catalunya (el decreto no habla

. de CatalunyaK caracterizada por
el amp/io uso de la léngua cata-
lana en dicha comunidad que,
ademàs de la léngua común de
todos los èspanoles, es utiliza-
da como vehículo de comuni-
cación para la mayoría de la
población de Cataiuya. Ade-
màs, se ha tenido en cuenta, al
examinar las posibilidades de
su aplicación, que existe unmí-
nimo adecuado de profesores
en condiciones de facilitar la
ensenanza de dicha léngua,
que representan màs de un 30

••»

Prensa en cçtalàn: algo es algo.
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por ciento del actual profesora-
do estatal". , -

Las primeras modifieaciones,.'„
en este preambulo tienen un do-
ble objetivo con respecto al ar-
ticulo del anterior: sentar fuerte-
mente el uso del castellano como
léngua común a todos los èspa-
noles y mitigar la fuerza y las pri-
sas de la exigència de la normali-
zación plena del catalàn. Así, en
el primer pàrrafo, la frase "se ga-
rantrce el derecho de los alum-
nos al conocimiento de su len-
gua materna, así como a recibir
la ensenanza en la misma" ha
pasado a ser "se garantice el
derecho de los alumnos al co-
nocimiento de su léngua ma-
terna, así como a poder llegar a
recibir la ensenanza en la mis-
ma". Como se aprecia, el segun-
do redactado es màs suave. Y si-
gue esta misma frase "sin me-
noscabo del dominio.del caste-
llano, léngua oficial como ele-
mento cultural común a todos
los èspanoles" que se ha con-
vertido en "sin menoscabo del
pleno dominio del castellano,
léngua oficial del Estado, como
medio de comunicación común
a todos los èspanoles".
' O bien el siguiente pàrrafo en
que la incorporación al sistema
educativo del aprendizaje de
las distintas lenguas..." para
ser "la paulatina incorporación
al sistema educativo..." Y son
palabras como esta, paulatina,
las que espantan un poco, cuan-
do los reales decretos tardan me-
ses en publicarse.

Màs adelante sustituye la pa-
labra Estado espanol por Espana
en un final de frase y agudiza la
importància de las -diferencias
existentes entre las distintas co-
munidades con lenguas propias
para evitar así que este decreto
siente precedentes; tras ello, una
nueva rectificación trae a la pa-
lestra otro de los puntos que, se-
guramentè, representarà mayor
número de problemas en el mo-
mento de aplicar el. decreto: la
espada de Damocles de "...y a
los medios disponibles".

La siguiente, sorpresa nos la
depara la aparición de una cono-
óida fórmula al cambiar ,un "en
cumplimiento de los Pactos de
la Moncloa" por un "congruen-
te con- la orientación de los
Pactos de la Mòncloa y los

_acuerdos entre el presidente
del Gobierno y el Presidente de •
la Generalidad provisional de
Catalunya". Màs sorprendente
es la inclusión de este acuerdo
entre presidentes si se recuerda
que cuando se prpdujose publico
un documento conjunto que pro-
voco enorme revuelo en Catalu-.
nya en el cual se hablaba eh tér-
minpsde garantizaren las escue-
las catalanas la ensenanza del
catalàn para aquellos alumnos

- que así lo deseasen. Si este do-
cumento y el decreto son con-
gruentes, es que la palabra con-
gruente ha cambiado últimamen-
te de signifiçado. 7 ;

A continuación, y tras recordar
la necesidad de ajustarse a las
disponibilidades de recursos e in-
troducir el elemento de las cir-
cunstancias y porcentajes de la
población qué conoce y utiliza la
léngua catalana, se pasa al arti-
culado mismo del Decreto-
Los retoques del decreto

Però, de hechò, los retoques

màs importantès, los que han de
tener una repercusión màs con-
creta en el restablecimiento de la
ensenanza del catalàn, son" los
hechos en el articulado mismo
del decreto. Veàmoslos: como he
senalado màs arriba, los cambios
màs aparatosos han sido la inclu-
sión de un nuevo apartadò. en el
articulo tercero y de una nueva
disposición final. Però repasemos
los artíeujos. El primero, que no
ha sufrido modificación alguna,
queda redactado de la siguiente
forma: "La léngua oficial del,Es-
tado se ensenarà, conforme a
los planes de estudio, en todos
los centros docentes de Catalu-
nya, al objetó de que todos los
alumnos adquieran el dominio
oral y escrito de la misma ade-
cuado a su edad". Es el recono-
cimiento de una realidad por la
que se ha estado luchando-mu-
cho tiempo y representa, por tan-
to, un éxito importante del pue-
blo cataíàn. Però vèarhos los si-
guientesartículos. En el segundo
nos encontramos con dos modifi-
eaciones importantès respecto al
redactado inicial. Al hacer refe-
rència a los centros que incorpo-
raran obligatoriamente a sus pla-
nes de estudio la ensenanza del
catalàn,, el nuevo decreto no se
refiere a los centros que imparten
el Bachillerato^ y, por otro lado, -
Incluye la Formacfón Profesional
de Primer Grado. Af igual que el
primero, este decreto incluye los
centros educativos de Preescolar
y de Educación General Bàsica.
En este articulo segundo se ha
introducido una coletilla, "consi-
deràndose en su aplicación las
circunstacias personales de los
alumnos", que es la que permiti-
rà que los hijos de funcionarios y
otros profesionales cuya residèn-
cia en Catalunya no sea fija, pue-
dan optar por no aprender el ca-
talàn. .

Con la sola salvedad de la in-
troducción de la Formación Pro-
fesional de Primer Grado, el pri-
mer apartadò del articulo tercero

.. es idéntico. Dice así: "A fin de
facilitar que la ensenanza, en
los niveles educativos de
Preescolar, EGB y FP de Pri-
mer Grado se base en la léngua
materna de los alumnos, caste-
llana o catalana, cuando se dis-
ponga de los medios adecua-
dos para ello, el Ministerio de
Educación y Ciència y la Gene-
ralitat Provisional de Cataluna
programaran conjuntamente,
las oportunas medidas."

En el siguiente apartadò nos
encontramos con un núevo con-
ceptp. Contrariamente a lo que-
se decía en-el primer decreto
"los centros docentes estatales
y no estatales podran desar-
rollar programas en léngua cas-
tellana o catalana, en aten-
ción..." no solo "a las caracte-
rísticas socio-linguísticas de la
población escolar" como decía
aquél sinó "a las opciones de
los padres y a los medios de
que se disponga". Serà, pues,
importante el papel de Jos padres
a la hora de decidir si las clases
se hacen o nò en catalàn, hecho
que hay que valorar positivamen-
te por lo que tiene de aproxima-
ción de la gestión de la escuela a
sus màs directos. interesados.

A continuación, en un nuevo
apartadò tercero de este articulo,
se estipula la situación en que
quedarà el Bachillerato. Es la si-
guiente: "Los actuales planes

de estudio de. Bachillerato se
readaptaran para dar cabida en
Cataluna à* la ensenanza de la
léngua y literatura catalanas
dentro del horario escolar".

Los siguientes artículos apor-
tan pocas novedades.

Articulo 4°.- En las Escuelas
Universitarias del Profesorado
de EGB.de Cataluna, se pro-
gramarà la creación (se crearà,
decía en el primer borrador). de
Çàtedras de Léngua y Cultura
Catalana que desarrollaràn, en-
tre otras actividades, progra-
mas lingüístico-pedagógicos
para sus alumnos, al objeto de
sü formación como profesores
de dicha léngua.

Los profesores de EGB que
hayan.cursado con'aprovecha-
miento los programas a que-
alude el pàrrafo anterior, que-
daran habilitados para impartir,
también en léngua catalana,
las ensenanzas propias de cada
nivel (en el anterior decía "recibi-
ràn la adecuada titulación que les
habilitarà .para impartir las ense-

. nanzas propias de cada nivel en
léngua catalana ).

Articulo 5°.- El Ministerio de
Educación y Ciència y la Gene-
ralitat Provisional de Cataluna,
conjuntamente, podran reco-
nocer los estudiós impartidos
por otros organismos e institu-
ciones, que tengan por objetò
la formación del profesorado
de léngua catalana. Asimismo
podran habilitar para este tipo
de ensenanza al profesorado

. que supere las pruebas que al.
efecto se establezcan.

Se plantea con estos dos ar-
tículos tqda la problemàtica del
profesorado de catalàn. Es -éste
otro tema importante del que ha-
blaremos aparte.

