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El socialismo
europeo contra la derecha

Líos)s socialistas contra la derecha, éste
fue el lema del undécimo congreso de
la Unión Europea de Partidos Socialistas
que tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo pa-
sado en Luxemburgo. Asistieron al mismo
dirigentes y delegados de catorce partidos
socialistas y socialdemócratas europeos,
que representaban a once países, los nueve
de la Comunidad, más España y Portugal.

La participación del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y el Partido Socia-
lista Portugués (PSP) constituyó uno de los
rasgos más destacados del congreso. La
presencia de estos dos grandes partidos
socialistas del sur de Europa, admitidos
como miembros de pleno derecho, fue sig-
nificativa por dos motivos: en primer lugar,
porque significa un reconocimiento del
derecho de España y Portugal, incorpo-
rados a la democracia, a pertenecer a esta
Comunidad Europea de la que fueron ex-
cluidos durante más de veinte años a causa
del azote de sus dictaduras fascistas.

En segundo lugar, la presencia del PSOE
y del PSP y su activa participación en el
congreso, confirmó la solidez de un con-
cepto, el eurosocialismo, que a pesar de
los diferentes contextos históricos, econó-
micos y sociales contra los cuales han
trabajado y están trabajando los distintos
partidos nacionales, une a todas estas
fuerzas políticas que en Europa se man-
tienen leales al socialismo, la democracia
y la libertad, concebidos como un todo
integral y como la herencia común de los
trabajadores de Europa.

Podemos decir ésto sin temor de caer
en la autosatisfacción. El movimiento
socialista es ahora inmune ante tal tenta-
ción, después de la dura educación de un
siglo de derecha, que ha traído victorias
y derrotas y nos ha enseñado las virtudes
básicas de la prudencia y el realismo, así,
como la necesidad de practicarla diaria-
mente para salvaguardar y consolidar las
victorias tan costosamente obtenidas y
para preparar el camino, cualquier que
sea el clima político, para las victorias
del mañana.

Precisamente porque comparten tales
afirmaciones, los socialistas europeos y los
líderes de sus partidos, han optado por
hacer una valoración seria y responsable
de los obstáculos y dificultades en el ca-
mino hacia una sociedad socialista, y

confrontar sus diferencias, a menudo más
aparentes que reales, pero siempre dignas
de estudio y discusión. Cualquier otro tipo
de internacionalismo sería un ejercicio
académico, sin motivo y peligroso; sólo
arañaría la superficie de los problemas y en
última instancia, sin pretenderlo, ayudaría
al aumento de influencia de aquellas fuer-
zas políticas que siempre están dispuestas
a aprovecharse de cualquier conflicto
irresuelto, por pequeño que sea, entre los
trabajadores de los distintos países, para
socavar su solidaridad fundamental, debi-
litar su movimiento y dividirlos entre ellos.
Europa ha pagado un alto precio por estas
decisiones artificiales que han obstaculi-
zado y retrasado el crecimiento del socia-
lismo en todos nuestros países.

Tal fue, pues, el marco del congreso: los
socialistas contra la derecha. Una derecha
que está hoy tan presta como en el pasado
para explotar cualquier duda o discrepan-
cia que pueda surgir en nuestro campo.
Pero los socialistas saben que hay que
evitar esta trampa y han elegido la única
vía segura para ello, el camino, lento y
laborioso, de la discusión y el diálogo.
Actualmente, el MCE existen una serie de
contradicciones entre intereses sectoriales
o nacionales, algunas de ellas promovidas
artificialmente, que vienen como anillo al
dedo a los intentos deliberados de dividir
a los trabajadores (y a las comunidades,
que también son trabajadoras), siempre
en interés exclusivo de la misma élite. De
este modo, todas las grandes reformas
estructurales y políticas de la comunidad
son aplazadas, a pesar de que tales refor-
mas, al reconciliar diferentes necesidades
y corregir los desequilibrios entre las
economías permitirían liberar el movi-
miento unido de los trabajadores para em-
peñar todas sus energías en la construcción
de la sociedad libre y democrática que
desde siempre ha constituido el objetivo
de los socialistas. En su introducción,
Robert Pontillon, el presidente saliente
de la Confederación, fue el primer orador
en enfatizar la necesidad de reafirmación
del fundamento esencial del socialismo:
el internacionalismo. "Europa", dijo Pon-
tillon, "está ahora enfrentada a tres desa-
fíos: la paz, el crecimiento y el desarrollo
del Tercer Mundo con el apoyo de los
países industrializados. La propia super-
vivencia de Europa dependerá de estos
retos. En esta coyuntura critica, es evidente
que tales objetivos son idénticos a los de

por Alberto Ca'Zorzi

la Internacional Socialista. Por esto, es
imperativo esforzarse para reforzar una
cooperación directa entre los partidos
socialistas europeos para hacer frente en
mejores condiciones a los problemas del
mundo actual y hallar respuestas a los
interrogantes sobre el futuro de nuestro
continente".

La labor realizada por la Confederación,
señaló Pontillon, constituye en este sentido
una base sólida, que hay que consolidar
y sobre la cual hay que edificar. De este
planteamiento se hizo eco Osear Debunne,
quien pidió a todos una reflexión sobre las
lecciones de la historia de los últimos cin-
cuenta años. "Sería imperdonable", dijo
Debunne. "que este legado transmitido a
nosotros por todos los socialistas europeos
fuera a perder su capacidad de, moviliza-
ción. Cualquiera que premeditadamente re-
chace escuchar la voz de la historia, está
apoyando el que esta historia vuelva a
repetirse".

Hoy, como hace cincuenta años, una
década de despreocupado optimismo ha
dado paso a una crisis económica que ha
barrido la euforia precedente. El aumento
del paro ha debilitado la capacidad de
la clase trabajadora por resistir y su espíritu
de lucha, en tanto que se plantean serias
dudas sobre la capacidad de la democracia
parlamentaria para hacer frente a la rece-
sión económica y la regresión social.

"Hoy, como hace cincuenta años",
dijo Debunne, "la ansiedad ante el porve-
nir hace que muchos se cobijen en un
nacionalismo de poco vuelo, permitiendo
de esta forma a la derecha recuperar la
ofensiva, al tiempo que el clima general
de inseguridad crea un anhelo por un por
un liderazgo fuerte. Hoy, como entonces,
la carrera desarmamento es presentada no
sólo como un medio de defensa, sino co-
mo un mecanismo para ayudar a la eco-
nomía y combatir el paro. La consecuencia
de entonces fue la catástrofe que todos
conocemos." Finalmente Debunne llamó
a los socialistas a cerrar filas, especial-
mente ahora que el número de Estados
miembros con gobiernos socialistas han
pasado de seis a tres en apenas dos años.
"Por supuesto, dijo Debunne, "no es pre-
ciso estar en el gobierno para poder librar
batalla, pero debemos reflexionar sobre

L'Opinió Socialista/1 * Quinzena de Novembre 1980



como continuar. Sería absurdo imaginar,
en las actuales circunstancias, que la acción
política de los socialistas pueda confir-
marse dentro de las fronteras nacionales,
sin ampliarse a un nivel europeo y mun-
dial. Necesitaremos de todas nuestras fuer-
zas combinadas para hacer frente a la tor-
menta".

El Frente Conservador en el
Parlamento Europeo

El creciente temor a la derecha fue
también expuesto por el Presidente del
Grupo Socialista del Parlamento Europeo,
Ernest Glinne, quien señaló el surgimiento
—en realidad, la "instituciqnalización" —,
en el Parlamento Europeo, de una alianza
de la derecha que rechaza constantemente

todas las propuestas socialistas que se
refieren a temas fundamentales. "La de-
recha", dijo Glinne, "parece determinada
como se ha demostrado en el tema del
paro al derrotar a los socialistas, incluso
a pesar de que son dos principales grupos
dos conservadores británicos y los demó-
crata cristianos, se han mostrado inca-
paces de estructurar una política conjunta,
lo cual señala el artífice de su alianza.
El Parlamento rechazó la moción socia-
lista sobre el paro, adoptando la de los
conservadores y la de los demp*crata-cris-
tianos, con el resultado de que hay ahora
dos resoluciones sobre el mismo tema
que son mutuamente contradictorias".

Glinne prosiguió su análisis sobre los
principales temas políticos europeos e
internacionales del momento, subrayando

las posiciones adoptadas por los socia-
listas sobre la energía, la distensión y la
condena de la invasión soviética de Afga-
nistán. Sobre Afganistán dijo que estaba
satisfecho de que los comunistas italianos
hubieran apoyado la moción socialista, en
contra de la posición de los comunistas
franceses, firmemente atrincherados en
anacronismos estalinistas y posiciones pro-
soviéticas.

El Grupo Socialista, añadió, vio el diálo-
go Norte-Sur como un factor importante
para la paz y la estabilidad mundial. Sobre
el tema de la energía, el Grupo se mostró
unánime en insistir sobre la importancia
primordial del factor seguridad y la nece-
sidad de encargar y potenciar la investi-
gación de recursos alternativos, carbón,

Les seves opcions polítiques

El socialisme europeu, com és
Rrecentment, la televisió francesa

interrogava a Michel Rocard, possible can-
didat socialista per la presidència de la
República, sobre la sort que tindria el seu
programa de realitzacions en el cas de que
fos designat primer, pel seu partit i elegit
després president del país veí per l'electorat.

— "Però vostè —, li demanava el periodis-
ta—, com s'ho faria per aplicar des del
poder, un programa socialista en una Europa
capitalista?".

— "Per favor, —li respongué l'interpellât — ,
vostè em pren el pel o què? De quina Europa
em parla?. De l'Àustria de Kreinsky, on el 35
per cent de l'economia està nacionalitzada
0 municipalitzada?. D'alemanya Federal, on
el procés de cogestió en les empreses està
ja molt avançat?. O potser em parla de
Suècia, on els socialistes han instaurat, en
els seus 30 anys llargs de poder, el sistema
fiscal més igualitari del món i una sèrie de
realitzacions socials avançadíssimes?. O bé,
es refereix a Noruega, a Dinamarca o a Ho-
landa, països en els que els socialistes han
fet progressar notablement els drets polítics,
socials i econòmics dels treballadors?".

"Miri, —resumí Rocard— "és fals afirmar,
com ho fa interessadament la premsa i diri-
gents polítics de la burgesia, que Europa
occidental sigui el terreny vedat del capita-
lisme. Hi han en divesos països nombrosos
experiments que surten del marc capitalista
1 cada dia s'en fan de nous. En aquestes cir-
cumstàncies no veig per quines raons un
president i una majoria socialista a França
no podrien aplicar un programa avençat
orientat cap a una societat socialista".

Aquesta intervenció, que cito resumida
i de memòria, ve a tomb per apreciar les
realitzacions del socialisme moderat en
diversos països europeus. Europa occidental
té, doncs, nombrosos aspectes que escapen
a la concepció capitalista clàssica si bé, en-
cara que això és de un altre problema, tots
els països es mouen en l'anomenada eco-
nomia de mercat.

Si es tenen presents les esmentades realit-
zacions, no deixa d'ésser còmic que diri-
gents significats dels partits burgesos de
casa nostra, exclamin sovint, amb to hipò-
critament paternalista.

— "Ah! Si els socialistes catalans fossin

com els europeus, que en podríem fer de
coses junts!". "Amb el socialisme europeu
sí que hi estem d'acord", afegeixen.

Siguem seriosos. Quants són els dirigents
del conservadurisme català que estan dis-
posats a aplicar a casa nostra les mesures
socials i fiscals dels països nòrdics o escan-
dinaus?. Quants són els que voldrien donar
als treballadors el poder que tenen els
obrers alemanys a les seves empreses?.
Quants són els partidaris d'instaurar un
sector públic com el d'Àustria?. Podem
estar segurs que, si anés de debò, ja troba-
rien la manera d'escapolir-se, amb la qual
cosa es demostraria que les seves aparents
lamentacions sobre la política massa radical
dels socialistes catalans eren pures habilitats
propagandístiques.

Ara bé, el socialisme a Europa no és sola-
ment el grup dels partits socialdemòcrates
que volen erosionar progressivament el sis-
tema capitalista sense posar en perill, però,
les seves estructures bàsiques. Altres partits,
com el francès, mantenen un programa i unes
posicions polítiques més radicals, atenuades,
solament, per matissos interns. Volen real-
ment una transformaió de la societat capi-
talista i una més gran democratització del
poder per anar decididament cap a una so-
cietat socialista.

Existeix un altre bloc de partits socialistes,
situats especialment entorn el Mediterrà,
principalment Itàlia, Portugal i Espanya,
que vacil·len entre les temptacions social-
démocrates dels països del nord d'Europa
i la voluntad transformadora dels francesos.
Una característica important dels partits
socialistes mediterranis també és la presèn-
cia de corrents més radicals, autogestionàries
i fins i tot revolucionàries, més o menys
importants segons els cassos.

El problema fonamental resideix en elegir
la política més adient (modificadora, trans-
formadora o revolucionària) segons el país
de que es tracti. El que s'ha fet a Alemanya
Federal, en els països escandinaus o en
Àustria, no ha estat possible als altres.
A França, llargs anys de col·laboració al
govern, amb partits burgesos, provocaren
un veritable col·lapse en el Partit Socialista
Francés, col·lapse del que només s'ha refet
gràcies a una enèrgica terapèutica d'oposi-
ció radical. De fet, a França, s'ha creat un
partit socialista nou sota la direcció de fran-
çois Mitterrand i de nombrosos dirigents,

de correnties diverses, però dins d'una ma-
teixa concepció política general.

A Itàlia, les experiències col·laboracio-
nistes, amb el poder provocaren una forta
deval.luada i alguns trencaments entre els
socialistes, els quals recuperen molt lenta-
ment_ el terreny perdut. L'experiència de
Portugal, d'un govern socialista amb grans
dossis de reformisme, ha estat encara més
negativa. Hi ha, per últim, l'experiència del
laborisme britànic que per les seves carac-
terístiques particulars mereixeria una anà-
lisi separada.

D'aquesta visió panoràmica i ultra-ràpida
de les característiques i situació del socia-
lisme arreu d'Europa s'en podrien treure,
probablement, algunes conclusions que no
tenen, pel demés, res d'inèdites Les recor-
dem, simplement:

Perquè pugui aplicar-se amb èxit una po-
lítica socialdemòcrata, des del poder, és
indispensable un govern hegemònic o neta-
ment majoritari socialista. Són els casos
presents o passats, d'Alemanya Federal,
d'Àustria, de Suècia, de Noruega.

Altra conclusió també podria ser el
trobar-se en un país capitalista molt desen-
volupat i, si és possible, amb una burgesia
políticament afeblida per la guerra, com
també va ésser el cas d'Alemanya Federal
i o Àustria. I, finalment, és també necessària
la presència d'organitzacions importants,
obreres i populars, que recolzin l'experiència:
sindicats, cooperatives, juventuts, etc. així
com una implantació feble de partis comu-
nistes.

La condició primera de l'experiment so-
cialdemòcrata ha estat, però, el desenvolu-
pament fulgurant de l'economia en la post-
guerra, el "boom" de la trentena d'anys
que la sigueren. Però ara, davant de la crisi
persistent del capitalisme (així com de la crisi
de J'economia centralitzada d'estat, dels
països soviètics) la situació s'ha modificat
profundament. Per aquesta raó és tan im-
portant el debat d'idees i de polítiques entre
el socialisme internacional. Per innovar,
per trobar noves sortides. Per definir amb
més precisió quina es la política que convé
a cada país i quina a nivell europeu i mun-
dial. Cal desitjar que el socialisme català
i peninsular estigui present en aquesj
frontació. " . /?*• C^

Canfocí ROSA
^
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gas, energía solar, sin olvidar la conser-
vación.

"El Grupo Socialista", concluyó Clinne,
"ha tenido que luchar, en todos estos gran-
des objetivos, contra un frente unificado
de derechas unido más por su oposición
a los socialistas que por cualquier otro
factor. Sabremos enfrentarnos a este reto,
como en ocasiones anteriores, con una
actitud bien definida pero nos atenemos
a las opciones de nuestro manifiesto elec-
toral, y a la vez seguiremos con nuestros
esfuerzos para forjar alianzas progresivas
siempre que sea posible. Millones de tra-
bajadores han puesto su confianza en no-
sotros y no tenemos ninguna intención de
decepcionarlos. Nuestra acción será mucho
más efectiva si halla el apoyo necesario en
cada uno de nuestros países. Aquí es donde
la Confederación puede jugar su papel de
catalizador y promotor de la Europa de los
Trabajadores que queremos construir, una
Europa democrática, progresista y socia-
lista".

Esta primera parte del congreso acabó
con la elección, por aclamación, de Joupden
Uyl como nuevo presidente de la Con-
federación y la adopción de los Estatutos.
El congreso continuó su trabajo con el pri-
mero de los temas especiales elegidos,
"Nuevas áreas de libertad", sobre el que
intervinieron François Mitterrand y el ex-
ministro de justícia de Luxemburgo, Ro-
bert Krieps.