Articulo 6°.- La autorización
de los libros de texto y material
didàctico destinado a las ense-
nanzas de la léngua catalana,
así como la de los demés libros
de texto escritos en catalàn, se
realizarà por una Comisión
Mixta constituïda porrepresen-
tantes de la Administración del
Estado y de la Generalitat Pro-
visional de Cataluna. Con ca-
ràcter general, se estarà a lo
dispuesto en el . decreto
2531 /A 974.

La importància, de esta Comi-
sión radica en la necesidad de
evitar la arbitrariedad de traducir
al catalàn la misma historia fal-
seada (por poner ejemplo de una
adignatura) que se ha venido en-
sefíando hasta ahora. Como de-'
nunciaba recienteménte Rosa
Sensat, no estan, lejanas las pro-
hibiciones.de libros de texto ca- .
talanes acusados de catalanistas

-o marxistas.

Una transitòria, cuatro
finales y una de regalo

Disposición transitòria.- Has-
ta tanto no se cuente con el
profesorado suficiente para
atender las ensenanzas de len-
gua catalana, el Ministerio de
Educación y Ciència organizarà
en colaboración con la Genera-
litat Provisional de Cataluna,
curso de formación y perfecciò-
namiento del profesorado.

Disposiciones finales.- 1. El
presente real decreto entrarà
en vigor al dia siguiente de su
publicación en el BOE (ahí te
duele) 2. Se autoriza al Ministe-
rio de Educación y Ciència para
desarrollar lo establecido en el
presente real decreto y para re- t
guiar, consúltando con là Ge-
neralitat Provisional de Catalu-
na, sus efectos acàdémicos y
territoríales, así como sus im-
plicaciones respecto a los
alumnos a que afecta su articu-
lado (en el anterior decreto, que
no incluía esta consulta con la
Generalitat, hablaba de "regular
sus implicaciones en el conjunto
del sistema educativo espanol") '

3. (Anadido) El MEC y la Ge-
neralitat Provisional de Catalu-
na, conjuntamente, considera-
ran en la aplicación de los ar-
tículos 2° y 3°, 3 del presente
real decreto, los niveles que

. deberàn superar los alumnos,
en función de su grado de co-
nocimiento inicial de la léngua
catalana.

4.--Los derechos adquiridos
por el profesorado numerario
de los centros docentes seran
respetados de acuerdo con la
legislación vigente (En el ante-
rior "La aplicación del presente
real decreto, en ningún caso per-

^

judicarà los derechos adquiridos
por el profesorado numerario de
los. centros docentes"),.

5.- En el àmbito territorial de
Catalunya queda derogado el
decreto. 1433-75 de 30 de ma-
yo, por el que se reuló con ca-
ràcter experimental la incorpo-
ración de las lenguas nativas
en los programas de los cen-
tros de Educación Preescolar, y
General Bàsica así como cuan-
tas disposiciones de igual o in-
ferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente real
decreto.

Dado en Madrid, a veintitrés
de junio de mil novecientos sé'-
tenta y ocho.-Juan Carlos.
- Hasta aquí, pues, el texto del
decreto regujador de la incorpo-
ración del catalàn al sistema de
ensenanza de Catalunya, a través
de su estudio comparado con el
que se filtro a la prensa el dia 23
de junio. Coincidiendo con las di-
versas voces autorizadas que so-

, bre este "tema se han-manifesta--
do, hay que congratularse de la
publicación de este decreto que
debò normalizar lo que durante
mucho tiempo ha sido anormal:
que los catalanes aprendan y ha-
blen su pròpia léngua. .

Las dificultades, no hay que
decirlo, se presentaran por diver-

. sos lados y habrà sorpresas de-
sagradables. La primera ha sido

el retraso de su publicación en el
BOE y pueden intuirse otros con-
tratiempos. Por ejemplo, la cir-
cunscripción del àmbito de inci-
dència del decreto a Catalunya
ha decepcionado a aquellos que
esperaban se extendiera a todas
aquellas zonas de habla catalana.
Este defecto, que ya se encontra-
ba en el decreto de bilingüismo
aprobado el 30 dè abril de 1931,
ha sufrido diversas denuncias,
entre otras la de la Federación
Socialista Balear del PSOE.
..La misma Asociación de Pro-

fesores de Catalàn, en una asam-
blea de unos 150 ensenantes,
planteaba dos puntos candentes:
el que se garanticé la co.ntinuidad
en su trabajo a todos los profeso-
res de catalàn hasta hoy en acti-
vo y que el previsible retraso en
el comienzo de las clases no su-
pónga retrasos en el cobro de los
salarios. En realidad, lo que con-
vendría descubrir es quién paga-
rà a los profesores de catalàn. En
principio, y después del decreto,
es el MEC el encargado de retri-
buir a los profesores de catalàn
sustituyendo la suplència que en
este sector han venido desar
rrollando el Departament d'Ense-
nyament del Català de Òmnium
Cultural y diversos Ayuntamien-
tos de Catalunya, però los profe-
sores dudan de que esta sustitu-
ción no se produzca sin la pérdi-

da de alguna que otra mensuali-
dad.

Dos cirestiones vitales màs a
tener en cuenta son el dar validez
a los títulos diversos que actual-
mente pòseen los profesores de
catalàn y la autorización de los li-
bros de texto de y en catalàn.
Ambas resppnsabilidades recae-
ràn sobre una Comisión mixta
Estado-Generalitat que, hay_que
esperarlo, tendra que funcionar
màs ràpidam'ente-que su homò-
nima de traspaso de competén-
cias, por lo menos en lo que se
refiere a matèria de ensenanza.
Recordemos que es precisamen-
te el hecho de que no se haya
producido ningún acuerdo en el
seno de esa Comisión mixta para
el traspaso de competencias de
ensenanza el que ha motivado
que sea el MEC quien tenga que
asumir la completa finanaciación
de este proyecto.

En tanto en cuanto no se pro-
duzcan estàs transferencias, es-
peramos que este decreto que
tanto ha costado de publicar se
lleve ràpidamente a la pràctica y
las ordenes ministeriales que ya
se conocen però que aun no ha
publicado el BOE, no tengan que -
ser sometidas a un estudio com-
parativo como el que hemos he-
"cho aquí.

FRANCESC BAIGES

Lengüa castellana
Idioma modorno
Lerigua' catalana
Motomàticas
MetomóticGS y Ctencias
de ià Naturaleia
Arca do Bxpcriencias
Ciencias Sociafes y
Educación CMcà
Àrea de dinàmica y Plàstics
Tecnologia
Educación Física y Deportes
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INTERNACIONAL
Després de la visita de Hua Kuo-feng a Europa

L'eurocomunisme
víctima de
l'enfronta ment xi no

L'enfrontament polític entre Xina i l'URSS ha pres
una nova volada arran de l'ofensiva diplomàtica inter-
nacional iniciada pel govern de Pekin aquestes dar-
reres setmanes. Es pot dir sense exagerar que el pano-
rama polític del món, i especialment la relació de for-
ces en el si del bloc comunista ha sofert l'impacte de la
nova orientació xinesa.

Certs comentaris internacio-
nals fcs pregunten, fins i tot, si l'é-
poca de l'eurocomunismeno s'ha
acabat ja, a penes encetada. Es
plantegen si no hem entrat en
una fase de resistència, molt més
extensa geogràficament, entre
païssos i partits comunistes con-
tra els objectius hegemònics atri-
buïts a l'URSS.

Els xinesos, segons aquesta
interpretació que sembla fona-
mentada, jugarien el paper d'im-
pulsors en la resistència contra
l'hegemonisme soviètic que s'or-
ganitza actualment, i en la que
participaria també el P.C. italià.
Es veu de seguida l'importància
política i ideològica que tindria
aquesta evolució del comunisme
internacional, cas de confirmar-
se els mesos propers.

Analitzem els fets amb més
detall.

Dues iniciatives
diplomàtiques sense
precedents

La primera "bomba" política
de la diplomàcia xinesa esclatà al
començament del mes proppas-
sat, quan les agències de premsa
mundials anunciaren la signatura
d'un tractat de cooperació eco-
nòmica i d'amistat entre Xina i
Japó. El què els soviètics no ha-
vien pogut aconseguir després de
la segona guerra mundial, els xi-
nesos ho han reeixit ara de forma
espectacular.

Amb el dit tractat, Xina asso-
leix dos dels seus objectius fona-
mentals: accele/ar l'industrialit-
zació del país amb una ajuda ja-';
ponesa massiva i impedir l'encer-
clament que hagués representat
un tractat similar entre soviètics i
japonesos. Els crits d'indignació
de la premsa soviètica davant la
firma del tractat demostren l'èxit
de la diplomàcia de Pekin. Però
el cop encara feia mal quan n'ar-
ribà un altre més difícil d'encai-
xar: l'anunci del sorprenent viat-
ge del primer ministre xinès Hua
Kuo-feng a l'estranger i, princi-
palment, la visita a dos païssos
comunistes europeus, Rumania i
Jugoslavia, en plena zona d'in-
fluència soviètica.

La sortida d'un primer ministre
xinès cap a Europa no tenia pre-
cedents, tant en la Xina imperial
com en la revolucionària. El viat-
ge de Hua presenta sens dubte,
un canvi profund de la política
exterior xina que, d'un país amb
mentalitat de fortalesa assetjada,
passa a l'ofensiva internacional
contra el que considera el seu
enemic principal, l'URSS.

Reaccions soviètiques

Les reaccions soviètiques da-
vant les inesperades iniciatives
de Pekin han sigut fulminants,
però s'han desenvolupat, per ara,
en l'únic terreny que podien
desenvolupar-se, el de la polèmi-
ca. Els atacs de la premsa soviè-

tica contra els xinesos s'han fet
netament més vigorosos i inci-
sius. L'URSS ha considerat les
dues operacions —tractat amb el
Japó i viatge de Hua— com dos
fracassos per ella. Encara més;
els atacs s'han extés als dirigents
jugoslaus i rumans, particular-
ment al President Tito i al cap del
govern romà Ceaucescu. Els so-
viètics no toleren la més petita
feblesa quan es tracta de les rela-
cions amb Pekin, i molt menys
encara quan Hua té la gosadia de
visitar dos païssos tan propers a
les . fronteres europees de
l'URSS.

Ara, al seu torn, els soviètics
creuen que es dibuixa una ame-
naça d'encerclament que, segons
el Kremlin, tindria un triple as-
pecte: la creació d'un eix Was-
hington —Tokio— Pekin; la pre-
sència de Xina en els Balkans i
l'influència xinesa en el movi-
ment dels païssos no alineats.
Fins fa poc, els xinesos deien a
qui els volia escoltar, que la ter-
cera guerra mundial era inevita-
ble, dins d'un termini més o me-
nys llarg, degut a les aspiracions
"imperialistes'' de l'URSS. Ara
sembla que han aigualit la seva
posició i creuen que la humanitat
pot estaviar-se els horrors d'una
tercera guerra mundial, a condi-
ció, però, de que el bloc dels paï-
sos que s'oposen a les aspira-
cions hegemòniques de l'URSS
sigui prou fort per fer*-la recular

/ En canvi, els xinesos, seguei-
xen afirmant que el centre neu-
ràlgic dels esdeveniments, el que
decidirà de l'eventualitat o no
d'una guerra, segueix essent Eu-
ropa. Per això han tingut un inte-
rès especial en marcar la seva
primera sortida diplomàtica cara
al món, amb la visita a dos païs-
sos comunistes, Jugoslavia i Ru-
mania. El demés, per a ells, era
secundari.

''4
y
>

o

V - ^ ' • • ' " - • >-'% &Ï

!$ 5 / • . * ' . • • . • Ï \ \ ; ^ : : . : £

..•fe >

Front comú contra
l'hegemonisme soviètic

L'iniciativa de Pekin es com-
pren. El que cal preguntar-se és
perquè els dos païssos comunis-
tes mencionats han rebut de ma-
nera tan cordial i sumptuosa ai
primer ministre xinès. El motiu de
l'actitud de jugoslaus i rumans,
segons coneixedors de les inte-
rioritats dels païssos i partits co-
munistes, és clara: la por a l'he-
gemonisme soviètic; por en la
què participarien també diversos
partits comunistes europeus que
no estan en el poder, com l'italià i
l'espanyol. Aquesta és, almenys,
la tesi sostinguda, entre altres,
pel conegut escriptor i periodista
comunista 'independent, K. S.
Karol. •:

En un article que acaba de pu-
blicar en el reputat setmanari
francès d'esquerra "Nouvel Ob-
servateur", Karòl afirma, textual-
ment: ."La reacció dels comunis-
tes italians davant les abraçades
del president Tito i de Hua Kuo-
feng, demostra que s'està creant
un nou front de partits, preocu-
pats per "l'hegemonisme de
l'URSS".

Aquesta actitud del P.C.I. s'ex-
plica, segons Karol, per diverses
raons de les què citem dues de
fonamentals. Per una banda/el
P.C.I..aconsellat per Tito, és
conscient dels perills que repre-
sentaria la política expansiva de
rURSS a Europa, Àfrica i Àsia,
alhora que la majoria dels intel.-
lectuals del partit es mostren
pessimistes sobre el caràcter so-
cialista dels païssos de l'Est i àd-
huc en la possibilitat de
reformar-los (Discussions en el
seminari de l'escola d'estiu del
Partit, el Juliol passat a Frattoc-
chie). \

Per altra banda, el P.C.I. sap
que el període que seguirà a la
desaparició de Tito serà.difícil i
que convé preocupar-se'n ja des
d'ara. S'ha revelat que en 1968
Xina suggerí a Jugoslavia, Ruma-
nia -i Albània que preparessin
junts llur defensa contra un pos-

sible intervenció militar soviètica
després de la mort de Tito, pers-
pectiva que ha facilitat ara la
creació de Taxe Bucarest-
Belgrad-Pekin.

Por de l'hegemonisme soviè-
tic; escepticisme en quant a l'e-
volució progressista de les socie-
tats de VEst; actitud benevolent
dels Estats Units envers els païs-
sosque combaten l'influència so-
viètica (Rumania, Jugoslavia);
més tolerància pels partits comu-
nistes que practiquen una políti-
ca moderada i més independent
de Moscú (cas del P.C.I. i del
P.C.E.), explicarien la reorganitza-
ció de forces que té lloc actual-
ment en el si del comunisme in-
ternacional, reorganització ani-
mada ara pels xinesos.

Per l'Agost del 1968 els tancs
soviètics aixafaren la Primavera
de Praga. Amb deu anys de re-
tard—diu Karol— passa actual-
ment entre Tito, els rumans i els
comunistes italians ^quelcom
d'intolerable per l'URSS. Quel-
com, però, que nó pot evitar: Pre-
paren no res menys que una
ofensiva comú, junt amb els xine-
sos, contra "l'hegemonisme" so-
viètic. -

Així doncs, després del curt
període de l'eurocomunisme, en-,
trariem en una nova situació. No
tots els partits dits "euros" com-
parteixen la política xinesa ni te-
nen la mateixa actitud agresiva
envers l'URSS. El P.C. francès,
per exemple. ï n canvi, els xine-
sos, fins ara absents, entren di-
rectament a Europa en la batalla
anti-hegemònica contra el Krem-
lin-

Serà possible, si aquesta evo-
lució persisteix, parlar encara
d'eurocomunisme?

Com, per altra banda, el socia-
lisme internacional travessa tam-
bé una crisis ideològica, ens tro-

. bem davant un replantejament
general per part dels partits
obrers, d'objectius, d'estratègies
polítiques, i fins i tot de doctrina,
a "nivell mundial.

C. ROSA
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Hacia la firma de nuevos Pactos
LABORAL

Un otono difícil
La llegada de septiembre ha puesto en el primer pla-

no de la actualidàd informativa, dos problemas relació-'
nados con el mundo del automóvil, este medio de loco-
moción que nos vemos forzados a utilizar quasi obliga-
toriamente en la Sociedad consumista en que nos mo-
vemos, a consecuencia de la falta de unos transportes
públicos eficaces y suficientes.

Se trata de la huelga de los
empleados de gasolineras, con-
vocada unilateralmente por la
CNT, y las tomas de posición an-
te el futuro de la SEAT, la que
fuera "empresa modelo" del régi-
men franquista, y que por su vo-
lumen es aún el centro de trabajo
con mayor número de empleados
de Catalunya. El futuro de los tra-
bajadores de SEAT y el de los de
numerpsas empresas grandes
pequenas y medianas, coloca en
el primer termino las distintas to-
mas de posición ante un futuro
acuerdo económico y social, que •
haga retornar la confianza a em-
presarios y trabajadores y apunte
alguna salida a la actual crisis,
después de que se analicen los
resultados del Pacto de la Mon-
cloa. ' • . •

Seat: conservar los
puestos de trabajo .