Mitterrand: las "nuevas áreas
de libertad"

Mitterrand empezó con una defensa
apasionada de la libertad contemplada
como un concepto concreto y dinámico.
"Somos los únicos auténticos herederos
de los padres de la democracia política",
dijo el secretario del PSF, "y debemos con-
quistar nuevas áreas de libertad, porque
las libertades tradicionales —derecho de
asociación, de prensa, de exposición, etc. —
al ser ejercidas en sociedades burguesas
se han ido convirtiendo en puras liber-
tades académicas. Los socialistas pueden
y deben darles nueva vida, o de lo con-
trario perderán todo su significado, puesto
que una democracia que se convierte en
nuevo formalismo no es ya una democra-
cia".

Continuó Mitterrand señalando a la
reorganización del trabajo como una de
las nuevas áreas de libertad. La conquista
de las nuevas libertades va pareja con el
control obrero, con el poder obrero. Mitte-
rrand concluyó: "Estoy entre aquellos que
creen que no puede haber nuevas áreas
de libertad en el mundo sin una transfor-

mación de la sociedad internacional ba-
sada en la norma de la ley; en otras pala-
bras, sin una comunidad internacional
creada con los suficientes medios y la
suficiente autoridad para reforzar la ley.
Me parece que hay dos con suficiente
peso para facilitar el inicio de una res-
puesta al problema planteado. El primero
de ellos es Europa. ¡Hablemos de Europa!.

Incidiendo sobre el mismo tema, Robert
Krieps señaló la importancia del largo
compromiso socialista en defensa de la
libertad: "Para los socialistas, las áreas
de libertad no son inmutables, estáticas.
No son conceptos absolutos sino objetivos
que se ensanchan, que se amplían en la
medida en que se consideran claves para
nuevos sistemas de vida". Después de
señalar el peligro de una nueva derecha
en Europa, y la necesidad para los socia-
listas de trabajar por la reforma estruc-
tural de la sociedad, Krieps concluyó:
"El socialismo nace del sudor y del trabajo
al igual que la libertad se nutre del com-
promiso. Si faltara éste, se esfumaría y se
moriría.

Tuvo lugar a continuación un largo
debate con aportaciones de numerosos
oradores "Las nuevas áreas de libertad",
dijo Raymonde Duvy, del PS Belga, "no
son un descubrimiento". En 1968, por
ejemplo, la idea estaba contenida en una
expresión que hicimos nuestra "trabaja-
dores-directores". Esto significa que los
trabajadores dirijan sus emrpesas, los ciu-
dadanos sus comunidades en contraposi-
ción al Estado centralista, y las mujeres
decidan sobre su vida sin condiciona-
mientos familiares ni subordinaciones sexua-
les". Pero además del paro, o las condi-
ciones de trabajo, o la información, hay
otro problema que nos concierne a todos:
la aparición de nuevas tecnologías que
acarrearán profundas transformaciones
en la sociedad".

En el segundo día del congreso los in-
formes de Joop den Uyl y Tony Benn tra-
taron sobre el tema de "la respuesta socia-
lista a la crisis económcia". El nuevo pre-

sidente de la Confederación dijo que el
lento crecimiento de los setenta fue el
rasgo dominante de la situación económica
y que las causas fueron irreversibles: la
pérdida de las viejas colonias, el incre-
mento de los costos de las materias primas,
el desarrollo de centros industriales en el
Tercer Mundo y nuevos caminos y mode-
los de vida. "Los países industrializados",
dijo Uyl, "y en particular los estados miem-
bros tienen la tarea de crear pleno empleo
con un índice de crecimiento probable-
mente no superior al 2%. Este compromiso
debe unir los esfuerzos de todos los socia-
listas y Europa debe ser el modelo de las
necesidades que deben ser satisfechas a lo
largo de todo el mundo; tampoco debe
olvidarse que hemos de evitar las formas
que hacen que la crisis económica em-
peore, dando lugar a la falta de inversiones,
lo cual agrava los problemas en lugar de
solucionarlos, teniendo como efecto un
nuevo bajón en el comercio mundial y un
aumento del paro".

Tony Benn, hablando, comprensible-
mente, con un ojo puesto sobre los pro-
blemas británicos, insistió en la necesidad
de una planificación correcta, insistiendo
al igual que los anteriores oradores, en los
riesgos y peligros del paro. La solución, dijo,
es la de devolver a los parlamentos nacio-
nales los plenos poderes legislativos, es-
pecialmente en materia de impuestos,
a los que el Reino Unido ha renunciado
desde su entrada en el MCE en 1973. La
jornada de 35 horas semanales, la exten-
sión de los servicios públicos y sociales,
la adopción de medidas de genuina demo-
cracia industrial, la restructuración y re-
conversión de la ayuda a la industria, la
abolición de los privilegios y desequili-
brios: todo esto, combinado a un retorno
al pleno auto-gobierno, permitiría a nuestra
generación superar el desafío de recuperar
el pleno empleo a través de una expansión
armoniosa de todas las economias euro-
peas "La gente de Europa", dijo, "nos
está observando para que les mostremos
?l camino para un mañana diferente".
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Michel Rocard:
La "tercera vía"

El discurso más ansiosamente esperado
sobre este tema fue sin lugar a dudas el de
Michel Rocard quien, recogiendo uno de
los puntos citados por den Uyl, explicó
la idea de un socialismo democrático euro-
peo que sería una "tercera vía entre el ca-
pitalismo y el comunismo". Después de las
eras del tren y la industria del automóvil,
el mundo está en camino de una nueva
transformación radical producida por las
tecnologías micro-electrónicas y se en-
frenta de nuevo otra vez con la que, igual
que sus predecesores, fue una crisis de
cambio. "No hay crisis", dijo Rocard, "que
no lleve consigo una profunda transfor-
mación del sistema monetario y finan-
ciero. Si Europa no hace nada para opo-
nerse a la presente crisis, su futuro se pue-
de convertir en debilitamiento y depen-
dencia. Europa está cogida en un tira y
afloja entre las multinacionales, con cre-
cientes tecnologías sofisticadas (ya no ba-
sadas en Europa) y el Tercer Mundo que
nos puede aprovisionar con nuestros pro-
pios productos, usando nuestra propia
tecnologia, a un 25% o incluso a un 10%
de su precio. A menos que Europa no mire
pronto a su futuro, no tendrá ninguna elec-
ción excepto un precario proteccionismo".

Los socialistas debemos intentar enten-
dernos para llegar a una definición del
socialismo democrático. "Hasta ahora",
continuó Rocard, "el socialismo democrá-
tico se ha circunscrito —muy a menudo
satisfactoriamente— a corregir las injus-
ticias del capitalismo dejando mientras
tanto que el sistema trabajara más o me-
nos como antes". Debemos desarrollar
nuevas estrategias y nuevas teorías para
hacer frente a las nuevas realidades y para
ello necesitamos romper la espiral de des-
confianza, en donde la palabra "planifi-
cación" suena para algunos a Moscú,
mientras el término "fuerzas de mercado"
lleva a otros a acusaciones inmediatas de
"cripto-capitalismo" y de traición del
movimiento socialista.

Todos nosotros, concluyó Rocard, "es-
tamos de acuerdo en que debemos pro-
mover por todo el mundo, en Europa tam-
bién pero sobre todo en el Tercer Mundo,
una línea de desarrollo, cuyas formas eco-
nómicas y por tanto diplomáticas no sean

capitalistas. La iniciativa es necesaria para
la paz de distensión mundial y apesar de
sus dificultades estoy convencido de que
si nuestra Confederación se entrega en esa
dirección, ayudará a confirmar nuestra
imagen de constructores de la democracia
y el socialismo, en otras palabras de un
tercer camino internacional que quizá
solo necesite ser un poco más claramente
explorado".

Willy Brandt Felipe González:
Europa y la paz

El tercero y último de los temas impor-
tantes del Congreso, "Europa como factor
para la paz" fue introducido en la tarde
por los discursos del presidente del SPD,
Willy Brandt y el secretario general del
PSOE, Felipe González.

El ex-canciller alemán dijo que Europa
se encontraría en una situación contra-
dictoria en los ochenta ya que el preveía
una amenaza a la misma distensión que
en la década pasada ayudó tanto para
consolidar la paz y la seguridad en Europa
pero que no era lo bastante substanciosa,
a pesar del progreso logrado; para poder
evitar un conflicto.entre las primeras po-
tencias mundiales. Hemos de sacar las
debidas conclusiones, particularmente en
las tres grandes áreas de la política de la
paz.

"La primera de éstas", dijo Brandt, "se
refiere al proceso de unificación de Europa.
Una cooperación política a nivel ministerial
debe ser acompañada por una mayor par-
ticipación del Parlamento Europeo. Tam-
bién se debe prestar atención a la polí-
tica de seguridad, no en el sentido o con
el objetivo de hacerse más independiente
de los E.E.U.U., sino para reforzar nuestra
capacidad y por consiguiente de ser un
segundo pilar de la política de seguridad
dentro de la Alianza Atlántica. El segundo
aspecto de esta política de paz europea
es la cooperación Este-Oeste; es atemori-
zador el ver que ni el Este ni el Oeste pue-
den controlar los conflictos que se están
produciendo.

Es por esto esencial el hacer compren-
der a las superpotências que aconteci-
mientos como los ocurridos en Afganistán
pueden poner la paz en peligro. Debemos
medir cada oportunidad para contactos
bilaterales o multilaterales, redoblar nues-

tros esfuerzos en el campo de la limitación
de armamento y estar dispuestos a abrir
nuevos caminos hacia el desarme si los
viejos ya no se pueden practicar.

"La tercera dimensión de la política de
la paz", concluyó el líder de SPD, "es el
diálogo Norte-Sur. El Tercer Mundo está
buscando modelos honestos que no per-
sigan los típicos intereses de las grandes
potencias. Debemos proseguir la campaña
contra el hambre y la pobreza en el mundo,
reducir los armamentos y gastar lo que
ahorremos en ayuda para el desarrollo,
dar vía libre a la transferencia de recur-
sos, reformar el sistema monetario inter-
nacional y planificar una estrategia ener-
gética mundial".

Felipe González afirmó que Europa
tiene un papel fundamental que jugar
para conseguir y consolidar un equilibrio
mundial que ayudaría a preservar la paz
y reducir gradualmente las diferencias
sociales y económicas, ya que ésta es la
única forma de garantizar la paz y progre-
sar hacia una sociedad más justa. "Un
mundo bipolar, por otra parte", continuó
González, "solo puede llevarnos otra vez
a la guerra fría y al peligro de una tercera
guerra mundial en donde Europa sería el
principal campo de batalla. Europa debe
por tanto confeccionar una política hacia
estos países que los libere de la depen-
dencia de las superpotências para su desa-
rrollo. Toda Europa excepto la URSS —pre-
cisamente porque ésta es una superpo-
tência— debe estar involucrada en esta
política que debe ser coordinada por la
organización europea como un cuerpo
planificado para la cooperación racional
y equilibrada con los países subdesarrolla-
dos". "Este plan y esta esperanza", añadió
González, "no debe evitar que nos enfren-
temos a los hechos, hechos que aún dictan
las opciones defensivas europeas: es im-
portante, sin embargo, reducir las causas
de tensión y por esta razón, repito que el
PSOE considera vital que no debiera haber
un incremento de estados miembros del
Pacto de Varsóvia y la Alianza Atlántica".
González concluyó señalando la contri-
bución que España puede hacer a Europa
en el contexto de la paz. En primer lugar,
siendo miembro de pleno derecho en el
MCE; en segundo lugar a través de lazos
más estrechos con los países del Este y
especialmente con países que no son
miembros del Pacto de Varsóvia y tercero
a través de los lazos históricos, culturales
y comerciales que España tiene con otros
continentes, particularmente con America
Latina, y también con los países mediterrá-
neos hacia los cuales España está y ha
estado siempre orientada. El baluarte de
una "paz mediterránea", es la garantía de
la independencia e integridad territorial
de los países ribereños del Mediterráneo,
garantía respaldada por las dos super-
potências.

"Yo creo que podemos y debemos ser
optimistas", dijo González, "porque Euro-
pa ya ha empezado su propio proceso
pacífico de unificación y porque hay am-
plias oportunidades para una genuina
independencia europea, que no solo per-
siguirá la causa de la paz mundial sino que
también nos ayudará a alcanzar el socia-
lismo en libertad." •
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n dels documents que, en certa manera
és el reflex de la politica de la Interna-
cional Socialista sobre l'actual situació

al món, és la resolució de la Convenció Nacio-
nal del Partit Socialista Francès que al passat
26 d'abril va aprovar. En aquell document, hom
analitza les tensions internacionals (la nova
cursa d'armaments, la invasió d'Afganistan, el
conflicte americano-iraní, la multiplicació dels
conflictes al Tercer Món i l'agreujament de la
crisi econòmica) per tal de que les forces polí-
tiques de l'esquerra les prenguin en compte

Així, en l'esmentada resolució hom esmenta
que el fil conductor de la seva política és la vo-
luntat de mantenir totes les iniciatives suscep-
tibles d'alliberar progressivament el país i el
món de la lògica de blocs per tal de reemplaçar-
los en una organització col·lectiva per a la pau.
Aquest tipus de política és I' únic que corres-
pon veritablement als interessos dels treballa-
dors d'Europa, com els francesos, així com als
pobles del Tercer Món. 'Es a dir, no es poden re-
duir les tensions Est-Oest i la dominació de les
grans potències més que fent néixer un eix
Nord-Sud pel que s'abandoni l'explotació del
Sud subdesenvolupat pel Nord industrialitzat.

Si existeixen riscs d'agrujament de les ten-
sions entre els grans, importa no cedir a la psi-
cosi de guerra, ni a l'enfrontament dels blocs.
Assegurar les condicions de seguretat de Fran-
ca és un objectiu prioritari ja que, com a mem-
bre de l 'Al iança Atlànt ica, el país ha d'evitar
que els Estats Units en facin instrument de la
seva política i de preservació dels seus propis
medis de defensa, així com la seva capacitat
autònoma de decisió.

El Partit Socialista, es diu a continuació, re-
corda que d'una Europa realment independent
depèn la sat isfacció dels desitjós dels pobles
europeus. Per aquest objectiu cridem al refor-
çament del moviment obrer europeu en la re-
coneixença de la seva diversitat

La independència política d'Europa passa
per la seva independència econòmica. Una
verdadera reforma politica agrícola comuna,
sobre la base de les proposicions socialistes a
l'Assemblea Europea, l'endegament de políti-
ques industrials reals, regionals i socials, un
control de l.es multinacionals, i un avenç cap a
les 35 hores de trebal l en són els passos nece-
ssaris.

Dins la lluita per la pau i el desarmament,
com a prioritat de l'acció internacional dels so-
cialistes, el PSF proposa una moratòria inme-
diata, i equilibrada, sobre els nous sistemes
euro-estratègics —ni SS-20. ni Pershing 2 — , la
constitució d'una conferència europea per a la
reducció de les forces i les tensions tal com ja
havia proposat François Mitterrand al desem-
bre de 1977

Això, no obstant, la seguretat del país, com
la del conjunt del continent europeu, passa per '
damunt de tot pel retorn a la distensió. La dis-
tensió no hauria de servir per a la justif icació
de concessions sobre els principis o a compro-
misos de febleses entre les pròpies grans potèn-
cies. Aquesta prioritat reafirmada pels socialis-
tes per a la pau i el desarmament la condueix a
cercar, des d'ara, les condicions favorables a la

Objectius del PSF i de tots els socialistes

Cercar la distensió
mundial
reunió i a I' èxit de la Conferència de Madrid
(cooperació econòmica, cooperació política,
.Drets de l'Home)

D'altra banda, un element decissiu per a
l'evolució de les relacions internacionals per
als propers anys, la l luita contra la misèria i la
fam al món passa, pels socialistes, per un canvi
radical en les relacions Nord-Sud, en la pers-
pectiva de la construcció d'un nou ordre eco-
nòmic i social Els objectius d'aquest serien els
de donar a cada país els medis econòmics de la
seva sobirania, així con redifinir les relacions
internacionals sobre la base de la igualtat: re-
forma del sistema monetari internacional, reor-
ganització dels mercats de matèries primes, la
lluita contra la divisió internacional del treball
imposada per les multinacionals.

Hi ha convergència, s'af irma en les resolu-
cions del PSF, entre la nostra estratègia de soli-
daritat i la nostra estratègia de ruptura. La
transformació de les estructures i les regles
econòmiques internacionals estan estretament
lligades amb una transformació profunda de
la nostra societat.

La lluita pels Drets de l'Home, per a tot el
món, és per als socialistes un principi intangi-
ble i universal. Això s'aplica particularment en
la defensa dels drets de la dona, dels drets dels
treballadors inmigráis i dels drets col·lectius,
sindicals i polítics. Evidenment, aquest principi
és inseparable del dret dels pobles de disposar
d'ells mateixos.