- Como demuestra el acuerdo
entre la firma americana Crysler
y las franceses Citroèn-Peugéot,
tres de las grandes marcas del
sector automovilístico,-éstè se
encuentra actüalmente en una
fase de total reestructuración a
escala mundial que pasa por la
fabricación de grandes series en
base a una. mayor rentabilidad.
Esta situación mundial del sector
es. diferente a la de SEAT, la pri-
mera firma espanola en la pro-,
ducción de automóvites según
sus campanas propagandísticas,
aunque en realidad, no se trata
de una empresa propiamenté es-
panola, por cuanto tanto su tec-
nologia como eldesarrollo indus-
trial y_el mercado exterior, de-
penden exclusivamente de la
FIAT italiana aunque esta firma
posea únicamente el 38% del ca-
pital. Esta dependència se man-
tiene desde la fundación de
SEAT pòrque los directivos im-
puestos por la administración
franquista — en función de sus re-
laciones políticas o familiares—
no planificaran ni desarrollaron
una política tendente a que SEAT
se independizara de FIAT crean-
do una indústria realmente espa-
nola que pudiese responder hoy
eficazménte al desafio de-sus
competidores en el sector. A esto
hay que anadir una mala gestión
comercial conducente a la pro^
ducción de vehículos sin deman-
da y al constante aumento de
stocksj Para poder competir hoy
con éxito en el mercado mundial
es imprescindible pòseer una
avanzada tecnologia, y contar con
una red comercial y de asistencia"
capaz deincidir en todos los mer-
cados. • -

Ante esta situación los ugetis-
tas de SEAT, marcàhdose como
objetivo fundamental el manteni-
miento de los actuales puestos
de trabajo, entienden que la al-
ternativa a esta situación pasa
por la modificación en la compo- •
sición del capital de la empresa,
con la participación de los traba-
jadores en todas las fases de la
negociación. Es necesaria asi-
mismo una definición de la pàrte
mayoritaria, es decir • gerencial,
de los proyectos de inversión, fa-
bricación y comercialización de la
producción que"debe estar en
consonància con los proyectos a

escala mundial del sector auto-
movilístico. En este proceso, la
Administración como parte inte-
grante de la negociación deberà
garantizar los puestos de trabajo
actuales. Esto en la pràctica su-
pondría aceptar la compra de ac-
ciones de FIAT, puesto que las
condiciones financieras del INI
no permiten que éste pueda re-
solver el problema de SEAT. Es-
tàs negociaciones para la modifi-
cación del capital se iniciaran el
próximo mes de octubre y las
distintas alternativas sindicales
empiezan a hacerse públicas. .

Gasolineras: escaso eco

La huelga de los empleados"
de gasolineras convocada por la
CNT en Barcelona y que se inicio
el pasado dia 2, no ha tenido ex-
cesivo eco en la profesión, y a
m'edida que pasa el tiempo se va
diluyendo sin què existan pers-
pectivas de negociación de un
Convenio Provincial y sin que se
veaninguna salida que pueda ser
favorable a fos trabajadores. Des-
de el primer momento tantò la
Federación de Energia de UGT
como CCOO, se mantuvieron al

margen de la convocatòria por
considerarse incluidos dentro del
Convenio Estatal que supuso
unas mejoras evidentes para los
trabajadores del sector. CNT que
tiene majoria en afiliados consi-
dero que debía volvera negociar-
se un convenio provincial y con
este motivo ïanzó esta huelga in-
definida, que por el momento so-

-lo hà conseguido que la patronal
realizara algunos despidos, extre-
mo éste que es el único dispues-
to a negociar.

La huelga, pese a los altos
porcentajes dados por CNT, no
ha conseguido solidarizar a més
del 30% de los trabajadores del
sector que vieron como entre los
empleados de Campsa y miem-
bros de las FOP, la gasolina con-
tinuaba expidiéndose. El plantea-
miento de esta huelga es un ex-
celente ejemplo de como no de-
be llevarse la acción sindical.

Hacia unos acuerdos
èconómicos y sociales

La pròxima revisión de los
Pactos de La Moncloa que firma-
ron los partidos políticos el pasa-
do afio tiene distintas perspecti-
vas. Mientras las Comisiones
Obreras por medio de su SecreN-
tàrio General Marcelino Cama-
cho, planteaban un pacto entre la
patronal, los sindicatos, los parti-
dos políticos y el gobierno, de
una duración de entre tres y cua-
tro anos, con lo que bloquearía
todo posible cambio en la cor-

relación de fuerzas tanto a nivel
político como social, en una tàc-
tica coincidente con la elaborada
por el PÇE y PSUC de un gobier-
no de concentración, la Comisión
Ejecutiva Confederal de UGT, de-
claraba que las posibles conver-
saciones para afrontar la crisis
econòmica deberían celebrarse
únicamente entre la Administra-
ción, la Patronal y las Centrales
Sindicales. representativas, con-
cretando el plazo de un ano y de-
berían centràrse en temas pun-
tuales como son la normativa so-
bre negociación colectiva y dere-
cho de huelga, expedientes de
crisis, ley de Acción Sindical, res-
titución del Patrimonio sindical
expoliado y acumulado, etc. El
establecimiento de cualquier
acuerdo entre las parles sociales
y la Administración debería cir-
cunscribirse a criterio de la Eje-
cutiva Federal a garantizar la de-
fensa del nivel de vida y del ern-
pleo.

Sin embargo como afirmaba

Lluís Fuertes secretario general
de la UGT de Catalunya, este
acuerdo "debería ser cumplido
por todas las partes, y no como el
Pacto de La Moncloa en el que el
Gobierno ha cumplido lo que ha
querido".

La CEOE al tiempo que sena-
laba su disposición a negociar
con los sindicatos excluyendo a
la Administración, lo que eviden-
temente limita el posible cumpli-
miento de los acuerdos, anuncia-
ba que el incremento de los sala-
rios debería reducirse a un 10 o
15% para este próximo ano.

En los próximos meses estàs
distintas posiciones iran concre-
tàndose en ün períodó en que de-
ben renovarse convenios colecti-
vos que afectan a mas de tres
milloríes y medio de trabajadores
catalanes, lo que sin duda influirà
decisivamente en que se incre-
mente la cdnflictividad o se im-
ponga la negociación.

JAUME VALLS i VILA

UN TEMA AL AZAR

Burocràcia, Hispanocracía y Burocràcia
Tengo sobre la mesa un articulo y una

información oficial referidos al transporte
urbano y por carretera. Junto a ciertos re-
cuerdos, me centran sobre la tradicional
ineficàcia de los burócratas que escapan a
cualquier control-social. Lógicamente, y
dentro del funcionamiento democràtico
formal que propugna la derecha, cuanto
més alto es el organismo en que la buro-
cràcia se desenvuelye, més ineficaz se
muestra. Puede llegar a funcionar en abs-
tracto, es decir, sin que sü seudogestión
repercuta sobre la reajidad a la que va diri-
gida. Sin que los que viven tal realidad co-
nozcan, tan siquiera,"las instancias que
creen reglamentar sus actividades.

La burocràcia puede llegar a vivir, ac-
tuar y..!cobrar, sin que su labor frascienda
de sus propias oficinas. Púede crear circui-
tos cerrados en los que los papeles sobre
distintos temas salen de un despacho. Cir-
culan por otros despachos. Dan lugar a
que se organicen conferencias, colòquios,
campanas, viajes ycongrèsos. Llegan a
formar un grueso "dossier" con plantea-
mientos, sugeréncias o constataciones. Al
fin los expertos, pletóricos de experiencias
profesionales y de recuerdos de paisajes,
ciudades, espectéculos, comilonas y algu-
na que otra aventurilla, remiten su "dos-
sier" al despacho inicial. Allí se revisa y,
con nuevas directivas, se relanza a su peri-
plo interior ordinario.

Viene al caso lo que me han contado de
ias oficinas de Transportes de Barcelona
S.A. Me dicen que son una maravilla de
organización. Se dispone de fichas, gréfi-
cos, informes, partes y datos estadísticos
al dia. Los autobuses circulan con una re-
gularidad perfectamente adaptada a las
necesidades. Segun los gréficos, claro. Pe-
rò la realidad es que tales autobuses circu-
lan cuando pueden o quieren. Tomo el au-
tobús en un principio de línea. Observo có-_
mo pueden juntarse dos y tres coches del
mismo número y salen dos coches juntos.
Esto ocurre en horas tempranas con las
calles despejadas. Més de una vez es la

protesta de los pasajeros la que pone el
autobús en marcha. El horario parece li-
bre. Los empleados alegan que el desor-
den "viene de arriba". Algunos de ellos se
deben haber contagiado: cosa muy huma-
na.

Me han contado que hace muchòs
anos, el director de la companía de tran-
vías se pasaba mucho tiempo viajando en
los mismos, comprobando su funciona-
miento y hablando con conductores y co-
bradores. Tambien me han contado que
en època més cercana, un director alar-
deaba de que él no había subido a un au-
tobús en1 su punetera vida. Me imagino
que fué el introductor de los paneles He-
nos de datos, multiplico por cinco el pape-
leo, por diez el número de empleados y
por casi nada los coches en servicio. Me
han insihüado que lo único que permane-
ce incòlume, es la tendència a justificar to-
dos los dèficits;de explotación con la
cuantía de los salarios, eternamente con-
siderados como muy aitos.

, En otro plano, la catàstrofe de Los Alfa-
ques jamés' se borraré de mi mente. Pues
bien, existe* un Comisión Nacional de Se-
guridad Vial con-una dedicación entusias-
ta según su director. Esta Comisión parti-
cipo en 1977 en únas jornadas sobre

"Transporte de Mercancias Peligrosas por
Carretera", celebradas en la sedé del Con-
sejo Superior de Transportes Terrestres,
dependiente de la Dirección General de
Tréfico, que tambien celebro en mayo del
mismo ano su XIII Convención de directi-
vos en Madrid y...Toledo. Al parecer, todo
acabo con una audiència de S.M. El Rey.
En la carretera nadie se enteró de nada.

En jos organismos anteriormenté cita-
dos es donde actúan los hispanócratas.
Sus desplazamientos de mayor radio de
acción quedan asegurados por. los euró-
cratas. Solamente en el ano 1977, los de
aquí participaron eh una reünión del Gru-
po de Expertos de la Seguridad de la Cir-
culación —GE. 20 segun süs siglas, lo que
supone 19 Grupós de expertos por lo

menos— de la CEPE —Comisión Econòmi-
ca para Europa—. Participaron en dos Co-
mitès de CEMT —Conferencia Europea Dè
Ministros de Transportes—: un Comitè de
Seguridad Vial y otro de Circulación y Se-
nalización Vial. Participaron en el I Simpo-
sium internacional sobre vehículos pesa-
dos, para la reducción de su peligrosidad:
sigue eltema de la seguridad. Y en un
Grupo Especial OCDE-CEMT sobre seguri-
dad del peatón, en Inglaterra. Y en la CIE-
CA —XV Conferencia Internacional de Exà-
menes de Conducción, en Colònia. Y en la
PRI —Prévention Routière Internacional—,
en Brusélas. Y en un festival sobre seguri-
dad vial en Zàgreb. Paro de contar, pues
no tengo més datos.

Invito a cualquier lector a que pregunte
a conductores y camioneros, a responsa-
bles de empresas de transportes, a los
guardias urbanos o a los agentes de trafi-
co de la Guardia Civil, què les ha llegado a
ellos de tantas reuniones. Para mi, el re-
sultado més espectacular de tdda esa fe-
bril actividad nacional e internacional so-
bre la seguridad vial en 1977, ha sido la
catéstrofe de Las Alfaques en 1978. Y el
consensual mutis por el foro de todos los

: responsables de la seguridad vial que le ha
sucedido.

A la vista de todo lo anterior, me hago
la reflexión de si la opinión pública es ca-
paz de valorar las ventajas de una partici-
pación de los estamentos ciudadanos
afectados por las actividades enumeradas.
Comprènder ía eficàcia de tal intervención,
supone aceptar el planteamienío progra-
métíco socialista de "Profundización de la
Democràcia". Se trata de que en las deci-
siones sobre lo que sea de interès social,
puedan intervenir con suficiente entidad
los afectados per las mísmas. Se trata de
acercar el Poder, poder de decisión, a sus
bases receptoras. Así de sencillo. Y así de
distante de la democràcia formal burgue-
sa.

FRAMOL
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VIDA DEL PARTIT
Reventos exigió legislativas para después del referèndum
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Constituida la Agrupación de Santa Coloma
El domingo, 10 de septiembie, a las once de la ma-

riana, la sala de actos del FOC NOU se encontraba re-
pleta de militantes socialistas. Iba a iniciarse la asam-
blea constituyente de la Agrupación local del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), después de
la corta temporada de rodaje en que una gestora había
mantenido la mínima vida política de los meses vera-
niegos.

Desde la camparia electoral,
los colomenses habían sido moti-
vo de elogio y de ejemplo; el tra-
bajq çonjunto no se había inter-
rumpidò a lo largo de los meses
que siguieron a aquel 15 de Ju-
ri io en que los socialistas obtu-
vieron en Santa Coloma un abru-
mador 46,9% de los votos. Los
socialistas que sudando llenaban
la sala del FOC NOU no eran
unos extra nos entre sí; quien més
quien merios había trabajado en

~eï seno de una comisión o pegàn-
do carteles o en una de tantas
"manis"como hay que hacer en
Santa Coloma, juntos como So-
cialistes de Catalunya.

Intervencíón de Triginer

El nerviosismo hizo perder los
papeles al presentador que.a la
hora de presentar al companero
Josep Ma Triginer, le cedió ader
màs el uso de la palabra, rom-
piendo el orden preestablecido. Y
el secretario de relaciones con la
Generalitat le cogió la palabra
explicando con detalle la postura
del partido ante la actual situa-?
ción política y las perspectivas
existentes tanto a nivel catalàn
como de todo el Estado.

Después, vino la lectura de las
actas de extinción de la Agrupa-
ción Local de la ex-FSC del PSOE
y fa Seccíón del ex-PSC-C. Lue-
go, la ratificación de los miem-
bros del ejecutivo de la nueva
agrupación y las palabras de su
presidente Pedró Martínez quien
dijo haber visto hecho realidad el
mejor de sus suenos "la unidad
socialista en Catalunya".

"El companero Pédro", habló
emocionadamente sobre este
país "que a muchos de nosotros
nos acogió, cuando nos vimos '
expulsados de nuestras tierras,
por la falta de puestos de trabajo,
esta Catalunya a la que hemos"
dado lo mejor de nuestro esfuer-
zo, de nuestra vida, a la que he-
mos dado nuestros hijos que ya
son catalanes". Y en los ojos de
més de uno pudo verse el esfuer-
zo por no dejar caer Una légrima,
tal y como le ocurría al compane- .
ro Ramon Fernàndez Jurado, de
origen andaluz y hoy maestro de

catalàn, luchador también en las
filas del ejército republicano, que
no quiso perderse el acto de

^constitüción en una ciudad muy
parecida a la suya, L'Hospitalet
de Llobregat.

Tampoco habían querido estar
ausentes del acto Camilo Rueda,
colomense y miembro de la eje-
cutiva nacional, Josep Ma Sala
también de la ejecutiva, junto a
conocidos militantes socialistas y
ugetistas.

Miembros de las ejecutiva lo-
cal expusieroh muy brevemente
un avance de las líneas políticas
a llevar a cabo por la agrupación
colomense, concretadas bàsica-
mente en el reforzarniento de la
política unitària con las demàs
füerzas de izquierda y el apoyo
de là UGT local. Con estàs inter-
venciones concluyó la parte de la

-asamblea reservada en exclusiva
à los militantes, para iniciarse
una segunda sesión en la que es-
tuvieron presentes delegaciones
locales del PSUC, PTC, MCC,
OEC, OCE (BR), LCR y CDC que
se adhirieron al acto con el envio
de mensajes que fueron leídos
públicamente ante los aplausos
de la. asamblea.

Palabras de
Reventos

Fínalmente Joan Reventos,
-primer secretario del Partit dels
Socialistes de Catalunya, realizó
una intervención detallada y con-
creta de los objetivos del partido.

"Nuestro partido ha de ser un
partido de militantes, para que
así los socialistas estén presen-
tes en todas las luchas de la cla-
se trabajadora".

Con respecto a la ya celebrada
jornada del 11 de setiembre, Re-
ventos considero que esta fecha
debeltener aún caracteres reivin-
dicativos, crificando ciertas pos-
turas que preferían dar un conte-
nido simplemente folklòrico a la
Diada.

Un aspecto importante de su
intervención fue el tono altameh-
te amistoso con que se refirió
Reventos a los grupos extra pa rla-
mentarios. •-•••> .