A propòsit del conflicte Iran-Estats Units, el
Partit Socialista comprèn la impaciència del
poble americà davant la detenció dels seus
compatriotes a Iran, condemna la retenció dels
ostatges com un retorn a la tesi inacceptable
de la "responsabilitat col lectiva" encara que
hom reconeix el dret del poble.iraní a establir
les responsabilitats del règim del xa i a denun-
ciar el suport rebut de la diplomàcia america-
na. Convé, alhora, cercar una solució al marge
d'una política de força i que permeti l'allibera-
ment dels ostatges sense exposar la seva vida i
sense agreujar la tensió internacional.

Així, segons aquests principis enunciats, el
Partit Social ista es f ixa els següents objectius:

lluita per la construcció d'una Europa indepen-
denta; lluita per un nou ordre internacional,
tant polític com econòmic o cultural; lluita
pels Dreiste l'home i els dels Pobles; i capaci-
tat de decissió de França segons els principis
esmentats.

Es amb aquests principis que l'acció del Par-
tit s'inspirarà per un nou internacionalisme.

El Partit Socialista crida a totes les forces
que treballen en aquest sentit i contribuirà,
amb tots els seus mitjans, pel seu aconsegui-
ment Continuarà a jugar un paper actiu al si de
la Internacional Socialista que roman en un
lloc priviliegiat d'encontres, de debats i d'ini-
ciatives comuns Traduirà a la realitat política i
social les aspiracions a la renovació del movi-
ment obrer europeu en una exacta apreciació
de llur diversitat (socialistes, socialdemòcrates,
laboristes, així com als comunistes, a l'entorn
d'una possibilitat de diàleg sota els principis
reconeguts per tots). Hom cercarà les conver-
gències amb els moviments progressistes i so-
cialistes en el treball per l'alliberament del Ter-
cer Món.

Aquesta és la resolució del PSF sobre les rela-
cions internacionals, a partir d'una anàlisi de la
realitat que, si bé ja no és exactament l'actual
(donats alguns canvis en la política internacio-
nal com l'agreujament de la crisi econòmica i
social als països de l'Est, així com la guerra
oberta entre Iran i Irak) no s'allunya gaire d'uns
plantejaments vigents al si de la Internacional
Socialista. Així, a partir d'aquests principis
s'han mogut les conversacions i negociacions
que els principals líders del moviment socialis-
ta internacional (com Olof Palme, Bru Kreisky,
François Mitterrand o Felipe González) han
mantingut amb dirigents polítics dels països
neuràlgics en el procés de la tensió mundial.

Un element a tenir en compte, també referit
a les relacions internacionals de la IS serà les
conclusions i documents que hom aprovi al
proper congrés de la Internacional Socialista
a Madrid (pels dies 13 al 16 de novembre). Hom
espera allí un refermament de la trajectòria de
la IS i que ja el PSF començà a perfilar el pa-
ssat abril.

El Consejo de Seguridad de las NN.UU. Las propuestas socialistas se circunscriben en la distensión
mundial y en la no alineación en los dos bloques //.iper/a/isías.

L'Opinió Socialista/Ía Quinzena de Novembre 1980



Parlamentaris i economistes analitzen el Pia Econòmic de la Generalitat

Una alternativa econòmica al Govern
El primer Pla Econòmic

del Govern de la Generalitat
s'haurà ja presentat al Parla-
ment un cop hagi sortit
L'OPINIÓ al carrer. Això, no
obstant, la revista del Partit
pot expressar amb claretat
què és el que en pensa aquest
sobre el PEGG, així com de
les alternatives i crítiques
que s'hi blasmaran contra el
Pla Econòmic al Ple de la
Cambra.

Així, el passat 24 d'octubre, un cop fet públic
el document base del Govern per al debat
econòmic al Parlament, hi hagué una reunió in-
terna del Partit, entre parlamentaris i econo-
mistes, per tal d'establir les bases de discussió a
plantejar al Ple de la Cambra Legislativa cata-
lana els dies 5, 6 i 7 de novembre. A aquella
reunió hi participaren més de vint economistes
socialistes i que, degut a la multiplicitat d'in-
tervencions i que per premures d'edició de
L'OPINIÓ no s'ha pogut consultar amb ells per
a l'assignació de la "paternitat" dels comenta-
ris alii vérsats, la revista ha considerat més
adient anomenar-los de manera convencional
(amb l'assignació de lletres).

És de destacar, però, l'obertura a I' "exterior",
per primer cop, d'una reunió d'aquest caire i
que s'inscriu en les coordenades de transparèn-
cia i participació que el Partit dels Socialistes
hi vol donar en el seu funcionament

La reunió va començar amb una introducció
de panorama general, a càrrec del diputat Lluís
Armet (portaveu defensor de les postures socia-
listes econòmiques al Ple) i continuà amb inter-
vencions puntuals o sectorials dels altres assis-
tents:

LL. Armet.- F n la metodologia del document
econòmic del Govern de la Generalitat, s'ob-
serva un elevat nivell de desroordinariò. amb
un costant canvi dels "partenaires" per a l'ela-
boració del pla. Comença amb una reunió a la
Casa dels Canonges on invita a membres de
l'Institut d'Investigacions Econòmiques (que
no hi van tots). Aquests membres són convo-
cats, i sembla que no consultats posteriorment
(aquest és un element a tenir en compte, ja que
MIE és un organisme amb el suficient pes com
per a fer un cert aval, de prestigi, almenys si no-
saltres hi haguéssim estat al Govern li haurien
fet cas al programa" del Govern)

Després hom fa la reunió al Vilar. Aquesta
reunió té una altra connotació: hi han uns con-
sellers tècnics que a l'àrea econòmica, alts fun-
cionaris, personalitats del món de la banca t di-
putats de Convergència. És a dir, una cosa molt
heterogénea en quant a la composició:allò que
sovint fa en Pujol que no saps mai quin deno-
minador comú hi ha en la relació.

Després s'encarrega per a que totes les con-
selleries desenvolupin un programa d'actuació
propi a quatre anys vista Aleshores, clar, cada
conselleria usa diferents metodoligies, i amb
diferents equips, elabora un programa propi
Així cada conselleria tenia uns programes de
30, 40 o seixanta planes de pla d'actuació a
quatre anys. Això no obstant, els era molt di-
fíci l de concretar ja que no sabien quan els hi
vindrien les competències, i axiò també és un
altre problema

Sembla ser que, davant l'allau de documen-
tació (sobre unes siscentes planes sobre l'actua-
ció de les conselleries), el que es va produir fou
que es va passar la responsabilitat de la síntesi
d'aquests documents a la conselleria d'Econo-
mia i Finances. Aquesta, va desenvolupar el tre-
ball i li va donar una certa coherència (fins i tot
va existir un índex, que no és precisament l'ac-
tual).

Hi han diferents versions. Es parla que hi ha-
via un document més llarg, d'altres diuen que
era més resumint.:, això és metodologia d'ela-
boració!. Finalment el que hi ha és una situació
d'un cert nerviosisme perquè hi havia el com-
promís de presentar el document per part del
President el mes de setembre i sortirà en el mes
de novembre. Aquest (el President) agafa cartes
en l'assumpte i es tanca un cap de setmana i,
finalment s'elabora el document que definiti-
vament presenta el Govern.

La confecció del document és fet al marge
del conseller d'Economia i Finances. Aquesta
situació, en un país normal, ja és prou motiu
per a que el ministre d'Economia dimiteixi en
haver desautoritzat la seva tasca el President:
aquest es tanca ell sol, o amb companyia d'al-
fre gent que no és el conseller d'Economia i
Finances.

El conseller d'Economia i Finances, per la se-
va part, va fer unes declaracions inequívoques:
aquí no hi ha programa econòmic, sols es durà
un paper, aquí no es pot fer res... és a dir, tam-
bé era un paper condicionat per un altre del
Foment del Treball que havia entregat a dife-
rents institucions de Catalunya que a nosaltres
ens ha arribat per sis o set vies diferents. Ha es-
tat una postura de beligerancia oberta sobre el
tema per part del foment, si bé no coneixent
el contingut del programa sí el seu tarannà mí-
nimament intervencionista.

El document del Foment mediatitza enrcerta
manera e'l tema. i és curiós observar com el Pre-
sident Pujol, després de la reunió del cap de
setmana, es reuneix amb Alfredo Molinas, en
el Foment Es a dir, agafa aquest tema i el con-
trola per tal que "no surti de mare" i no hi ha-
gin uns enfrontaments entre els nuclis econò-
mics. El tema li fa angunia a Pujol i l'agafa ell,
i el conseller d'Economia comença a "passar":
que aquí no passa res, que és un document orien-
tatiu, que el programa econòmic serà el discurs
del President. Tot això quan les perspectives de
tres setmanes enrera era que seria el conseller
d'Fconomia i Finances qui defensaria al Parla-
ment el programa econòmic.

Dit això, tenim el document sobre la taula.
Un paper que té una gravetat, fins i tot, com
diu el seu primer full, que és "un conjunt de no-
tes indicatives que el Consell Executiu defensa-
rà al Parlament" el dia que es debati aquest te-
ma. Aleshores, la Mesa del Parlament ha fet
constar que no era pas aquest tipus d'informa-
ció el que li havia demanat: sinó que era només
el compromís del Govern, de fer un debat eco-
nòmic

De tota manera tenim un document i, crec,
que s'han de fer una sèrie de valoracions glo-
bals, no específiques, sobre ell i que seran la
prefigurado del to que cal emprar al Parlament
Això ho haurem de valorar entre tots No po-
dem caure en el parany parlamentari del "pa-
peret" (encara que en Pujol digui que a Madrid
el fan de quatre planes i "nosaltres el fem de
dotze") No podem començar a dir: "aqui hi
manca aquest aspecte, li manca això i allò al-
tre", no No hi caiguem en aquesta t/ampa, en
valorar totes les mancances del document, o
de qualificar que és un document voluntarista
en el que hi manquen objectius, ens podriem

trobar en una situació compromesa; des del
punt de vista del debat perquè, és evident, que
cada conseller té el seu paper i quan hom digui:
"obres públiques no es concreta!", aleshores
sortiria el conseller i ens llegiria amb tots els
ets i uts tot el seu pla d'actuació. Aquesta pos-
tura reforçaria la postura voluntarista, de"fer
coses", del Govern. Aquest és un tipus de inter-
venció parlamentària que crec no hi hem de
caure.

Aleshores, quin tipus d'intervenció parla-
mentària hem de fer?. Hem de fer un nivell de
discurs que, centrat, en sis o set grans punts, es
demostri que tant el que diu el paper com el
que ha estat l'actuació del Consell Executiu, es-
tà en contra d'una visió correcta de l'economia.
El que cal es definir aquests punts, i que puguin
ser aspectes bastant espectaculars i concrets;
d'acord que hi han pocs instruments, però, n'hi
han.

Sobre quins punts es té de fonamentar el dis-
curs?. Com que el debat no és strictu-sensu eco-
nòmic, ja que els instruments convencionals
econòmics no hi juguen, o molt poc, aleshores
cal centrar-se en aspectes d'eficiència adminis-
trativa, en el sentit que una major eficiència
comparativa a la de l'Estat (que en un estat de
les autonomies podria ser un element que es
podria jugar en la perspectiva duna millora
dels recursos públics a Catalunya).

Un altre element que podria també jugar-se
seria tot el tema de la inversió pública. En
aquest document es fa esment que sobre aque-
lla, tots els grups parlamentaris procurin que es
millorin els Pressupostos Generals de l'Estat. Si
el grup del Govern ha donat suport a Suàrez,
està donant suport a la seva política, a la meto-
dologia pressupostària, a que aquesta no surti
en els pressupostos en gran part regionalitzats,
i està donant suport a la discriminació clara
que es fa contra Catalunya en aquest tema, i
contra d'altres nacionalitats i regions de l'Estat.
Això s'ha de dir molt clar: hom demana una
col·laboració voluntarista quan tu has donat
l'aval a un estil de pressupost. Nosaltres hem
de presentar una alternativa de pressupost,
com ja fa temps que hem fet, que generi una al-
ternativa econòmica global i que s'avingui a les
nostres postures, com per exemple durant la in-
vestidura del president Pujol nosaltres parlà-
vem d'una emissió de deute pública, i ara tam -
bé ells en parlen (quan aleshores se'ns tiraren a
sobre)

Però el tema d'inversió pública ha de sortir,
amb valentia, amb força i amb xifres sobre
la taula. Dins el capítol d'inversió pública que
ja depèn de la Generalitat, concretament al
que es fa esment al Pla d'Obres i Serveis. Al res-
pecte tenim unes dades molt espectaculars de
la politització de la inversió per part de la Ge-
neralitat. I com juguen un instrument de petita
obra pública per la via del posicionament polí-
tic, aleshores hi ha d'haver un discurs sobre
aquest tema: Quina és la nostra concepció
d'inversió pública'

' Amb una politica continuista en relació «i
l'anterior, tal com s'està portant, està generant
un desgavell total: com la qüestió de les escom-
braries del Penedès (on es vulgui hi han molts
exemples) Tenim una relació del que el Pla
d'Obres i Serveis dóna al titular de l'ajunta-
ment, si aquest és de CDC o bé sigui socialista

Més aspectes S'ha de fer un plantejament
clar sobre el toma dels desequilibris territorials
Aquest és on altre paquet clar Aquí s'ha de fer
esment <i polítiques de vacil·lació del President
d<> I«) Generalitat com urbanisme si, construc-
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ció també Sobre això s'han de dir quatre coses
clares: si no hi ha una voluntat política de des
concentració no hi haurà descentralització a
Catalunya, perquè totes les decisions sobre in-
versions ja estan assignades a priori a tot el te-
rritori.

Des~ d'una perspectiva socialista, el poder
públic ha d'intentar corretgir aquesta situació
mitjançant una correcció dels desequilibris te-
rritorials, de suport que sobre les decisions que
sobre el territori es fan a un nivell més baix. El
Camp de Tarragona n'és un exemple: el proble-
ma no és solament si portes aigua a una zona
que té set, sinó que s'ha de saber si hom vol el
continuisme de creixement desordenat en una
zona determinada, que hipoteca les possibili-
tats de creixement d'altres comarques sub-de-
senvolupades de Catalunya cal saber si es vol
una desconcentració ordenada o no.

Hi ha un paquet molt important, i que hauria
d'ésser objecte de debat ara, i que és el tema
de la reconversió industrial. Aquí tenim unes
fotocòpies del que ahir va entregar el conseller
de Treball sobre el Fons d'Ocupació i les actua-
cions sobre l'atur a Catalunya que, curiosa-
ment, no s'acompanyen amb el pla econòmic
Aquest plantejament s'ha de perfilar, ha d'ésser
molt clar. Sobre el tema de reconversió indus-
trial i polític de lluita contra l'atur farem una
trobada específica, atesa la gravetat del pro-
blema.

Finalment, hi ha un darrer paquet que serà el
gran instrument de la política econòmica de la
Generalitat i que és el tema de les caixes d'es-
talvi. Descripció del sector, de la situació, del
que ha fet la conselleria. La política de la con-
selleria ha estat una mena de "neo-intervencio-
nisme" amb el drecet que va fer-li permetia les
mateixes facultats que tenia la Junta d'Inver-
sions antiga, del ministeri d'Hisenda, per a
col·locar inversions obligatòries a les caixes, la
qual cosa deixa en mans de l'executiu tota una
política discrecional que, evidenment, això es-
tà a les antípodes del que seria una posició li-
beral en el tema

Tot el tema del Consell de Crèdit sortirà cri-
ticat No es farà al·lusió a què pot ésser una pe-
ça única en els tractats administratius del món,
sinó que la crítica serà per la política d' "aigua-
barreig", bancs-caixes. Aquest és el tema: a
l'Estatut sols i pot haver-hi una coordinació en
la política crediticia i de transparència d'esta-
dístiques, saber quina inversió es fa a Cata-
lunya. Sobres les caixes en canvi en tenim les
competències, i aquest és el nostre gran instru-
ment, i si el juguem a Catalunya ens serà molt
més favorable que no pas a l'Estat, en el sentit
del pes relatiu que tenen les caixes en relació
al mercat financer català. Recordar tota la rea-
litat de les caixes d'estalvi, fent una crítica per
la via de la Professionalität, que no se'ns di-
gui que volem anar a polititzar les caixes, sinó
que cal una major Professionalität en la seva
capacitat inversora en el territori.