Con respecto a la Constitüción

"que no. es como nos hubiera
gustado que fuese en algunos as-
pectos", però que nos va a per-
mitir dar un avance importante
en el terreno político". Reventos
se mostro partidario de convocar
ràpidamente elecciones legislati-
vas después de la celebración del
referèndum. E/ canto de la Inter-
nacional y els Segadors cerró la
sesión, tras la que se celebro un
aperitivo en el que participaran
militantes, periodistas y repre-
sentantes de los partidos colo-
meses.

Rueda de prensa

Joan Reventos, se le notaba,
estaba contento. En la sala don-
de se llevaba a cabo la rueda de
prensa, junto. a los periodistas y
miembros de la ejecutiva, había
un número de militantes intere-
sados en escuchar ai primer se-
cretario del partido.

Se le pregunto a Reventos por
qué no había tratado en su inter-
vención ante la asamblea, el te-
ma de las elecciones municipa-
les, "Simplemente porque antes
de empezar se me había adverti-
do que ya Triginer había hablado

Sobre Constitüción y Sindicalismo

Seminarios de formación
Los próximos días 30 de

setiembre y uno de octubre se
celebrarà en los locales de
Rambla de Catalunya 92, el
primer seminario organizado
por la Secretaria de Forma-
ción del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE).

En esta ocasión, el tema
elegido es el de la Constitü-
ción. Intervendràn como po-
nentes José Antonio Gonzélez
Casanovas, Francisco Ramos,
Isidre Molas, Juli Busquets y
Eduardo Martín.

El cursillo se desarrollarà
durante todo el sàbado y me-v

dio dia del domingo. Està
abierto a todos los militantes.

También abierto a todos

los militantes serà el semina-
rio sobre cuestión Sindical
que se desarrollarà los días
20, 21 y 22 de octubre en los
locales de «Rambla de Catalu-
nya. El cursillo comenzarà en
la tarde del viernes y prose-
guirà durante todo el sàbado y
medio dia del domingo. Iriter-

•- vendran como ponentes José
Valentín Antón, Ignacio Puja-
na, Rafael Madueno y Jesús
Salvador.

Los militantes del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) que estén iritére-
sados en participar en cual-
quiera de los seminarios de-
ben inscribirse directamente
en los locales centrales de la

Secretaria, telefono 215 20
28, o a través de las respecti-
vas agrupaciones locales.

CONFERENCIAS

Igualmente està programa-
da la celebración de dos con-
ferencias. El dia 2 de octubre
a las 19.30 en Rambla de
Catalunya "Anàlisis de la eje-
cución de los 'Pactos de la
Moncloa y su úumplimiento"
por Fernando Ballcells y Er-
nest Lluch.

El 3 de octubre, a la misma
hora, "Compromiso histórico
y la alternativa de la izquier-
da" por Raimon Obiols.

de ello en el acto reservado a los
militantes. Por lo que respecta a
los socialistas seguimos conside-
rando de vital importància la ur-
gente convocatòria de las muni-
cipales; por otra parte, de-haber
cumplido Suàrez su palabra, ya
se habrían celebrado a finales del
pasado ano. El que solicitemos
ahora la convocatòria de legisla-
tivas, no supone por nuestra par-
te dejar de lado la problemàtica
municipal ni mucho menos"...

Para Reventos està bien claro
que la campana que ciertos parti-
dos de la derecha estén llevando
a cabo pidiendo un sistema de
dos càmaras en ei Parlament de
Catalunya es "una jugada para
mantener el caciquismo en la
Catalunya pobre. Si alguien tiene'
la culpa del estado en que se en-
cuetran tantas comarcas del inte-
rior, no son los obreros que viven
en el cinturón de Barcelona y que
forman el 60% de la población de
Catalunya. Precisamente el caci-
quismo, el gran culpable de este
estado de cosas, es el que ahora
pretende demagógicamente de-
fender los intereses de aquellos a
los que ha empobrecido". Antes,
en su intervención, Reventos ha-
bía anadido que "ademàs, la
existència de dos càmaras seria
un lujo económico que no pode-
mos sostener los catalanes". El
primer secretario del PSC (PSC-
PSOE) no pudo por menos que
dejar escapar una sonrisa cuando
alguien le pregunto si intuía las
razones que movían a "un parti-
do presuntamente nacionalista y
presuntarnente de centro-
izquierda, a considerar como al-
tamente positiva para Catalunya
la labor de un partido de izquier-
das que a lo largo de cuarenta
anos ha sabido unir a los trabaja-
dores sin problemas de origen,- y
a la vez, cuando los socialistas se .
han unido, acogiendo también a
trabajadores de origen catalàn e
inmigrado, les atacan llamàndo-
les sucursalistas".

Reventos aseguró que la per-
sona adecuada para responder a
esta pregunta seria Jordi Pujol
"Para mi, està bien claro. Se utili-
za la màscara del nacionalismo

para defender tàcticas políticas
muy concretas. Ademàs, en el
Parlamento se hà visto bien cla-
ro; no solo no han adoptado pos-
turas màs nacionalistas que no-
sotros sinó que yo diria que en
muchas ocasiones sus plantea-
rhientos h*an estado por debajo
de los nuestros". -

"Pese a todo —concluyó
Reventos— a cualquier militante
socialista, estàs acusaciones de
CDC le tienen sin cuidado; al fin y
al cabo vienen de un partido de
derechas".

Al acabar la rueda de prensa,
Reventos seguia sonriendof-junto
a él abandona el local Pedró
Martínez, veterano luchador en el
ejército de la República y presi-
dente de la Agrupación colomen-
se con la unànime aprpbación de
todos los militantes.

ELOI SERRA

Composició de l'executiu de l'A-
grupació de Santa Coloma de
Gramenet dél PARTIT DELS SO-'
CIALISTES DE CATALUNYA
(PSC-PSOE)

Presidente: Pedró Martínez. Se-
cretario de organización: Fran-
cesc Sicilià. Secretario de políti-
ca municipal: Joan Carles Mas.
Secretario relaciones sindica-
les: Manuel Dobarco. Secretario
de prensa*: Josep Tordera. Se-
cretario de estudiós y docu-
mentación: Mariano Colina. Se-
cretario de formación: Manuela
de Madre. Secretario de finan-
zas: Fèlix Cànovas. Secretario
de propaganda: Manuel García.
Secretario de expansión: An-
selm de León. Secretario de cul-
tura: Jesús Vicente. Secretario
de Juventudes: Jaume Camp-
major. Secretario de relaciones
políticas: Anastasio Sànchez.
Vocal de organización: Manuel
Galgo. Vocal de política munici-
pal: Rosa Barenys. Vocal de re-
laciones sindicales: Joan Tude-
la.
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Premi a "Los anos sin excusa"
i a una important tasca cultural

ciutadà
intel·lectual

Darrerament ha tingut lloc l'atorgament dels premis
Ciutat de Barcelona que tenen un especial relleu en el
món cultural de la nostra ciutat. Carles Barral, poeta i
editor, ha rebut un d'aquests premis per la seva obra
"Los anos sin excusa". Aquest llibre és el volum dos de
les seves memòries, iniciades amb "Anos de peniten-
cia", i recull un panorama de la dècada dels cinquanta i
primer anys dels seixanta en la societat espanyola i fo-
namentalmente, catalana, des d'un punt de vista d'un
ciutadà de professió més aviat intel·lectual.
; Anys qüe foren de transició, Barral neix a, Barcelona l'any

1928 i després de llicenciar-se
en DreH'any 1950, comença tot
seguit una llarga etapa de tasca
editorial que no ha abandonat,
primer a Editorial Seix i Barral
(1950-1969) i a Barral Editores,
des de llavors. En aquesta feina
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per l'autor i per al país, que pa-
teix encara, si bé amagades, de
les característiques dels sinistres
anys quaranta, tot i anunciar per
altre cantó la dècada següent, la
del "desarrollo" i una aparent
prosperitat.

Aquesta és l'obra. Però, par-
lem una mica de l'autor. Carles

Crec que l'intel·lectual no ha de fer un'paper diferent al de qualsevol altre militant.

és fonamental la seva contribució
a la difusió de la cultura literària i

Els premis
Literatura catalana
"Poesia escènica 1958-62", Joan Brossa . . . .
Literatura castellana
"Anos sin excusa", Carles Barral
Investigació . .
T1 ("ex aequo")
"El jo profètic de Caries Riba i Paul Valéry", Mercè Boixareo
"Centones virgilianos cristianos", Josep Lluís Vidal
Música ^
(ex aequo) . ' y ' y.~
"La roda de los vientós", Joan Guinjoan
'Three Shakespeare Song", Josep Soler
Mitjans de Comunicació
"Noticiari de Barcelona" del Institut de Cinema Català
'Tele/eXpres" - -
"Información de las 8", Ràdio Barcelona,
"Giravolt", RTVE
Millor obra de creació
"Pregunten per t i " . Mercè Vilaret
"Plany en la mort d'Enric Ribera, Rodolf Sirera
Millor aportació a (es arts plàstiques

Restaurant El Born, Pere Lluís Espinosa
Escenografia del Teatre Lliure, Fabià Puigserver
Exposicions de Jorge Castillo i Maria Giona
Millor aportació cultural
Congrés de Cultura Catalana

humanística, tant clàssica com la ..
més actual. Ha fundat témbé els
premis de narrativa "Biblioteca
Brève" r*'Barral", de la novel·la.
La seva^obra poètica s'inicia l'a-
ny 52 amb "El agua rèltèTada" i
en el volum titulat "Usuras y f i-
guraciones" està reunida la ma-
jor part dels seus poemes. L'any
1975 publicà "Anos de peniten-
cia".

D'aquesta important obra au-
tobiogràfica i d'algunes altres co-
ses, en parlem ara. amb el propi
Barral.

—A quina de les teves obres
han concedit el Premi Ciutat de
Barcelona?
- —El premi l'han donat a "Los
afios sin excusa,", que és el se-
gon volum d'una obra autobio-
gràfica que vaig començar amb
"Anos de penitencia".

—Quin va ser ef teu objectiu a
l'escriure aquesta autobiografia?

—El primer volum, "Anos de
penitencia", va néixer amb la
intenció d'explicar un ambient
social i intel·lectual de la meva
adolescència. No hi havia cap
altre objectiu clarament definit
fora d'aquest, igual que en el
segon, que continua aquest re-
cords i aquests ambient uns
quants anys més fora.

—Tens dos volums d'aquesta
autobiografia. Existeix la possibi-
litat d'un tercer volum?

—Efectivament, hi havia

pensat. Aquest tercer volum
hauria d'existir, ja que el segon
només arriba fins l'any 62. Pe-
rò ho he deixat córrer de mo-
ment,- ja que els records d'a-
quests anys són molt més re-
cents i difícils d'evocar prou bé
com per escriure'ls.

—Al marge d'això, tens algun
altre projecte? ; -

—Per ara, només escric poe-
mes.

. —Entrant ara a un altre tema,
ha sortit publicat fa poc el Decret
d'Ensenyament del Català, que
sembla un pas endavant en la
normalització de la llengua cata-
lana. Quins altres punts veuries
en aquest procés de normalitza-
ció?

—Un de molt important seria
una veritable autonomia uni-
versitària. I per un altre cantó,
fa cooficía/ítat immediata de la
llengua catalana, i que aquesta
cooficialitat arribés d'una for-
ma efectiva a tots els serveis
públics, l'administració, etc.

—Ets mjlitant del Partit dels
Socialistes. Quina és la tasca
d'un intel·lectual en un partit po-
lític?

—Jo crec que l'intel·lectual
no ha de fer un paper diferent
al de qualsevol altre militant,
de la mateixa manera que estic
convençut que el fet de ser mi-
litant tampoc no ha d'influir per
res en l'obra de l'intel·lectual.

Sempre he mantingut que l'es-
criptor té els mateixos deures
cívics que qualsevol altre ciuta-
dà i com a tal ha d'actuar.

—Com veus la política cultural
del partits, si és que en tenen?

—Bé, efectivament he assis-
tit recentment al Congrés Cul-
tural del PSOE, a Madrid i crec
que ara es comença a dibuixar"
una política cultural en els par-
tits, per primera vegada. Es
clar que això no és una cosa
queies pugui improvisar en dos
o tres anys i la vida democràti-
ca dels nostres partits és enca-
ra massa jove per a poder dur a
terme una política cultural ben
estructurada.

—Creus que el fet que els par-
tits, avancin en aquest sentit pot
permetre una major imbricació
entre la cultura i \a societat en
general,, ferit desaparèixer les
barreres que sembíen separar-
ies, à vegades?

—Això seria l'ideal, que la
cultura formi part de la mateixa
societat. Però en tot cas, la po-
lítica cultural dels pa rtits, si té
efectes, ho seran a llarg termi-
ni. Els efectes històrics no es
veuran fàcilment. El que sí tin-
dran serà efectes higiènics,
més immediats, de neteja de
l'ambient cultural i educatiu
viscut en aquests anys.

—Que ja convé prou...
CONXITA SOCIAS

Canet Rock o la frustració
inseminada

Milers de persones acudiren com cada any a la cita del Canet Rock.

Una rera l'altra, 30.000
persones es van .desplaçar el
dos dé setembre a Canet per
veure com es feia això d'inse-
minar la nova era d'Aquari en-
tre rock i rock

Però ni els que van entrar
dissabte a les 4h.30m. de la
tarda af Pla d'en Sala per
sortir-ne diumenge a dos
quarts d'una dels migdia van
poder averiguar com s'insemi-
nava una era astrològica, i de
rock, del que s'en diu rock, po-
ca cosa en van veure.

-n:r."Gòtic" va començar el
festival amb un jazz-rock que
va convèncer en general. Des-
prés es van succeir un seguit
de proves que van anar po-
sant nerviós a tothom i que
van.mostrar la veritable orga-
nització amb què va ser porta-
da tota la infrastructura del
festival.

Molt més tard, van seguir
les actuacions, que no van fer

, res més que corroborar el que

algú ja havia intuït, el gran
desfasament de qualitat musi-
cal entre els grups d'aquí i els
estragenrs —havia corregut el
rumor que els grups catalans
no cobraven—. Així, al costat
d'un Daevid Alien, que dit si-
gui de pas, va ser la millor no-
ta de tot el festival, et troba-
ves amb. una Banda Trapera
del Río que no va poder ríi
amb els cables de la instal·la-
ció elèctrica. ; "•','•

Independent de l'aspecte
musical, el que va cridar més
l'atenció va ser el públic ~r
amb l'excepció, és clar, de Sa-
mantha, el presentador tra-
vestí, que va fer l'impossible
aixecar els ànims—. Aquest
"querido publico" com dirien
els Sirex, que malgrat el ru-
mor de la prohibició d'entrada
per als menors de divuit anys,
va estar representada majori-
tàriament per joves menors de
vint anys, va mostrar un as-,
pecte ben diferent de qualse-

vol altra edició del Canet-
Rock, un nou element que per
alguns es va convertir en dog-
ma de fe durant tota la nit, va
aparèixer per primera vegada
al Pla d'en Sala: el
1 Punk. Un punk qüe, repre-
sentat per una cara pintada,
una cadena penjant o simple-
ment per una jaqueta negra,
exigia a tot crit marxa, marxa i
marxa. Era molt clar que per
sobre-de tot, el que la gent vo-
lia era moure's al so d'un rit-
me qué massa sovint no va ar-
ribar. Un públic que davant
d'un festival que no va ser el
que s'esperava, va intentar
buscar-se amb els seus propis
mitjans nous elements per su-
perar aquell festival insemi-
nat.

En resum doncs, decepció
general i amb l'esperança que
la pròxima edició de Canet-
rock sigui millor o que plogui
molt fort perquè així marxar
rem abans. /' ' ; .
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És provisional fins que s'aprovi el Reglament de funcionament;

La primera
del Consell del partit

La primera reunió del Consell Nacional del Partit dels Socialistes ment del Consell. Les persones elegides són: Jaume Casanovas,
de Catalunya (PSC-PSOE) va començar amb l'elecció dels mem- Amadeu Clarià, Joan Cornudella, Isidre Molas i Francesc Ramos,
bres de la Mesa. Aquesta Mesa, formada per cinc persones, tindrà Hem cregut interessant donar una ràpida ullada a la vida d'aques-
caràcter provisional fins l'aprovació dels nous estatuts de funciona- tes cinc persones. >; r .

Jaume Casanovas Amadeu Clarià Joan Cornudella Isidre Molas Francesc Ramos

Jaume Casanovas Escus-
sol té trenta-quatre anys d'é-
dat, està casat i té tres fills. La
seva introducció en el món
polític organitzat fou a través
del Moviment Socialista de
Catalunya l'any 1967. S'inte-
grà després a/a Convergència
Socialista de Catalunya per a
passar a continuació a formar
part del Partit Socialista de
Catalunya-Congrés amb el
qual ha entrat al Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).