Per tant, defensem el principi de territoriali-
tat contra determinats interessos que defensa-
ran sempre, és la política d'anar a la conversió
d'institucions financeres mixtes, bancs-caixes,
per tal que els poders públics territorials no hi
tinguin cap incidència (que equival a dir que es
mantenen els de l 'Estat). També, recordar que
les caixes catalanes tenen .35 mil milions situats
aprop dels bancs, la qual cosa vol dir que dei-
xen la seva responsabilitat inversora i la passen
als bancs, la qual cosa s'entén pels qui defen-
sen aquesta interdependència entre els bancs i
les caixes. En aquest sentit, cal tenir present
que els socialistes presentarem en breu una
proposició de llei sobre l'Institut de Crèdit de
les Caixes, així com una altra sobre els òrgans
de govern a les mateixes.

La qüestió del sistema financer té una gran
incidència, això sí que es el tema econòmic
verdader: no es pot admetre una política arbi-
trària d'inversions territorials en mans de l'exe-
cutiu, quan aquí hi podria haver una gran polí-

tica. Les prioritats del pla econòmic obligatò-
ries de les caixes. Un pla que tingui present tota
la complextat que presenten les línies de recon-
versió industrial, que, amb un sentit determi-
nat, pot ésser objecte de suport per part de les
caixes. El que s'ha d'evitar és que la conselleria
d'Economia i Finances sigui la que digui què
entra i no entra en el fons de tres cents mil mi-
lions de pessetes: hi ha d'haver una ordenació
clara de prioritats. Es vol una política arbitrista,
administrativa que pot anar en contra de les
reals necessitats de Catalunya.

Aquests podrien ésser els eixos bàsics del dis-
curs al Ple del Parlament, trencant amb una lí-
nia determinista que vol imposar el Govern. De
tota manera, després de la meva intervenció
inicial m'agradaria saber com veieu vosaltres el
tema, què en penseu.

E. Lluch.- A mi em sembla, des del punt de
vista parlamentari, que el fet de que Pujol pre-
senti això és positiu, ja que a Madrid reclamen
que els plantejaments econòmics els presenti el
president Suárez, i els defensi. Es clar que això
obeeix a problemes entre ells, i ens ha de ser
v ir per a fer-ne ús en algunes argumentación--

L/U/S Armet: l'alternativa a Pu/o/ ha d ésser giobbi

A mi em sembla que, ja sobre el "papéret",
una de les coses que a mi em semblen més for-
tes a nivell polític, a nivell global, és l'ús que
es fa sobre l'Europa occidental, sobre quin és el
seu model. El tema de l'Europa occidental, se-
gons el meu parer, s'ha de plantejar de la se-
güent manera: els seus governs (i donat que
aquest "papéret" porta molt poca feina a fer-
ho) fan un document com aquest en un dia i mig,
0 dos, i el presenten al Parlament utilitzant una
tècnica de dues fases: la primera, en què un
document com aquest el presenten a la Cam-
bra, els grups parlamentaris opinen sobre ell
1 es retira. Aleshores, en un temps d'un mes o
dos, aquell document es refà o es complementa
amb les aportacions del Parlament i e's t o m d a
presentar a la Cambra per tal de posar-lo <i
votació Això es f<i en els països .wenc.its. i ,iixò,
evidenment. no'h.i p.iss.tt en el nostre ( <is

Un <iltre argument ós que (ill don.i suport
al Govern i, per tant, aquest pressupost és seu.
Es clar que això pot originar una discussió sobre
qui està al davant o al darrera del Govern i
atacar-nos de demagògia: que són dos pres-
supostos diferents, e^c Amb això nosaltres hi
podem treure com argument que ells no han
presentat cap esmena a la totalitat dels Pres-
supostos Generals de l 'Estat i, per tant, tot
queda relacionat

Un altre punt, allà on se parla de reconversió
industrial podriem agafar, per exemple, el tèxtil.
Aquest és un sector base català, i sobre el que
hi tenim presentada una proposició no de llei

que els col·loca en una situació difícil: ells
són partidaris de que la reconversió del sector
tèxil surti per un decret llei fet entre el Govern
i la patronal, sense intervenció de l'a Genera-
litat, i nosaltres som partidaris de que hi hagi
un acord tripartit entre patronal, Govern i
Estat, dient que entre l'Estat hi hauria d'ésser-hi
la Generalitat (i això és el que diu la nostra pro-
posició node llei).

Sobre les caixes, estic d'acord amb tot el
que has dit, però hi cal un aspecte més: d'aquí
a pocs dies es veu en el pla parlamentari la
interpel·lació que tenim presentada sobre la
extralimitació territorial de les caixes. Interpel·la-
ció que ens donarà peu per a una moció: que
va contra l'Estatut, que limita llur potestat, etc,
i sol·licitar el seu vot favorable.

En el document també hi han alguns errors
(on es fa esment que la Generalitat vetllarà
pel traspàs dels impostos), però com que han
trigat tant, tant, ja no cal "vetllar" doncs el
dia 9 ja s'acompleix el plac. Per tant, sols han de
vetllar tres dies i, per tant, això ja passa de
moda i s'ha de denunciar.

LL. Arment.- De vegades, quan es parla de
reconversió hi ha una actitud passiva, per part
de CiU, es deixa una responsabilitat per a
Catalunya. Tot el que sigui la política de recon-
versions industrials ho deixen per Madrid En
la pregunta que se li va fer al conseller d'In-
dústria va cometre uns quants errors: va contes-
tar que en això no es podia negociar amb Ma-
drid, que no hi havien competències (amb el
que et converteixes en un agent d'una política
que ve de Madrid). En quant a la participació
dels sindicats digué que "no hauria estat dis-
creta". La primera afirmació és molt criticable
políticament: és la conversió en una delegació
provincial, de gestió de la reconversió en lloc
de ser un Govern autònom de Catalunya. La
segona és inadmisible.

Company "A".- Canviant de tema, i sense
caure en el parany d'anar a reure a qüestions
molt puntuals, un punt del qual també es parla
en el document és el de les hisendes locals.

Sobre el tema de les hisendes locals hom re-
corda l'article 48.1 de l'Estatut, referent al con-
trol financer, però hi han altres aspectes. D'una
banda, en el paràgraf en que s'esmenta l'accés
al crèdit en bones condicions. Això és un escàn-
dol: la qüestió dels tres mil milions, las postures
de les caixes, del Govern de la Generalitat...

LL. Arment.- Evidenment, el tema dels tres
mil milions, el del Consell Assessor del Crèdit
i el tema del crèdit en general ha de ser respost
contundemnent per nosaltres

Company "A".- L'altre tema del que també
n'hem de parlar és el de l'autonomia municipal
Ales hores, aquí hi ha una greu contradicció
respecte als principis enumerats per CiU amb
la realitat: donen suport a totes les mesures
conservadores de Martín Villa, s'està paralitzant
tot el que és l'autonomia municipal, la inicia-
tiva legislativa catalana, en la matèria, i no es
tiren endavant les possibilitats que dóna l'Es-
tatut per a desenvolupar l'autonomia financera
municipal.

Aquí hi ha un greu retret al conseller Vidal
Gayola, sobre el que, els companys que són a
l'ajuntament, us diran sovint que preferien al
Governador Civil! Si són molt més "pere-pun-
yetes" els controls de suspensió d'acords conti-
nuats, especialment, contra els d'esquerres, que
no pas la pràctica de control polític per part del
Govern Civil. Això és un punt a atacar políti-
cament: no s'està fent res per a dur l'autonomia
municipal als ajuntaments, i que això es podria
regular mitjançant unes atribucions àmplies, les
que ens dóna la nostra autonomia, i que equi-
libres els nivells econòmics: la supressió de les
despeses obligatòries, per exemple

LL. Armet.-Si em permeteu voldria fer un<)
pregunta en concret: Teniu més informe» ió
sobre la Comissió Intergovernamental d'Ajut
a la Reconversió Industrial de Catalunya'
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Company "B"- Sembla que l'actualització de
la que es parla es la que es va regular en época
Punset, però aquella primera estava constituïda
per consellers que ara han variat o no existeixen,
pel que s'ha d'adaptar aquesta nova estructura
a l'esmentada Comissió

LL. Armet.- Per ventura té relació amb el
"decret Punset"?

Company "B".- Induptablement

LL. Armet.-Aquell "decret Punset" era., els
socialistes ens hi van oposar malgrat que tenia
algun aspecte curiós: estava pensat per Angla-
terra i no per a Catalunya. (Uns "homes bons"
del món empresarial", com si fossin lords
jubilats, amos de grans empreses i d'una gran
cultura, i amb una certa vessant de neutralitat;
al hora, agafant uns homes que prevenen del
camp sindical, com aquells vells sindicalistes
amb gran experiència) i de tot plegat ferne una
Comissió d'aquestes característiques.

LL. Armet.- Un altre aspecte que tracta Pujol:
la qüestió de l'economia "intersticial". Aquest
tema també caldria que ens el penséssim.

E. Llunch.- Aquest troç el crec escrit per Jordi
Pujol, però segur, donat que aquí l'italià és poc
llegit. Això només pot ésser una terminologia
de les planes econòmiques del "Corriere della
Sera", que surt cada dimarts. "Intersticial"
és una expressió molt italiana i molt ambigua;
és a dir, perquè s'adscriu a la corrent floren-
tina que es fa a Itàlia.

Llavors, intersticial no vol dir, en general, una
cosa tan àmplia com diu el document. Aquí,
però, una economia intersticial, és un concepte
una mica confós, poc precís, en un sentit de
"poca vida", que s'adequa i que hi entra des de
la fàbrica que, per exemple en un moment
donat llença una idea sobre un article de con-
sum molt concret i que, desseguida, en surten
unes quinze més al darrera seu que le modi-
fiquen, assimilen, adeqüen, exploten un pro-
ducte similar, i desprès tot desapareix.

Això vol dir tres coses: una, que aquí es pot
haver agafat en' un sentit tan ample que no vol
dir res; un altre, que es poden haver agafat
"intersticis" temporals; i un altre que pot ser
l'aparició d'una economia negra, o submergida,
que surt al marge de l'Estat quan precisament,
jo crec, que un dels objectius de les autonomies
és anar contra el sentit de "macro-Estat" i, per
tant, des del punt de vista dels socialistes libe-
rals, cal tenir ben clar que lluitar contra una
economia centralitzada no és el mateix que
donar peu a una economia submergida.

Això és un concepte que equival, més o menys,
a dir que "tot el que no és gran és intersticial",
no queda clar, però, donat que hi han sectors
sencers que no estan ni amb els bancs molt
grossos, i deixa a part també els grups financers
petits i mitjans. Per tant, només diu els "molt,
molt grossos", les "grans-grans empreses", o,
inclus, les "multi-multinacionales", tres grans
sectors als quals tot els hi és intersticial. Per
exemple: el calçat, o el tèxtil, on tot és intersti-
cial. Es un concepte tant genèric que no ser-
veix per a res, sols a reduïts sectors de gran
concentració. En cas contrari agafa a tota l'eco-
nomia, tots els sectors, i és clar un concepte
com aquest no ens serveix En concret, aquí
ve a dir això: "el que no és gran"

LL. Armet.- Això sembla sortit d'un "neura"
metafísic del Govern per a definir un àmbit
pròpiament català de l'economia i, definir, en
conseqüència, el més important volguent dir:
"és clar, Catalunya té el seu espai, la seva cata-
lanitat empresarial. .

E. Lluch.- Això és com dir, que no es posseeix
ni una gran indústria puntera, ni una tecnolo-
gia imponent, sinó una "mitja tecnologia", una
producció limitada (no grans produccions en
sèrie): màquines de fer cartrons, o les motos.

LL. Armet.- Per tant, esmenta el f racàs d'al-
gunes de les alternatives econòmiques hagudes
que han deixat en mans de les multinacionals
la iniciativa del procés.

At, ;
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Und actitud tan personalista com la de l'actual President hauria fet dimitir, a qualsevol pais democratic,
al seu ministre d'Economia.

Company "C".- Pujol ha volgut dir que hi han
processos molt canviants, degut a un poc con-
sum, i que porta a estar canviant constanment
de tecnologia. A Pujol li cal justif icar d'alguna
manera, donada la seva postura econòmica,
els fracassos haguts en aquest pla fins ara.

LL. Armet.- Una mica la conclusió és: que en
Pujol necessitava un esquema de reflexió que
li permetés dir "tot això no ho tindrem, però
Catalunya encara serà forta perquè tenim tot
allò altre". Fixeu-vos, també, com el conseller
d'Economia i Finances des d'una altra pers-
pectiva paral del sector serveis.

Company "C".- Malgrat la interpretació flo-
rentina de Lluch de l'ús que en fa Pujol del mot
intersticial, va ser aquest mateix el que fa uns
anys, en una conferència, va començar a parlar
d'això a Catalunya. Però en sembla molt el
que s'ha dit: 'encaixa molt bé amb aquesta
manera d'esperit, de dir que Catalunya és un
país petit i fotut, però tenim força i hem d'anar
més enllà.

Ara bé, jo tinc la impresió que el tema no
és tant anecdòtic sobre el mot intersticial, sinó
el que cal és arribar al plantejament de la re-
conversió industrial dient: "vostès volen plan-
tejar el tema de la reconversió industrial, doncs
plantegin dir quins són els sectors que s'han de
promocionar, quins són els sectors que s'han
d'anar abandonant, com la mà d'obra d'un
sector que s'abandona passa a un altre, com es
fa compatible amb una competivitat exterior. .
és a dir, tot això de l'economia intersticial no
és més que una cosa bufona, però el tema de la
reconversió industrial, tal como es parla aquí,
és quins són els sectors que s'han de promoció^
nar i quins els que s'han d'anar abandonant
gradualment Això no ho diuen perquè no ho
saben.

El problema d'això està quan es sectoralitza
l'economia catalana: quins sectors aprofitem?,
l'economia catalana, a cinc anys vista, quins
sectors promociona?, quins sectors creen llocs
de treball?, quins sectors són competitius a ni-
vell internacional?, i quins sectors anem aban-
donant gradualment i anem reconvertint-los
cap els altres? Això, mai el Govern ho ha dit,
ni ho dirà mai perquè no ho sap No ho saben,
al menys, a nivell d'interessos privats molt
concrets

LL. Armet.- Crec que en el tema central en
que hem d'entrar és en el d'atur-reconversió.

Company "c".- Enllaçant amb això, crec que
hi han dues idees principals: és que la filosofia
de CDC és.la de dir, i ho ha dit en Pujol verbal-
ment en discursos al Parlament i repeteix en
aquest document, hi han uns instruments de
política econòmica a curt termini que no són
competència de la Generalitat, per tant no ens
exigiu que nosaltres fem res perquè aquí no
tenim ni-política monetària, ni altres elements
més eficaços". Diu: "a curt termini no ens exi-
giu res, perquè no tenim instruments, per tant,
no hi podem fer res", i aleshores diuen: "no-
saltres tenim instruments per a un tipus de
política més a mig i llarg termini com és el
tema de la reconversió industrial i el tema de
l'atur".

En tot això, s'hauria de dir: d'una banda,
quan el Govern diu "no ens exigiu res a curt
termini" dir-los: no és veritat això, l'estatut
no en dóna de competències aquí, però vostès
estan explícitament recolzant una política
econòmica a Madrid, del senyor Suàrez, que
disposa de tots els instruments de politica eco-
nòmica que hi han a Espanya. Per tant, no diguin
que vostès no en tenen de competències i que
no en poden fer res, vostès, explícitament,
recolzen, diuen que sí, voten públicament
una política econòmica dia a dia Per tant,
aquesta política econòmica, encara que no
funcioni via Estatut, s'està complint des de
Madrid i CDC està recolzant públicament
aquesta política.

Per tant, no es pot dir que "ens rentem les
màns", ja que donen suport al Govern d'UCD
des del tipus de canvi de la pesseta fins el tipus
de reduccions f iscals Tota la política que no es
pot fer,.es fa a Madrid, i CiU recolza aquesta
política. Això com a primer punt

El segon pas és dir: bé, on hi han competèn-
cies estatutàries, la reconversió industrial, i
vostès presenten això: una cosa impresentable
El que diu el seu document sobre reconversió
industrial diu quelcom de molt simple: diu
que s'ha de fer, senzillament, i això ho signa
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des de la Lliga Comunista fins a Blas Pinar.
Però, com s'ha de fer?, el problema no es dir
com atraurem a les multinacionals, sinó: a Cata-
lunya hi han una sèrie de sectors (l'agricultura,
la ramaderia, el tèxtil, el metall, etc.) d'aquests
sectors n'hi han alguns que estan més en crisi
que d'altres. Aleshores, la reconversió vol dir:
potenciar des del Govern una sèrie de sectors
que tenen més futur, a nivell d'ocupació, de
competitivitat exterior i anar abandonant gra-
dualment uns sectors que no tenen massa futur.
Que diguin quins sectors volen potenciar, quins

..volen abandonar i com pensen fer la reconversió
de la mà d'obra d'uns sectors a altres

LL. Armet.-FI que nosaltres si podem pre-
cisar, però, és com haurien de ser, com que-
darien les bases per a la reconversió indus-
trial de Catalunya. Aleshores, aquí hi ha un
principi bàsic a tenir en compte: tota reconver-
sió industrial implica la pèrdua de llocs de tre-
ball. Si no hi ha un principi de coordinació,
de reconversió industrial, de formació profes-
sional, potenciació d'altres sectors... si això no
es fa, en l'espai i en el temps, d'una manera
limitada i coordinada, aquesta política no fa
més que incrementar l'atur.

El problema està en que la lògica que hom
segueix per a empreses a reconvertir, és una
lògica que parteix de grans empreses, oligo-
polis competitius que es converteixen en mono-
polis territorials (que és la recuperació que s'ha
fet amb la "línia blanca"). Es fan racionalitza-
cions de l'oferta a través d'oligopolis que po-
tenciin determinats sectors. Aquesta és la polí-
tica que s'està fent: assolir unes economias
d'escala que donguin sortida al tema. Això és
donar suport ereditici a unes determinades em-
preses, però el que no hi ha és un impuls del
Govern, de Madrid o de la Generalitat, que
prenguin seriosament el tema.

Company "D".- Jo voldria referir-me a la
qüestió de l'economia intersticial de la que
abans en parlàvem i que, potser no hem acabat
de tractar pròpiament. El que més o menys
s'explicita amb aquest terme és el tipus de
política industrial que es pensa seguir a Cata-
iunva. o que yenerà_ a l'actual Generalitat a
Catalunya. Aquí pocTriem dir que és una polí-
tica industrial estratègica, de total supeditació:
per un cantó, una supeditació total a les mul-
tinacionals (anirem allà on ho vulguin anar les
multinacionals) per tant, entrem ja en un plan-

teig de renúncia a elaborar un programa propi.
I el mateix passa amb els grans grups finan-
cers. La qual cosa vol dir que la gran política
econòmica no la marcarem nosaltres, sinó que.
la marcaran senyors dels grans grups financers
i les multinacionals.
. D'altra banda, si nosaltres renunciem al poder,
o al control, econòmic que representa el tenir
empreses amb cara i ulls nacionals aquí, ja em
direu quina sobirania i quin poder econòmic
tindrem a Catalunya. Aquest planteig tant libe-
ral i tant pragmàtic ens ho planteja tot tant
així que hipotequem el futur industrial de Ca-
talunya I això en sembla un tema molt més
important que no pas en l'aprofundiment en la
qüestió de l'economia intersticial

J. Cornudella.- Segons es diu en el paper,
l'economia intersticial serà la base per a una
nova economia catalana Aleshores, cal una
major precissió del Govern ja que, sinó la seva
significació és més arriscada

Company "C".- El que es tractaria és de no
posar-se a discutir sobre la viabilitat o no d'una
economia intersticial, sinó que ens diguin quins
sectors es pretenen potenciar des del Govern, i
com pensen fer-ho, amb quins instruments,
quin ritme.

Company "D".- El problema que porta implí-
cit la filosofia administrativista és que cap
diferenc icio de sectors és vàlida. Fstem en una
situació clarament depressiva en que les em-
preses es descomposen en el que vulguis, i el
dia en el que es comencin a implantar les mul-
tinacionals s'haurà de plegar veles, i prou.

Inclus tot tenint una política pròpia és neces-
sari de posseir un concepte de política indus-
trial que, per a ells, depèn sempre del que passi
a nivel internacional i, per tant, m'estranya molt
que parteixin d'una premisa nacionalista però
defensant una política totalment supeditada a
decissions exteriors.

Posem el cas de països com Holanda o Di-
namarca, que són mitjanament petits, i que
tenen una política industrial pròpia, és clar que
allà també intervenen les multinacionals, però
aleshores el que cal veure és el plantejament
propi per a redreçar la indústria.

També, en aquest aspecte hi entra el tema
de la Petita i Mitjana Empresa, que segons
aquell plantejament, queda molt desprotegida.
Cal defensar l'empresa catalana enfront la
dominació que estem sofrint de les multina-
cionals.

LL. Armet.- Si, el perill que jo veia en el plan-
tejament de la política intersticial és que ens
trobem que el Consell Executiu parteix d'un
programa abandonista, i que va en contra de
la PIME encara resultaria que en seria defensor
'de la creativitat i de l'home de la PIME de
Catalunya. S'ha de dir: aquí es fa una política
de fets, que es dóna per sentat que hi haurà
una implantació, i un dret en aquesta, que no
se li posa cap límit i condicionament, als sec-
tors industrials i financers importants; aleshores,
els "ratolins catalans" intentaran fer foradets
i "això por arribar a ésser molt important" (sic).

Company "C".- S'ha de descobrir el Govern.
Es dir, que l'economia intersticial és un sistema
de política completament passiva, d'acceptar
allò que ens manca dins la dinàmica de les
multinacionals. Això així no es pot acceptar:
manca una definició d'estratègia a nivell sec-
torial.

Company "D".- I agafar el tema per a defen-
sar la PIME, que aquest esquema ataca com-
pletament. Sobre les petites empreses que van
caient no se'n diu res i, en canvi sobre les mul-
tinacionals sí, endavant.

LL. Armet-Completament d'acord

J. Cornudella.- Es que amb tot això, hom arri-
ba a l'evidència de que el Govern de la Gene-
ralitat no li interessa el poder polític i que,
quan en parla, ho fa des d'una postura total-
ment condicionada.

Una cosa es tenir el Govern de la Generalitat
i una altra el tenir a les mans una possibilitat
d'imposar unes condicions econòmiques amb
poder polític, i des del poder polític. I això
passa arreu: les empreses petites esdevenen
subsidiàries de les grosses que les envolten.

Una altra qüestió a saber és si l'actual situació
econòmica es mantindrà, els anys que sigui, o
s'anirà modificant. No oblidem que uns dels
objectius, a alguns països europeus, és l'anar a
aconseguir el 7 per cent de desocupació, i això
és molt gruixut. Cal estructurar una nova estra-
tègia sobre i contra l'atur, sabent que encara
augmentarà més. Per tant, ens hem de col.locar
a l'ofensiva en aquest plan, no pas a la defen-
siva

LL. Armet.- En aquest moment, la defensa
del lloc de treball a un lloc concret ja és una
defensa dels llocs de treball a nivell general.

>

En la perspectiva de Catalunya és molt im-
portant que no hi hagi una discriminació del
que són els fons de l'atur en la seva "regionali-
zado"

FI que hi ha del Pla Rigol és el famós Fons de
Desocupació de 0,5 i 0,5 de treballadors i em-
presaris respectivament Això és inviable plan-
tejar-ho així, quan no s'han assolit els plante-
jaments de regionalització dels fons estatals
contra l'atur Plantejar això seria: admetre que
cal desenvolupar un pressupost complementari
sobre l'atur, que recau sobre els treballadors
i empresaris de Catalunya perquè no hi ha hagut
aquella política adient a nivell de l 'Estat

Company "B".- Segons el programa del Go-
vern, sobre l'atur, el que es pensa és incremen-
tar la inversió pública, que en un primer mo-
ment sols nosaltres ho defensàvem i ara ells en
fan ús, malgrat tots els atacs que ens feren.
Evidenment, aquest aspecte s'entrelliga molt
amb la qüestió de la reconversió industrial,
encara que no se sabrà quins seran els sectors
que en sortiran afectats.

LL. Armet.- Amb el tema de la inversió pú-
blica l'alternativa socialista a nivell d'Estat i a
nivell de Catalunya és la de situar a unes cotes
més elevades del que hi ha en aquests moments.
Tota la política econòmica del Govern Suárez,
que sempre va retardada en el temps, s'ha
mantingut amb uns objectius de lluitar contra
la inflació per tal d'evitar contra l'atur, i es
produeix una certa inflació. Ara ja es comença
a parlar de racionalització del pla. El problema
és que això s'havia d'haver parlat ja fa tres anys.

Evidenment, aquesta postura de la dreta
no és més que de readaptacions del que han dit
el socialistes, però clar això sempre passa massa
tard.

Ara, les corbes inflació, els índex d'aturats
ja no són els mateixos que fa vuit mesos. De
tota manera, es curiós_ d'observar que el Govern
hagi de venir a postures que han estat tradicio-
nalment les nostres, encara que tard.

Un altra de les qüestions a tenir en compte
seria el que Convergència està donant suport
un tipus de política econòmica que, de manera
explícita, es basa en això: en la reactivació
econòmica quantitativa, i que això no soluciona
ni a nivell espanyol el problema de l'atur. No
es pot fonamentar el creixement econòmic en
base a un increment productiu.

Company "E".- Un tema poc tractat és l'èm-
fasi que posa en Trias sobre la tercerització
de l'economia catalana, per aquí Pujol ho cri-
tica i en parla, aleshores, de l'economia inters-
ticial. Aquí en pensen que en serà la gran sortida
de Catalunya, aduint factors "tradicionals",
com que a Catalunya la importància del sector
públic no ha estat mai important, quasi des-
coneguda. Per això es proposa la tercerització
com a una via "catalana" sobre l'economia.

Nosaltres hem d'insistir molt en la potenciació
del sector públic local. Tercerització també vol
dir, per a Catalunya, la promoció turística cosa
que s'entrelliga molt amb la qüestió de l'orde-
nació territorial. Es clar, aquí ens trobarem una
indústria de bens molt particular: es fonamenta
sobre el propi país, el territori, el paisatge
i d'això s'alimenta, a la vegada que és el seu
producte. I això també cal saber com es fa,
com ho tracta el Govern en la seva exposició.

També hi ha una cosa important que ens
afecta, i sobre el que Convergència ha fet
bastant l'orni, i que és el de l,i planificació
turística, entesa aquesta com un instrument
concret de política sectorial. En aquest sentit,
hi han unes declaracions molt recents de Pujol
que deien textualment que "la promoció turis-
tica exterior no serà pas cosa nostra', després
ho matitzà una mica. Aqui hi ha una incon-
griïènci.i j<i que el turisme és un.i competència'
exclusiva de la Generalitat, sembla com si vol-
gués partir per a la promoció turistica de Cata-
lunya mitjançant entitats i no pas des de la
pròpia Generalitat. Per qual cosa, per a la pro-
moció turística s'hauria de proposar la creació

.d'un organisme consultiu sobre el tema. i a nivell
de Catalunya, establint amb els organismes de
l 'Estat una actuació concertada.

LL. Armet.- Aquest tema, malgrat la seva
importància, l'haurem de deixar per a una
actuació posterior, doncs en el debat estarem
mediatitzats pel temps en la intervenció que
fem Sols podrem exposar grans temes, grans
trets, o grans possibilitats de poder econòmic
no exercits Bé, companys ens tornarem a veure
per tal d'aprofundir el tema d'atur reconversió
industrial Gràcies a tots H
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Policies Municipals

Coordinar la seva actuació
Un dels temes bàsics de

cara a la definitiva configu-
ració de la Catalunya autò-
noma, és el de la seguretat
pública, l'estructuració dels
cos de policia de la Genera-
litat, la potenciació que
afecta als cossos de segure-
tat dins el nou ordenament
autonòmic.

I, davant del tema de la configuració de
la policia autònoma de Catalunya hi ha-
urien, potser, dues opcions o tendències:
Una, suposaria la creació d'un cos, com-
pletament nou, de policia de la Generali-
tat. L'altra, partiria de la potenciació de
les policies municipals, com a base de la
futura policia de Catalunya, sempre tenint
en compte que l'autonomia municipal ga-
ranteix la total dependència de les poli-
cies locals, dels alcaldes.

I, cal tenir molt clar un fet: Jurídica-
ment és impossible una hipotètica conver-
sió de les policies municipals en la policia
autònoma. Pensem que la Generalitat no
podia adscriure's, tampoc, els bombers,
tal com ja ha fet.

El que sí correspon a la Generalitat, i
l'Estatut és molt clar en aquest sentit, és
estructurar un mecanisme de coordinació
de les policies municipals tendint a acon-
seguir una major eficàcia en el seu funcio-
nament.

Policies /occi/.s: Coordinar e.sfo/xo.1) per j una ma/or eficàcia.

Una coordinació necessària

En aquest sentit, el programa de govern
socialista ja era molt clar quan parlava,
per exemple, de la creació de centres de
formació bàsica i actualització a nivell de
l'organització administrativa de Cata-
lunya; la creació d'una Comissió per a la
unificació de criteris, especialment en les
condicions de selecció, medis, uniformes i

Caçà de la Selva

Una alcaldesa tossuda
A la població de Caçà de la Selva, s'es-

tà donant una situació molt lamentable
i una actitud poc democràtica per part de
CiU, a l'entestar-se ('alcaldesa del poble,
Ma Dolors Godoy, que pertany a aquesta
coalició, a no abandonar el seu càrrec,
malgrat haver prosperat una moció de
censura en contra de la seva actuació,
presentada pels regidors independents so-
cialistes d'aquell ajuntament.

Serà interessant recordar una mica la
història d'aquest ajuntament gironí, la
composició del qual va quedar, després
del 3 d'abril, de la següent manera: 6 regi-
dors Independents Socialistes (49'35%), 5
de CiU (35'39%), i 2 de CC-UCD (15'26%).
Al no obtenir, cap de les candidatures, la
majoria absoluta, els regidors indepen-
dents socialistes es van plantejar, com a
objectiu prioritari, pactar les condicions
necessàries per tal de donar al poble un
govern municipal i un programa estables.

L'acord no fou possible, Maria Dolors

Godoy va obtenir l'alcaldia gràcies als
vots dels seu partit i als de CC-UCD; i els
independents socialistes van passar a
l'oposició mantenint, en tot moment, una
actitud constructiva. Per entendre més bé
quin és el tarannà d'aquesta alcaldesa, cal
recordar les paraules pronunciades en
una reunió prèvia a la seva elecció, en la
qual va dir als independents socialistes:
"El vostre vot no val res. El resultat de les
eleccions demostra amb claredat que
l'únic vot vàlid és el de CiU, perquè és un
vot fidel i segur... etc..."

Aquest clar menyspreu pels regidors
d'una altra opció política, ja feia preveure
l'actitud de ['alcaldesa, negant-se sempre
a qualsevol col·laboració oferta pel grup
de l'oposició, i portant una gestió inope-
rant al front de l'equip municipal. Fins al
punt que un dels regidors de CC-UCD li va
retirar la confiança i va votar a favor de la
moció de censura. Malgrat tot, ('alcaldesa
no vol deixar la seva poltrona, i l'actitud
"democràtica" de CiU es posa en evidència.

altres aspectes; de la possible metropo-
lització de certes policies locals; i la crea-
ció d'un òrgan de coordinació i tutela de
l'actuació de les policies municipals i que
unifiqui criteris de selecció, mitjans, ho-
mogenització i altres aspectes.

En canvi, podem també recordar la po-
ca concreció que el programa de Conver-
gència dedicava a les qüestions de segu-
retat. I aquesta poca concreció s'ha de-
mostrat, palpablement, en els primers me-
sos de govern convergent a la Generalitat,
durant els quals el Consell Executiu ha de-
mostrat poc interès en tots aquests temes
de seguretat, ordre públic, policies, Junta
de seguretat. Sembla que van bastant ve-
nuts en aquest terreny.

El Parlament ha de legislar
La Constitució deixa, també, molt clar

que dins de les facultats de les comunitats
autònomes hi ha la de coordinació i de-
més facultats de les policies municipals,
en base a una llei orgànica. Per altre ban-
da, l'article 29 de l'Estatut preveu aquesta
coordinació de les policies municipals,
per part de la Generalitat, però sempre en
base a una llei elaborada pel Parlament.

Així donç, el camí ha d'anar forçosa-
; ment per la definició, per part del Parla-
ment, de quin és el model de policia que
volem per a Catalunya i en funció d'aquest
model definir, després, quines han de ser
les funcions específiques de cadescuna
de les policies, les municipals i la policia
de la Generalitat.

El que sí cal demanar al govern de Con-
vergència és una accelaració en la posta
en marxa de tots aquests temes ja que ens
hi juguem, precisament, el futur model de
policia que ens interessa per a Catalunya.
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Ajuntament de Palautordera

Regidors que "passen"
Palautordera és un petit

poble del Vallès, bàsicament
rural, però amb una implan-
tació industrial produïda fa
força temps. Els seus 4.100
habitants viuen del camp o
treballen a alguna de les
quatre fàbriques importants
que hi ha a la població. Com
a lloc de segona residència,
Palautordera dóna acolli-
ment a més de 5.000 perso-
nes. L'OPINIÓ ha parlat una
estona amb el batlle socialis-
ta del poble, Jordi Baiget.

Després del 3 d'abril, quatre regiduries
van quedar en mans dels socialistes, tres
per a CiU, i dues per cadascuna de les
dues llistes d'independents que s'havien
presentat a les eleccions. Aleshores, no es
va signar cap pacte de govern però es van
repartir les responsabilitats del cartipàs
municipal.