Ha estat membre del Con-
sell i el Secretariat del Partit
Socialista. de Catalunya-
Congrés i, fonamentalment,
les seves tasques s'han de-
senvolupat en el si del Front
de Lluita Pagesa, ocupant du-
rant força temps el càrrec, de
responsable de . la qüestió
agrària.

Nascut a Vilanova i la Gel-
trú, ha estat vicepresident de_
la comissió mixta Partits-
Ajuntaments que havia de
gestionar democràticament el
nou Pla General d'Urbanisme i
que es desféu per imcompli-
ment d'acords per part del
Consistori.

El dotze de novembre de
1976, amb motiu de la jorna-
da de lluita contra les mesures
econòmiques que van convo-
car les centrals sindicals, fou
detingut per la Guàrdia Civil
quan anava a exigir a l'Ajunta-
ment l'alliberament d'altres .
persones que ho havien estat
abans.

La seva professió és de pe-
rit mecànic, a partir de la qual
es desenvolupà la seva mili-
tància sindical que, iniciada a
Comissions Obreres, es pros-
seguí a la Unió General de
Treballadors des de mitjans de
febrer del 1977. Igualment ha
participat també en la Unió de
Pagesos.

Nascut a Barcelona, fa 57

anys, Amadeu Clarià, està
casat i té dos fills. Féu la guer-
ra en els rengles republicans i,
en acabar aquella era oficial
de l'exèrcit roig. Considerat
persona "non grata" pel fran-
quisme, fou condemnat a deu
anys de presó per la llei dé se-
guretat de l'Estat, dels quals
n'acomplí tres a la presó. .

La seva militància .política
comença al Moviment Socia-
lista de Catalunya. L'any 1976
forma part del jConsell polític
del Reagrupament Socialista i
Democràtic per Catalunya per
a passar l'any següent a ser
membre del Secretariat per-

" manent del Partit Socialista
de Catalunya-Reagrüpament.

. Abans de' les eleccions de
l'any passat, intervingué en la
Comissió negociadora del.pro-
cés d'unitat socialista i, a par-
tir del 15-J s'incorpora a la
Federació Socialista Catalana
(PSOE), organització en la
qual ha estat secretari d'orga-
nització de Lleida i primer se-
cretari de ta federació XVIII.

En l'actualitat, i ja realitzat
el procés d'unificació en aque-
lla zona, Clarià és el primer se-
cretari de la XVIII federació

j.del Partit dels Socialistes de
, Catalunya (PSC-PSOE).

En l'àmbit professional" les
seves activitats s'han desen-
volupat sempre en l'àmbit del
professorat mercantil. Dins les
activitats culturals convé re-,
saltar la seva qualitat de con-
seller de la Caixa de Pensions
per la Vellesa i d'Estalvis i el
seu càrrec de President del
Cercle de Belles Arts de la ciu-
tat de Lleida. * >

Joan Cornudella i Freixa,
casat i amb tres fills, va néixer
el novembre del 1930 a Bar-
celona i les seves primeres ac-
tivitats polítiques , daten del .
1949 en el Front Nacional de
Catalunya. D'aquesta època
data també la seva entrada a

la Universitat, on fa Dret i col -
labora amb el-moviment uni-
versitari en el doble vessant
polític i culturaL Formà part
de la FederacióvNacional d'Es-
tudiants de Catalunya i l'any
56, la seva participació en l'o-
cupació del Paranimf de la
Universitat, li valgué l'ésser
expedientat. L'onze de setem-
bre de l'any 64 fou detingut i
multat, sanció que es repetí
poc temps després per haver
signat un document de pro- .
testa. Ha pres part en el Con-
self Català del Moviment Eu-
ropeu, l'Assemblea de Cafalu- -
nya, la Comissió Coordinadora
de Forces Polítiques i "el Con- j
sell de Forces Polítiques de
Catalunya. • ' -

La seva militància política
es desenvolupa principalment
al Front Nacional de Catalu-
nya orv milita des de poc des-
prés de començada la dècada
dels cinquanta. L'any passat,
amb motiu de la derrota de la
seva proposta de marxar cap a
la unitat socialista i d'impulsar
la sindicació a la Unió General
de Treballadors, deixa el partit
i passa a militar al Partit So-
cialista de Catalunya-
Ragrupament sota el pacte
explícit d'anar cap a la unitat
socialista i forma part de la
comissió negociadora d'a-
questa unitat. Reconeix.les di-
ficultats que per a ell repre-
senta formar part de la Mesa
del Consell. "La tasca de fa
Mesa del Consell és decisiva
per a la bona marxa de les
reunions i poca gent la sap fer
bé. Per això, em representarà
un esforç important que, evi-
dentment estic disposat a
fer", comentava a aquesta re-
dacció.

Isidre Molas és, en l'ac-
tualitat, professor.de la Facul-*
tat de Dret de la Universitat
Autònoma de Barcelona. La
seva història de militant es re-

munta molt enrera. Barceloní,,
trenta-set anys, va estudiar al
Ramon Llull i a l'Institut Bal-
més per a començar, l'any 59,
la seva militància) a Nova
Esquerra Universitària. Parti-
cipà en el Comitè Interfacul-
tats que impulsà la copada de.
llocs en les eleccions del SEU,
mesos més tard.

La caiguda d'un company
del FOC, l'any 62 ei va ar-
rossegar i fou detingut al seu
domicili, acusat de militar al
FOC. Malgrat tot,-ningú no va
descobrir que era un dels ho-

-- mes forts de l'organització en
" tant que membre de l'Execu-

tiu. La detenció es produí un
mes abans d'acabar la car-
rera de Dret." Passa un any a la
pressó, entre Carabanchel i
Sòria i alta descobreix la pas-
sió per la història. A la sortida
del penal de Sòria, compagi-
narà l'ensenyament de Dret
amb la investigació històrica, i
és expulsat de la Facultat junt
amb altres demòcrates en de-
manar la dimissió de l'alesho-
res rector Garcia Valdacasas.
En aquells anys, Molas era
profesor juntament amb en

' Gonzàlez Casanova i Jordi
Soler-Tura a la càtedra d'en
Jiménez de Parga.

El 1970 fa la seva tesi doc-
toral sobre la Lliga i ingressa a

. l'Autònoma com a professor.
Des d^aleshores les seves pu-
blicacions són notables: "Lliga
Catalana", "Sistema de partits
polítics 1931-36", antologies

( de Pi i Maragall i Seguí... i fins
i tot un llibre de poemes que
molt pocs coneixen i que va
obtenir -el premi Amadeu

. Oller, entitolat "D'aquesta ter-
ra". Ha format part de l'execu-
tiu de Convergència Socialis-
ta, def Secretariat del PSC(c) i
era membre de la Mesa del
Consell del partit esmentat.
Nascut a Alacant l'any 1910 i
amb una filla i dos néts, Fran-

cesc Ramos es vinculà a la
política des de molt jove. Ac-
tualment és diputat al Con-

* gres per Barcelona, elegit en-
el vuitè lloc de la candidatura
de Socialistes de Catalunya.».

Es traslladà <a Barcelona
l'any 1929, ei mateix any en
què ingressà a les Joventuts
Comunistes de la Federació
Comunista Catalano-Balear.

Fou detingut el vuit de gener
de 1932 arran d'unes accions
amb les Joventuts Socialistes
i amb ja CNT.,

Després dels fets d'octubre
del 34 fou detingut novament
i* empresonat al vaixell "Uru-
guay" , juntament amb el go-
vern de la Generalitat. Ferit a
les Drassanes el dia de l'aixe-
cament militar, 19 de juliol del
36, en recuperar-se féu la
guerra a la Divisió Carles Marx
i a la 27 Divisió.

En acabar la guerra, s'exilà
a França i després marxa a la
Unió Soviètica. Allí va ser de-
tingut altre cop i condemnat a '•
deu anys de presó que es van
convertir en nou i mig.

. L'any 1959 tornà aquí sen- .
se passaport i establí contacte
amb moviments de resistèn- ^
eia fins que l'any 62 enllaça^
novament amb el Partit Socia-
lista Obrer Espanyol, en la Fe-
deració Socialista Catalana de
la qual ha estat membre del
Comitè Executiu, encar-
régant-se de les tasques d'or-
ganització fins a la seva incor-
poració al Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-PSOE).

Té la carrera d'enginyer i,
amb ella ha treballat com a di- .
rector tècnic d'una empresa
fins el juny de l'any passat'
quan fou elegit diputat per la
coalició Socialistes, de Catalu-
nya.