Ara —ens ha comentat el batlle Jordi
Baiget— s'ha produït un fet llastimós que
no representa més que la continuïtat
d'una actuació irresponsable enfront el
municipi, per part dels caps de les llistes
de CiU i d'una de les independents, senyors
Sanclement i Tapias. Efectivament, aquests
senyors s'han negat a signar la sol·licitud
d'ajut per a l'atur. Aquests regidors, en el
seu dia, no van assitir a la sessió en la qual

es va debatre la proposta, per tal que Pa-
lautordera fos inclosa en el fons comuni-
,tari contra l'atur, a desgrat d'haver-los es-
tat sol·licitat pel propi ple municipal i in-
sistit posteriorment amb precs escrits i
orals.

Actitud paralitzadora

I, a què respon aquesta actitud?

Bé, aquests dos senyors, quan tenien
càrrecs a l'administració municipal no
van fer pràcticament res, i en el moment
en que es van quedar sense aquests cà-
rrecs van començar a mantenir una acti-
tud d'irresponsabilitat, paralitzadora de
l'actuació municipal, perllongant els de-
bats innecessàriament, no assistint als
plens quan fa falta quòrum etc...

En quan al cap de llista de CiU, la seva
incomprensible actitud va arribar fins al
extrem de no presentar-se en el ple muni-
cipal en el qual s'havia d'aprovar el posar
el nom del poble en català.

Sens dubte, tot un exemple del cata-
lanisme de CiU. Però, parlem de l'atur.
Quina és la situació del problema a Palau-
tordera?

Bé, tenim 39 persones aturades censa-
des i aquesta xifra tendeix constantment a
augmentar, l·a majoria d'aquests aturats
procedeixen de la construcció, l·ògica-
ment, l'actitud dels dos regidors esmen-
tats ha causat un gran malestar i irritació
entre tota aquesta gent. I menys mal que
al final la Generalitat ha acceptat la inclu-
sió del poble en el fons d'ajut, malgrat la
no signatura d'aquests dos senyors.

A /'ci/cHJíorc/erci, Comer^enç/a no va per tema.

Bé Jordi, parlem una mica dels aspec-
tes més importants de la problemàtica mu-
nicipal...

Mira, tenim un Pla General d'Urbanis-
me en marxa, ja que hi han al poble unes
espectatives urbanístiques molt fortes.

Sens dubte, el problema més greu que
patim a Palautordera és el de la xarxa de
clavegueres que està feta a mitjes, amb
els perills d'infecció que això suposa i que
fins ara hem evitat en tot moment. Nece-
ssitem una estructuració definitiva i total
d'aquesta xarxa de clavegueres.

En quant a l'ensenyament, gaudim d'una
estructura aparentment correcta, amb la
primera fase escolar atesa, però amb man-
cances en el terreny de guarderies i pre-es-
colar. Altres problemes d'ensenyament te-
nen ja un abast comarcal i passen per
l'atenció als sords i als disminuits psíquics
i físics.

S'ha fet molta feina, també, en el tema
del llumenat, i en quant a la hisenda mu-
nicipal, puc dir que la vam trobar amb su-
perhàbit, però amb una pressió fiscal molt
baixa, sobretot en el tema de la segona
residència i les construccions d'obres.

A.M.

Joan Comas parla dels pactes municipals

"Són una necessitat
indefugible"

Fn recents declaracions, el secretari de Po-
litica Municipal del nostre partit, Joan Comas,
ha comentat diversos aspectes de la situació
actual dels pactes municipals als ajuntaments
de Catalunya Fn la primera d'aquestes decla-
racions. Comas va dir entre altres coses: "Per
als socialistes, els pactes de govern municipals
continuen tenin validesa. És cert, i públicament
conegut, que en alguns ajuntaments els pac-
tes s'han trencat. El PSC considera aquests tren-
caments com a situacions de conflicte ben loca-
litzades, que no són en cap manera generalitza-
des i que s'han produït perquè, o de vegades,
el PSUC ha intentat assumir el doble paper
d'oposició i de govern al mateix temps i això
provoca una crisi lògica, o també, per un doble
comportament o una manera diferent de practi-
car o criticar el pretès "presidencialisme" d'al-
guns alcaldes segons quin partit ostenta l'al-
caldia."

Te una altra ocasió, i en resposta al secreta-
ri general de CDC, el responsable de política
municipal socialista ha manifestat: "Rebutjat

la pràctica sistemàtica del "parlamentarisme" a
la política municipal, és una actitud lògica i per
tant plenament compartida també pels socialis-
tes. Tanmateix, el parany del "parlamentarisme
als debats municipals és tan clar que encara re-
cordem com un, ara ex-regidor de CiU, arribà
a ser conegut com "el Castelar" a l'ajunta-
ment de Barcelona. Els socialistes, no obstant,
bandejem aquestes actituds i fem tot el po-
ssible per a no adoptaries.

"Pel que fa als intents de mantenir una situa-
ció de renegociació permanent dels pactes de
govern municipal, la postura dels socialistes és
clara i inequívoca: hi estem totalment en con-
tra, ja que una situació així només pot contri-
buir a la ingovernabilitat dels nostres ajunta-
ments. Precisament per això, els socialistes
sempre hem estat partidaris del manteniment
estricte dels pactes de govern municipal amb
les úniques excepciones puntuals motivades
per casos concrets que requereixen modifica-
cions. No vam ser els socialistes, sinó CiU, qui
demanà una període de sis mesos per renego-

ciar els pactes establerts inmediatament des-
prés de les eleccions municipals.

"Els socialistes fem una crida a la responsa-
bilitat i serietat per tal d'aconseguir la bona
marxa dels ajuntaments de Catalunya i l'adre-
cem, en primer lloc, a l'actual Consell Executiu
per tal de que no caigui en el parany de voler
enfortir-se a costa dels ajuntaments, perquè
d'aquesta manera el conjunt dels poders pú-
blics catalans no en resultaria enfortit, sinó sen-
siblement afeblit".
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Pressupostos Generais de l'Estat

El "No" dels socialistes
Amb els primers dies d'oc-

tubre ha arribat un dels Pro-
jectes de Llei bàsic, el dels
Pressupostos Generals de l'Es-
tat. L'aprovació dels pressu-
postos estatals està a l'origen
dels Parlaments i, àdhuc, de
la democràcia, i el seu debat
constitueix un dels actes fo-
namentals de la política par-
lamentària.

A través d'una massa de fulleraca tèc-
nica, el seu estudi ens permet obtenir
una radiografia de la situació present de
la lluita de classes a cada país, actualit-
zant la definició d'Engels.

Cal doncs que dediquem a la discussió
pressupostària l'atenció que mereix sense
que ens desanimin les dificultats aparents
per comprendre el document.

Per a situar la importància dels pressu-
postos de l'Estat cal dir, per endavant, que
la proposta governamental per 1981 asso-
leix la xifra de 2'8 bilions de pessetes als
quals cal afegir els 712 milions dels Orga-
nismes Autònoms i els 2'1 bilions de la Se-
guretat Social: en total vora de 6 bilions
de pessetes. No cal insistir en el que això
representa per a l'economia espanyola.

Fet aquest preàmbul, quins pressupos-
tos proposa la UCD?. Evidentment, no els
que presentaríem els socialistes si fóssim
al govern. Però, a més, cal observar que
són contradictoris amb el que la UCD va
dir que faria durant el recent debat de la
moció de confiança: L'atur continuarà
creixent, l'augment de la inversió pública
és insuficient, reprèn la regressivitat impo-
sitiva...

Esmenes a la totalitat

Lògicament, els socialistes, tant el grup
parlamentari Socialistes del Congrés com
el de Socialistes de Catalunya, hem hagut
de presentar esmenes a la totalitat del
projecte. Les líneas mestres de les esme-
nes socialistes a la totalitat pretenen fer
coherent el pressupost 81 amb una volun-
tat decidida de lluita contra l'atur mit-
jançant l'augment de les despeses públi-
ques, sobretot les d'inversió, així com que
el pressupost respongui al desenvolupa-
ment de l'Estat de les Autonomies, el que
suposa una filosofia pressupostària dife-
rent i uns altres criteris territorials de la
despesa pública.

Tanmateix, difícilment prosperaran les
esmenes socialistes a la totalitat atesa la
convivència de CiU amb la UCD, palesa-
da per l'abstenció de l'anomenada Mino-
ria Catalana a la Comissió de Pressupos-
tos del Congrés que, donada la composi-
ció de la Comissió, és una forma de recol-
zar la UCD sense embrutar-se tant les
mans.

Conseqüentment, els socialistes de Ca-
talunya hem presentat unes setanta esme-
nes parcials que van des del foment de les
Escoles d'Estiu a la proposta d'incremen-
tar la dotació per la compra d'espais na-
turals en perill de desaparició.

Entre les esmenes principals podem
destacar-ne la referent a la creació d'un
fons general que reagrupi totes les ac-
cions per a la lluita contra l'atur. En la
nostra perspectiva, aquest fons hauria de
repartir-se entre les Comunitats Autòno-
mes en funció de l'atur existent en llur si
per a que els governs autònoms distribuï-
ssin els cabdals entre les corporacions lo-
cals, d'acord amb aquestes i amb les cen-
trals sindicals representatives.

Repartir els sacrificis de la crisi

Una altra esmena important és la refe-
rent a l'augment dels sous dels funciona-
ris: enfront del 12'5% governamental,
proposem sigui equivalent el de l'índex de
preus al consum (16%), de forma que no
es deteriori el poder adquisitiu dels fun-
cionaris públics. La decisió que el Parla-
ment prengui al respecte afectarà, indub-
tablement l'AMS per 1981, afectant per
tant a la majoria dels treballadors.

En el capítol de les pensions, els socia-
listes de Catalunya, ens oposem, al resta-
bliment de les pensions vitalícies als ex-
ministres, i de l'altre, a que les pensions
dels funcionaris de nivells inferiors siguin
les menys augmentades. Una altre camp
important és el de les innovacions tributà-
ries que el Govern pretenia introduir mit-
jançant la Llei de Pressupostos arribant,
en algun cas, a vulnerar la Constitució. En
concret, els Socialistes de Catalunya han
presentat una esmena per evitar que la re-
baixa del tipus impositiu de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques benefi-
cii més als de les rendes altes que als de
rendes baixes; A canvi, proposem anive-
llar les bases de l'IRPF amb l'augment del
cost de la vida, a més, proposem que es
puji el límit de la quota d'aquest impost
puix que aquest límit només beneficia les
grans fortunes i, si hom parla de repartir
els sacrif icis de la crisi, aquelles són les
que més fàcilment poden suportar pa-
gar més. El Govern també pretenia aug-
mentar substancialment el Tràfic d'Em-
preses (IGTE). Els Socialistes de Catalunya
ens hi oposem totalment. Un augment del
IGTE suposa més impostos indirectes so-
bre la classe treballadora, és doncs social-
ment regressiu.

Però, a més, significa una pujada inme-
diata de preus que perjudica els consumi-
dors i els petits comerciants i, en definiti-
va, va contra la recuperació de la deman-
da, ja prou afeblida.

Modernitzar els recursos locals

El Projecte de Llei de Pressupostos ha
estat l'ocasió de que els socialistes oferim

Leopoldo Calvo Sofe/o: El ministre respon-
sable d'uns pressupostos el.laborats per un
govern anterior on ell no hi era.

la possibilitat de començar la modernit-
zació dels recursos de les Corporacions
Locals. En aquest sentit, hem proposat la
refosa de tot un seguit de participacions
en els impostos indirectes de l'Estat, en
una participació global del 10% (l'any pa-
ssat era del 8'7%, comptant-hi la partici-
pació a l'impost sobre carburants); a més,
seguint el model de finançament local a
molts països europeus, proposem una par-
ticipació del 5% a l'Impost sobre la Ren-
da, participació que en pocs anys volem
doblar; finalment, amb la participació so-
bre carburants proposem la creació d'un
fons per subvencionar els transports co-
l.lectius a les ciutats i àrees metropolita-
nes.

Un altre paquet d'esmenes es dirigeix a
la modificació dels criteris de repartiment
de la despesa pública, intentant objecti-
var-los. A hores d'ara, només el 4'7% de
les inversions reals de l'Estat van a Cata-
lunya: potser sigui just i respongui a crite-
ris objectius, però mentre Catalunya rebi
una quarta part del que es destina a la
província de Madrid per la protecció del
patrimoni artístic monumental (exemple
triat a l'atzar), en dubtarem força!. Una
esmena d'aquest paquet pretén que l'Es-
tat publiqui durant el primer trimestre de
1981 el repartiment territorial de tota la
despesa pública, d'acord amb una obliga-
ció genèrica continguda a la L.O. de Fi-
nançament de Comunitats Autònomes.

Podríem seguir explicant les restants es-
menes però això s'allargaria molt. En pro-
pers articles comentarem la discussió del
Projecte de Pressupostos al Parlament pe-
rò mentre recomanem seguir-pje-ehth?kat
als diaris recordant que ma/esQjTTcref&àt
pxclussivament tècnic
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PCD, Citi, PSA: al cap d'unes setmanes

Quan la contradicció
és un pacte I
U n ha cregut sempre que els pactes

en política són indispensables i que
en una democràcia sovint són l'úni-

"ca manera d'assegurar endavant la gover-
nabilitat. Per tant, ningú pot fer dels pactes
com una expressió d'una traició o d'unes
frivolitats. Però per a que siguin seriosos
cal que compleixin algunes característi-
ques.

La primera de les quals és que els pac-
tes cal fer-los, sempre que sigui possible,
amb la màxima semblança en els grups o
classes socials que recolzen als partits im-
plicats. Evidentment quan els interessos
siguin absolutament contradictoris serà
impossible d'assolir-los i és el que fa que
l'aliança sigui com les que en el segle pa-
ssat eren conegudes com impies. Alguns
suposàvem per les seves declaracions que
CiU i PSA, per exemple, eren contradicto-
ris.

No n'hi ha prou amb que hi hagi la mà-
xima homogeneització dels electorats,
perquè a vegades hi han partits que no vo-

:len governar sinó estar fora del sistema, o
més simplement, tenen por a governar.
Per això és indispensable que els pactes
quedin comprovats i concretats en uns
programes de govern que donin seguretat
i estabilitat.

Els socialistes hem de tenir en compte
aquestes dues característiques perquè són
les que poden assegurar una sòlida gover-
nabiíitat. Governabilitat tant més necessà-
rie com quan una democràcia està poc
arrelada i hi ha una crisi profunda. Però
no n'hi ha prou car els socialistes hem de
cercar en cada moment el programa rea-
litzable que sigui més progressista.

No estem doncs contra els pactes, sinó
quan aquests no són a) estables, b) con-
crets i c) que siguin. Ara cal començar a
valorar si aquests punts són portats a ter-
me. Per el que fa a l'estabilitat fou poc
responsable que CiU donés un vot a Ma-
drid sense limitar el temps de validesa i
que al cap d'uns dies digués, que només
duraria 120 dies.

La concreció del pacte entre UCD, CiU i
PSA era vaga i en un dels pocs aspectes
concretats ja ha estat, afortunadament,
contradit. L'article 144 que anava contra
la voluntat del poble andalús expressada
el 28 de febrer ha quedat abandonat. La'
posició andalusa ha quedat enfortida però
tal com ha dit en Raimon Obiols, UCD,
CiU i PSA han quedat com a mínim desai-
rat. El que és positiu per als catalans és
que amb la via de l'article 151 ningú pot
tenir la temptació de creure que una part
dels catarans o "Els catalans" posàvem
bastons a les rodes a Andalusia.

En aquest balanç no pot ésser oblidat
que el Govern Central ha proclamat un.
Decret sobre el Governador General de

per Ernest Lluch

Catalunya. Aquest Decret ha estat rebut-
jat per la majoria de partits catalans però
també de CiU. I aquí trobem una contra-
dicció que ens porta a una de les dues
teories següents: o bé CiU coneixia el De-
cret amb anticipació com li pertoca per-
recolzar amb els seus vots al Govern de
Madrid i per tant, no és clar que ara pro-
testin, o bé CiU no el coneixia la qual cosa
significaria que ha fet el "primo" donant
aquells vots.

En la mateixa línia hem de posar la bai-
xa participació de Catalunya en els Pre-
ssupostos Generals de l'Estat. Es difícil na-
turalment ara de reclamar donat que no hi
havia darrera del pacte res concret. Per
això té raó Verde Aldea quan diu que una
cosa és pactar programes i una ben dife-
rent és programar pactes. I elque sembla
a poques setmanes del vot coincident en-
tre UCD, CiU u PSA és que els seus resul-
tats no són boiroses, sinó, que revelen
poca cosa més que una instintiva i incon-
cretada solidaritat d'interessos de la dre-
ta financera. Es a dir, que els 180 vots de
la moció de confiança no foren el resultat
de pactar programes, sinó de programar
pactes curts i poc af icaços.

* Diputat i portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya.

Posar al mateix sac de la UCD les e/refe
"nacionalistes". L'última juguesca de Suárez?

Informació
reservada

Pífies de protocol
entre Pujol
i l'Exèrcit

Les "habilitats" dels assessors conver-
gents en matèria de protocol ja han provo-
cat més d'un embolic. L''Jtim i més co-
mentat en els ambients polítics ha implicat
als representants de les Forces Armades.

Doncs, amb motiu de la visita a Cata-
lunya del Ministre de Defensa, Agustín Ro-
dríguez de Sahagún, els Prenafeta de torn
varen organitzar un sopar al saló torres Gar-
cía del Palau de la Generalitat; a la taula,
parada estil imperial, varen seure a la presi-
dèrïcia el ministre i Jordi Pujol. A continua-
ció varen seure el capità general Pascual
Calmés, el capità general de l'Estret, el go-
vernador militar, el tinent general de l'Aire,
l'almirall de la Zona Naval, etc.

Però, perquè quedés més ben decorat,
entremig, hi anaren posant consellers de la
Generalitat de tal manera que alts repre-
sentants de l'Exèrcit varen quedar despla-
çats cap als extrems de la taula, la qual co-
se va mosquejar sensiblement els poders
fàctics. Per acabar-ho d'adobar, Jordi Pujol
va fer un discursei parlant de Catalunya,
Catalunya i Catalunya, sense esmentar en
cap moment al ministre present, a l'Exèr-
cit i als seus representants. Total, que Ro-
dríguez Sahagún i altres presents van donar
per acabat el sopar després d'un "Hornillo
amb rovellons i una crema catalana, sense
pendre ni el cafè.

El segon round va arribar l'endemà, quan
el capità general va tornar la convidada. La
taula parada, també estil imperial, però...
no es va convidar a cap conseller. La sor-
presa d'en Pujol va ser gran, aixi com també
ho seria la seva humiliació i el seu cabreig
quan va descobrir que al sopar, a més d'ell i
d'Heribert Barrera, havia estat convidat l'ex-
president de la Generalitat, Josep Tarrade-
llas. I, amb el millor estil florentí, la col·lo-
cació dels convidats va ser feta de tal ma-
nera que no quedava gens clar si presidia
Pujol, Barrera o Tarradellas.

Cal dir que el capità gerteral habia tele-
fonat a l'Ex-president, justament el dia
abans, a França, on es trobava Tarradellas,
pregant-li que es desplacés urgentment a
Barcelona perquè el necessitava.

Ull viu, Jordi, amb les pífies, que això
d'"aixecar Catalunya" els militars no ho en-
tenen exactament igual com ho enteneu els
convergents.

Anita LOOK
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Y continuamos con el divorcio...
E mpezamos a explicar algo sobre el

.divorcio, y las discusiones sobre el
divorcio en el Parlamento conti-

núan, o mejor, deberían continuar porque
por razones de trabajo se han suspendido
durante una semana.

Y si hasta ahora se trató de los enfo-
ques generales contenidos en los proyec-
tos de UCD y socialista, hoy vamos a con-
cretar algo más. Iremos al fondo del asun-
to, a las cuestiones prácticas que nos
afectan directamente y afectan a la gene-
ralidad de los ciudadanos: Cuando en un
matrimonio la vida en común se hace im-
posible y se quiere ir al divorcio, qué pa-
sará según el proyecto de UCD y según el
de los socialistas? Bien, en el Proyecto del
Gobierno (UCD se tendrá que, primero,
dejar pasar dos años de cese de la convi-
vencia desde que se ha pedido la separa-
ción ante el Juzgado; transcurridos éstos
podrán instar al divorcio. También se po-
drá pedir el divorcio cuando se lleven
cuatro años ininterrumpidos de separa-
ción de hecho. En el Proyecto de UCD no
existen causas de divorcio, sino de sepa-
ración y siempre deberá haber un cul-
pable.

Mientras en el proyecto socialista hay
una diferencia primordial sobre que se con-
sideran causas de divorcio, o sea que direc-
tamente sin el transcurso de 2 ni 4 años se

puede instar el divorcio, las causas de di-
vorcio para los socialistas son:

a) El transcurso de 1 años desde la fir-
meza de la sentencia de separación o de
la separación de hecho y en distinto domi-
cilio libremente consentida.

b) La falta de consumación del matri-
monio a partir del año de su celebración.

c) La esterilidad de uno de los cónyu-
ges antecedente al matrimonio, así como
la esterilidad sobrevenida con posteriori-
dad al matrimonio cuando no exista des-
cendencia en común. En ambos casos la
acción no podrá ejercerse hasta que ha-
yan transcurrido 3 años desde la celebra-
ción del matrimonio.

d) La conducta o situación personal de
uno de los cónyuges que produzca tal per-
turbación en las relaciones matrimoniales
que haga insoportable o muy difícil para
el otro cónyuge o páralos hijos la conti-
nuación de la vida en común.

e) El quebrantamiento de la fidelidad
conyugal no consentido ni perdonado: En
todo caso, la acción sólo podrá ejercitarse
dentro de los 6 meses a partir del mo-
mento en que tuvo conocimiento de ello,
y nunca después de transcurridos 3 años
desde que el hecho tuvo lugar.

f) Los malos tratos de obra y las injurias
reiteradas, así como las acciones que pue-

por Rodólf Guerra *

Rodolf Guerra: "l·ste es e/ r / /vorc/ 'o Que queremos los socialistas".

dan poner en peligro la vida del otro cón-
yuge, de los hijos comunes o de los de
cualquiera de los cónyuges.

g) La bigamia, sin perjuicio de la acción
de nulidad que pueda ejercitar el cónyuge
afectado.

h) El desamparo de la familia.
i) El abandono durante un año del cón-

yuge o de los hijos comunes o de los de
cualquiera de los cónyuges.

j) La desaparición sin noticias de uno de
los cónyuges durante un año.

k) La negativa a la procreación o al acto
conyugal.

I) La inducción a la prostitución del
cónyuge, de los hijos comunes o de los de
cualquiera de los cónyuges.

m) La ruptura de la convivencia conyu-
gal o el deterioro de la paz doméstica.

En la proposición de Ley del PSOE, pue-
den solicitar el divorcio ambos cónyuges
puestos de acuerdo.

, Las diferencias son palpables, pero aún
así las aclararemos.

El proyecto del gobierno supone, de
una parte, alargar innecesariamente los
plazos de la concesión judicial del divor-
cio, y de otra que se deben presentar dos
procedimientos. Consecuencias pues los
problemas familiares graves se eternizan
con grave perjuicio para los afectados y
suben al doble los costos del proreso Con
lo último, aquellos que disponen de me-
nos recursos económicos quedan notable-
mente perjudicados.

Por lo contrario, en nuestra proposición,
la concesión del divorcio es notablemente
más breve en la duración del proceso, y la
mitad de económica en su costo.

Actualmente, UCD está dispuesta a re-
bajar notablemente los plazos, si bien aún
insiste en su postura de tener que pedirse
primero la separación y después el divor-
cio.

Las razones básicas de ambas diferen-
cias, están en que a los socialistas les in-
teresa primordialmente dar una solución
práctica y económica a los problemas hu-
manos planteados dentro del matrimonio,
mientras que UCD tiene que satisfacer de
una forma y otra a los viejos sectores de
la derecha española verdaderamente mi-
noritarios y tridentinos.

* Diputado en las Cortes de Madrid

Kisser socialista
també voi dir
llegir socialista.

Subscriu-te a

LOPINIO
(li socialista

TTYDTWTfS SUBSCRIPCIÓ
JLr VjJrilM L\J Anual : 8(K) pessetes. Estranger: l.OOOptes.

i^SOCÍalíSta Quota d'ajut: 2.000 pessetes.

Av. Francese Cambó, 21 - 4art. 1 a - BARCELONA (3)

Nom i cognoms •
Adreça
Població ......i...^ D.P. ...

Forma de pagament. Taló bancari, o domiciliació
bancària.
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Elecciones Sindicales

Fuerte ascenso de UGT
Ya se ha superado el ecua-

dor de las elecciones sindi-
cales. Desde el 15 de octubre,
son ya casi 600 las empresas
que han efectuado elecciones.
Lo que al principio era un
lento proceso de datos se ha
convertido con el paso del
tiempo en una progresión,
con lo cual puede decirse que
cada día no menos de 100
empresas efectúan elecciones.

Lo que al principio y según los vaticinios
iba a ser una lucha igualada entre los dos
sindicatos mayoritarios, se está convir-
tiendo, ante la sorpresa de unos y el de-
sencanto de otros, en una serie de datos
que hablan de una, de momenta victoria
de UGT.

No ya es sólo en las grandes empresas
donde en el cómputo global se impone la
UGT; es también en las pequeñas, en esas
empresas, en las que según CC.OO. se
decidió su triunfo en el año 1978.

Varios detalles resultan sintomáticos.
Uno, que no hay una sola empresa en crisis
en la que no gane la candidatura de la
UGT. Otro detalle es el ya comentado
ascenso o mejor triunfo de UGT en las
pequeñas empresas. Y el tercero y último

Seat fue la pionera en /as victorias de L/C /.

es ese nivel de participación que se está
consiguiendo. Con ello se ponen de mani-
fiesto dos cosas. Una, que el desencanto,
tan cacareado en los últimos tiempos, no
se aprecia por ningún lado. Segundo, que
cuando se conecta con la clase trabajadora,
como lo ha hecho UGT, los resultados
saltan a la vista. Algunos deberán tomar
nota del ejemplo.

Las cifras que ofrecemos en el cuadro
adjunto, no admiten dudas y por otra parte

ya son representativas.
Mucho, demasiado, van a tener que

cambiar las cosas para que ese 44,36% de
delegados que ostenta la UGT de Cata-
lunya, se vea sensiblemente mermado.
Mucho va a tener que cambiar el paño- ]
rama para que CC.OÓ. presuma de que \
ha ganado las elecciones. Y casi tendría
que suceder un cataclismo para que ese !
nuevo invento, ahora ya sin tapujos, de la I
UCD, llamado USO consiga el 10 por ciento
de los delegados. |

RAMA O SECTOR

Químicas
Metal
Minería
Alimentación
Textil
Comercio
Seguros
Espectáculos
Sanidad
Artes Gráficas
Construcción
Energía
F.E.T.E.
Hostelería
Transportes
Varios
F.T.T.

TOTALES

N°DE
EMPRESAS

46
158

1
100

57
7
6
V
2

28
100

4
5

46
19
4
1

597

PORCENTAJES SOBRE LOS TOTALES

N°TRAB.

7.687
8.455

66
3.926
5.028

383
51
20
92

1.765
867

2.393
67

1.692
3.746

124
23

38.385

UGT

90
177

1
124
89

13
5

—

6
35
80
36
4

82
30

2
1

780

44'36%

CC.OO.

65
155

3
82
72
—
—

1
—

29
77
71
—

,16
27
4

—

617

35'1%

uso

11
23

—

11

4

—

—

—

—

3

9

—

1

6

1

—

—

69

3'92%

CGC

3
3
—
—

3
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

9

0'51%

NOAFIL.

52
73

• —

19
17
16
1

—
—

18
12

2
~-

7

2

1

—

219

12'45%

OTROS

1
25

5

1
1

3

35

1'99%

VACANT.

A6

5
—
—

2
—
—
—
—

4
1
—
—
—

—
1
—

29
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Editorial

La política d'aparador

E s comenta que el surrealista pintor català Sal-
vador Dalí, quan volia valorar la seva política
d'imatge, demanava al seu secretari un recull

de premsa. Al rebre el feix de paper el pintor valorava
el seu pes específic mitjançant el gruix dels documents
rebuts per tirar-los tot seguit a la paperera.

Aquest fet anecdòtic pot comparar-se amb la polí-
tica del Consell Executiu de la Generalitat que és
capaç de crear grans expectatives a la premsa per a
després trobar-nos tot plegat amb un "paperet" ano-
menat Pla d'Actuació Econòmica que se'ns presenta
a tots els grups parlamentaris.

El "paperet" ha estat fruit d'un lent part de sis
mesos de gestació, en base al compromís assolit pel
govern Pujol en el debat d'investidura.

La política d'aparador —milers de fulls i creació
d'una gran expectativa en torn al debat econòmic —
que porta a terme el govern Pujol presenta els greus
vicis de la inoperància política i administrativa i fa
impossible que l'estructuració de la nova Adminis-
tració Pública de Catalunya .respongui als criteris de
racionalitat en l'us dels recursos, d'establiment de
prioritats clares en defensa dels interessos dels treba-
lladors, i utilització a fons del poder polític, aspectes
que sempre hem defensat els socialistes.

En efecte, el voluntarisme dona lloc al desgavell.
El cas de l'elaboració d'aquest programa econòmic
és una bona proba de la improvització com actitud
política característica del govern Pujol. Les diferents
persones i entitats que hi han participat —dirigents
de banca, homes públics de Convergència, persona-
litats aïllades sense cap representativitat, etc.— l'oblit
sistemàtic a les obligades consultes institucionals
i el canvi constant de "partenaires", han donat lloc
a un document híbrid, presentat amb gran retard i del
que ningú se'n sent responsable. La tancada final i
típica del president Pujol, per a la seva ellaboració
definitiva, i la visita posterior dels representants del
Foment crea uns elements d'incògnita en quan a la
veritat del procés de confecció del programa. La
desautorització del conseller d'Economia i Finances
hagués presuposat, en altres països, la presentació
del seu càrrec damunt la taula.

Mai una política de tan curta volada ha tingut una
repercussió tan àmplia en els mitjans de comunicació.
Es per això que cal que els socialistes denunciem amb
contundencia la política d'aparador del govern de
Jordi Pujol.
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S e dice que el surrealista pintor catalán Salvador
Dalí, cuando quería valorar su política de ima-
gen, pedía a su secretario un resumen de prensa.

Al tener en sus manos los papeles el pintor valoraba
su peso específico mediante el grueso de los docu-
mentos recibidos e inmediatamente los tiraba a la
papelera.

Esta anécdota puede compararse con la política
del Consell Executiu de la Generalitat que es capaz
de crear grandes expectativas en la prensa para en-
contrarnos después con un "papelito" llamado Plan
de Actuación Económica que se nos presenta a todos
los grupos parlamentarios.

El "papelito" ha sido fruto de un lento parto de
seis meses de gestación, en base al compromiso
adquirido por el gobierno Pujol en el debate de in-
vestidura. La política de escaparate —miles de hojas
y creación de una gran expectativa en torno al debate
económico— que lleva a cabo el gobierno Pujol pre-
senta los graves vicios de la inoperància política y
administrativa e imposibilita que la estructuración
de la nueva Administración Pública de Catalunya
responda a los criterios de racionalidad en el uso de
los recursos, de establecimiento de prioridades claras
en defensa de los intereses de los trabajadores, y utili-
zación a fondo, del poder político, aspectos todos
ellos defendidos siempre por los socialistas.

Efectivamente, el voluntarismo da lugar al des-
barajuste. La elaboración de este programa econó-
mico constituye una buena prueba de la improvisa-
ción como actitud política, característica del gobierno
Pujol. Las diferentes personas y entidades que han
participado en la misma —dirigentes de banca, hom-
bres públicos de Convergència, personalidades ais-
ladas sin ninguna representatividad etc.— el olvido
sistemático de las obligadas consultas institucionales
y el cambio constante de "partenaires", han dado
lugar a un documento híbrido, presentado con mucho
retraso y del cual nadie se siente responsable. El
encierro final y típico de,l presidente Pujol, para su
elaboración definitiva, y la posterior visita de repre-
sentantes del Fomento, crea unos elementos de in-
cógnita en cuanto a la verdad del proceso de confec-
ción del programa. La desautorización del consejero
de Economía y Finanzas habría supuesto, en otros
países, la presentación de su cargo encima la mesa.

Nunca una política de tan escaso vuelo ha tenido
una repercusión tan amplia en los medios
nicación. Por todo ello, es necesario qyfé&&have\
listas denunciemos con contundencii
escaparatedel gobierno de Jordi Pujo/
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Els treballadors polonesos i nosaltres

La crítica socialista
al "socialisme real"
P oques coses han fet tant de mal al

socialisme democràtic com la con-
fussió ideològica entre el socialisme

i els Estats dits "socialistes". La confussió
respon als interessos de la burgesia i dels
partits comunistes. De la burgesia, perquè
acceptant la naturalesa socialista d'aquells
Estats, descalifica tanmateix l'alternativa
del. socialisme democràtic. Dels partits
comunistes, per raons més complexes
que convé considerar separadament.

Mai els partits comunistes han gosat
posar en dubte el caràcter socialista ni de
la revolució d'Octubre ni dels països de
l'Europa de l'Est. Pels estalinistes es tracta
d'un dogma; pels leninistes d'una realitat
indubtable, per bé que no exenta de con-
tradiccions; pels eurocomunistes es tracta
d'una realitat que mereix ser criticada però
no en quant a la seva veritable naturalesa
socialista de fons, sinó per les seves greus
desviacions burocràtiques, fruit d'haver-se
produït la revolució en països endarrerits
i en condicions no previstes per Marx i
Engels.

Veritablement, les reflexions de Lenin
sobre aquests mateixos temes havien estat
força més rigorosos. En 1923, derruïdes
les il·lusions sobre una inmediata revolució
en l'Europa occidental, se'n havia adonat
que la gran tasca era la de modernitzar
el país per fer possible, un dia, la cons-
trucció del socialisme. Calia procedir a
l'acumulació primitiva del capital, però
protagonitzada, no per la burgesia vençuda,
sinó per un "capitalisme d'Estat" que, a la
llarga, no podria més que desembocar en
la construcció del socialisme, per causa
del fet polític i revolucionari de trobar-se
l'Estat en mans de la classe obrera. Stalin
no va ser, però, tan primmirat: la seva
tesi del "socialisme en un únic país" su-
posava alhora l'acceptació de que el so-
cialisme era possible sense un cert greu
de desenvolupament econòmic i cultural
i la confussió deliberada de "socialista"
i "estatal", del socialisme amb l'economia
estatalitzada.

El punt de vista dels partits socialistes
sobre aquestes qüestions ha estat, i és,
radicalment diferent. I no es tracta en
absolut del fals dilema entre revolució i
reforma. Els socialistes mai no hem posat
en dubte la necessitat de processos revo-
lucionaris allà on el pacte entre l'imperia-
lisme i les oligarquies nacionals pre-bur-
geses fan impossible la superació pacífica
i gradual del subdesenvolupament. La
qüestió veritable no és, doncs, la de l'opor-
tunitat o l'avenç històric, indubtable, re-
presentat per la revolució d'octubre, sinó
la de si la política posada en pràctica per
Lenin (en suprimir les institucions repre-

sentatives i el pluralisme polític, en pro-
hibir els sindicats independents o, en negar
les llibertats i els drets fonamentals com
"residuus ideològics de l'ordre burgès",
en instaurar i justificar, en definitiva, la
dictadura del proletariat) podia o no dur,
més que fos en mig de tombs i dificultats,
la construcció del socialisme. I la resposta
socialista ha estat i és que no; que la de-
mocràcia és indestriable.de! socialisme;
que no es poden fer veritables avenços
sense el protagonisme i la participació
activa dels treballadors, la qual cosa sols
esdevé possible quan, lluny de suprimir-les,
es consoliden i s'aprofondeixen les lliber-
tats.

El que els socialistes hem criticat sempre
no ha estat la necessitat de la revolució
d'octubre sinó la posterior confussió de la
gran tasca històrica de superar el subde-
senvolupament econòmic i cultural amb
l'objectiu històric de construir les condi-
cions socials de la veritable llibertat i,
amb elles, del socialisme. Car ha estat
precisament aquesta confusió intencio-
nada, entre socialisme i societats o països
de l'est, una de les armes de més eficàcia
en mans de la burgesia alhora que el factor
de divisió més greu entre socialistes i co-
munistes a l'Europa occidental Que se'ns
entengui bé: els socialistes mai no hem
demanat la substitució dels règims polí-
tics de l'Europa de l'Est per règims libéral-
démocraties faiçonats a l'occidental; sabeu
que la conquesta de les llibertats i la cons-
trucció del socialisme té el seu camí sin-
gular en cada situació històrica concreta
(i els treballadors polonesos ho estan de-
mostrant abastament). El que els socialis-
tes no acceptarem mai és l'afirmació tan
grata a l'status quo internacional segons
la qual els països de l'Estat constitueixen
societats socialistes, car això detura l'avenç
del socialisme en l'Europa occidental, en
benefici no sols de la burgesia sinó també
de la Unió Soviètica a la que res agrada
menys que el replanteig del seu propi ordre
social en nom.del socialisme.

Polònia: De Modzelewski i K u row
"$>

a l'organització de la dissidència
Des del 1956 la "liberalització" intro-

duïda per Gomulka va permetre l'aparició,
a Polònia, d'un sector de la vida cultural
i intelectual no alineat estrictament amb
la propaganda del Partit. Es tractava d'al-
guns assagistes catòlics i, principalment,
d'un bon nombre de marxistes "revisio-
nistes", els quals es varen plantejar la via
del "compromís positiu", és a dir, d'una
participació crítica en la vida pública
evitant, però, el conflicte amb el partit
comunista i rebutjant qualsevol intent de

per Joan Prats

construir una "oposició política". Es cert,
però, que quan des del 1961 Gomulka
tornà a les pràctiques autoritàries, la via
del "compromís positiu" va perdre el seu
fonament. El "revisionisme" restà, però,
com a ferment i força intelectual que va
durar fins la revolta universitària de març
del 1968, la qual va ser l'objecte d'una re-
pressió tan extremada com eficaç: el mo-
viment desaparegué fins al punt que quan
els obrers del Bàltic foren massacrats en
1980, els "revisionistes" no varen ni poder
expressar la seva "protesta".

Es en aquest contexte quan en 1964
Modzelewski i Kurow, dos revisionistes,
redacten la "Carta al Partit Obrer Unificat
de Polònia", la qual conté una anàlisi de
la societat polonesa que ha influenciat
considérablement tant la dissidència como

. les lluites obreres posteriors. Modzolewski
i Kurow comencen rebutjant la confusió
stalinista entre socialisme i propietat esta-
tal dels mitjans de producció, confusió que
sols acceptarien pel cas en que l'Estat fos
l'expressió indubtable d'una societat sense
explotació. Però, lluny d'això, senyalen
que l'Estat està en mans d'un únic partit,
sobre el qual ni la classe obrera ni els ciu-
tadans en general, tenen una influència
significativa. Qui pràcticament monopolitza
el poder, tant polític com econòmic, és
una oligarquía exenta de qualsevol control
significatiu, que és, alhora, l'èlit del partit
i l'èlit governamental, i a la que Modzo-
lewski i Kurow denominen "burocràcia
político central".

Per a Modzolewski i Kurow aquesta
"burocracia político central" no és cap
degradació o desviació del socialisme, sinó
la seva mateixa negació. I això, per a la
burocràcia polonesa, constitueix una classe
social veritable, ja que encara que no és
el titular jurídic dels mitjans de producció,
té la plena disponibilitat de l'excedent
social, l'assignació del qual es fa de ma-
nera autoritària, sense participació ni
control efectiu dels treballadors.

La dada de la gran diferència de renda
entre el capitalisme i la burocràcia —diuen
Kurow i Modzolewski— és real, però és
també un argument que no fa el cas, ja
que el domini en que es basa la burocràcia
no respon a un títol individual sinó col·lec-
tiu i el fet del consum comparativament
baix del buròcrata no elimina el fet objec-
tiu de l'explotació. Aquesta es produeix
perquè l'excedent és arrancat autorità-
riament i afecta, en bona part, el refor-
çament de la dominació burocràtica.
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La lluita contra l'explotació segueix
essent la gran tasca alliberadora i exigeix
que els treballadors participin eficaçment
en la determinació dels objectius de la
producció social i en la distribució de
l'excedent. Es a dir, exigeix un règim de
llibertats que no s'ha de confondre amb la

democràcia liberai i que passa, contrà-
riament, per l'evolució progressiva del
règim polític polonès.

Modzolewski i Kurow varen ser expulsats
del partit i empresonats. Llurs tesis han
tingut, però, una influència, duradora i
avui encara evident, tant entre la dissidèn-

cia com entre el moviment obrer entre
altres raons perquè, com ells varen dir
alguna vegada, no estaven fent més que
portar al nivell de la teoria el que era
l'experiència òbvia i corrent de la classe
obrera.

* Diputat al Parlament

Entre la desdogmatización
del partido y la eròtica
del poder Por L Ortega-Monasterio

E
n la primera semana de septiembre
se celebro en la Ciudad Università-
ria de Madrid la Escuela de Verano

que tradicionalmente organiza el PSOE
desde tiempos históricos. Mi presencia en
dichas jornadas me invita a comentar al-
gunas reflexiones puramente personales,
y de una u otra forma ya manifestadas por
mí en alguna otra ocasión.

Uno de los aspectos más saludables de
la aludida semana dedicada al debate
ideológico y doctrinal ha sido el ambiente
de gran tolerancia en el que se ha desarro-
llado el trabajo y la tendencia a la desdog-
matización que animaba a algunos po-
nentes. ;

Cualquier observador de la reciente his-
toria del partido habría podido apreciar
como conceptos y criterios de los que se
han expuesto hubieran sido malsonantes y
hubieran creado malestar, por heterodo-
xos o revisionistas, hace tan solo un par
de años Por citar tan solo algún ejemplo,
se habló de economía mixta y de libera-
lismo humanista como elementos, de pra-
xis el primero e ideológico el segundo,
plenamente tributarios de estar integra-
dos dentro del socialismo democrático. El
partido, tanto en sus bases como en sus
cuadros dirigentes, va acabando de dige-
rir de una forma paulatina la compleja
realidad que nos rodea.

Para los que tengan una mínima memo-
ria del reciente pasado les resultará muy
ilustrativo recordar, sin irnos más lejos, el
radicalismo verbal de los últimos tiempos
de la clandestinidad y aquel asambleismo
dogmatizante que dominaba en los prime-
ros pasos de la legalidad post-franquista.
La moderación de los dirigentes en su len-
guaje hacia el exterior, invocando la de-
fensa de la democracia pluralista y el ra-

dicalismo asambleísta con el consabido
desprecio hacia la democracia "normal"
que reinaba puertas adentro, fue algo que
siempre me produjo cierta contrariedad,
pues entre otras cosas denotaba una falta
de autenticidad, en el sentido más existen-
cialista del término.

Recuerdo que un hombre tan. inteligen-
te y lúcido en el análisis político como
caustico en sus declaraciones, jorge Sem-
prún, escribía ante la efervescencia mar-
xista del XXVII Congreso del PSOE, que si
el partido no reconocía que solo podía ser
reformista, en la práctica seguramente no
llegaría ni siquiera a eso.

Antes de la fusión entre el PSC-Congrés
y la Federación catalana del PSOE, las re-
cíprocas acusaciones de "socialdemócra-
tas" eran el pan verbal de cada día, así co-
mo el temor expresado por unos y por
otros de que la fusión les hiciera perder su
pureza marxista por culpa del interlocutor
respectivo. En este tema de las fusiones
una de las posturas más virulentas fue la
del PSP, quien justificaba su existencia
precisamente por considerarse deposita-
rio de esa curiosa entelèquia que es el so-
cialismo "mediterráneo", y que no tenía
ningún reparo en afirmar que el PSOE, a
través de sus relaciones con la internacio-
nal socialista, representaba un baluarte
de la defensa del neocapitalismo mundial.
El tiempo nos ha demostrado como todo
este verbalismo deja de utilizarse cuando
ya no es rentable, y hoy vemos como tan-
tos líderes se adaptan para ajustarse a las
medidas del soñado coche oficial.

Y siguiendo con el anecdotario pode-
mos citar aquel mitin de representación
del PSC-Congrés en el Palau Blau Grana,
del que Vázquez Montalbán escribió que
"se sudaba socialismo" realizado en un
ambiente exaltado, en el que se aclamó

frenéticamente el telegrama de adhesión
de Marcelino Camacho, el de LCR-Eta VI,
y se silbó estrepitosamente la adhesión de
Felipe González.

Hoy vemos como la promoción perso-
nal en cargos de la despectivamente lla-
mada democracia burguesa o formal va
mitigando, casi hasta hacerlo desapare-
cer, aquel lenguaje tan panfletário y viru-
lento, rabiosamente marxista y esencial-
mente dogmatizante, y con el que tan fá-
cilmente hacían liderazgo algunos diri-
gentes, hoy acomodados ya en el poder o
a un paso de alcanzarlo, y muchos de
ellos ya en posición de poder dar leccio-
nes de "imagen" a cualquier senador nor-
teamericano.

Uno va viendo cambiar muchas cosas,
y las posturas y el lenguaje del partido no
son ajenos a este fenómeno. Solo cabe
dudar sobre la autenticidad de algunas
actitudes, y admirarse ante la pujanza de
la erótica del poder.

Yo que intelectualmente nunca me en-
contré cómodo entre aquel planfletaris-
mo marxista dogmatizante y asambleario,
tengo que reconocer que me congratulo
y me alegro enormemente ante esta evo-
lución, y que viene a ratif icar mi acierto
del día en que entré en el partido. Solo
quiero añadir que el socialismo reformis-
ta, en el que creo firmemente y por el que
llevo algunos años trabajando, debe na-
cer de una reflexiva síntesis dialéctica en-
tre el análisis de la sociedad y nuestras in-
tuiciones idealizadoras, pero no me pare-
ce óptimo que sea un socialismo nacido
de la cómoda filosofía de remar siempre a
favor de la corriente y detrás del poder
oficial.

* Médico psiquiatra. Militante
del PSC (PSC-PSOE)

PSC
(PSC PSOE)

L'OPINIO SOCIALISTA
Portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Av. Francese Cambó, 21 4t. Tel. 310 00 08 - Barcelona (3)

Equip de Redacció: Lluís Armet / Joan Blanch / Josep Manuel
Campillo / Xavier Capdevila / Josep Ma García
/ Ramon Mateu / Albert Musons / Raimon
Obiols/Carmel Rosa / Elisenda Yll.'

Fotògrafs: Tomi Sòcies, Silvia T. Colmenero

Correcció: Elisabet Ribé i Montserrat Lleopart

Compaginació: Ignasi Agustí
Administració: Isabel Ma Lluís
Impressió: Comunicación EditorLarffS^A *^<<>
DL B-33903 /$-* ..T.

.çy> V_
#

L'Opinió Socialista/1a Quinzena de Novembre 1980

1ÜX
.o

*r

A/n d



Parla lordi Llopart atleta:

L'esport l'han de dirigir els esportistes
Una de les moltes coses que

estan oblidades en aquest
país, és l'esport. No l'esport-
espectacle que massifica a
milers i milers de ciutadans,
a les grades dels camps de
futbol. No l'esport-mercaderia
que mou, escandalosament,
tants milions de pessetes en-
torn d'un determinat jugador.

Sinó l'esport com a pràctica popular,
protegit des de la base, des de les escoles;
l'esport capaç de crear autèntiques figu-
res que puguin competir en qualsevol es-
pecialitat amb els esportistes d'altres
països; l'esport que es preocupa de cercar
els autèntics "valors" i els hi dona tota
classe de facilitats per entrenar, preparar-
se i competir; l'esport que crea instal·la-
cions públiques on tohom pugui jugar a
pilota, saltar, nadar, córrer, etc...Aquest
és l'esport oblidat en aquest país, el que
potser va a les olimpíades amb un cert es-
perit d'inferioritat, malgrat que, a vega-
des, sorgueixin figures que conquereixen
classificacions de primera línia. I aquest
és el cas d'en Jordi Llopart que fa dos
anys guanyava el campionat d'europa
d'atletisme, i en les controvertides olim-
píades de Moscú s'emportava una meda-
lla d'or.

Manca d'ajuda oficial

Jordi Llopart té 28 anys, ha fet els estu-
dis d'ajudant tècnic sanitari i els de for-
mació professional —arts gràfiques — . Feia
deu anys que havia guanyat unes oposi-
cions i treballava a l'ajuntament del Prat,
quan se liva donar un permís per poder
entrenar de cara a les darreres olimpíades.
Ara, el Consell Superior d'Esports li ha
allargat aquest permís fins a la simera
olímpica de Los Angeles.

Quan entrena a plena marxa, Jordi Llo-
part dedica deu hores diàries a tots els as-
pectes de la seva preparació física.

A què s'ha de renunciar, Jordi, per a ser
un bon atleta?

Bé, s'ha de tenir una força de voluntat
molt gran, t'has d'oblidar de fumar, beure,
etc., i renunciar a certes diversions a les
hores d'oci, per tal de poder entrenar. Jo
quan treballava a l'Ajuntament sis o* set
hores, havia de dedicar molt temps d'en-
trenament abans i després de l'horari de
treball, això m'obligava a renunciar a mol-
tes coses en les hores de lleure. Cal molta
voluntat.

Per arribar on has arribat i, a part del
teu esforç personal, se t'ha ajudat, se t'han
donat facilitats a nivell oficial?

En un principi tot el que he aconseguit
ha estat gràcies a un esforç personal i fa-
miliar. A Espanya som així, una vegada hi

Una força de voluntat gran per arribar d ser un bon atleta

ha una medalla, quan s'aconsegueix un
èxit, aleshores se t'ajuda. Abans, no. Tot
l'aconseguit fins que vaig quedar campió
d'Europa a Praga va ser, únicament, grà-
cies a un gran esforç personal, a nombro-
síssims entrenaments i a un ajut familiar
molt important. Després, sí, han comen-
çat les ajudes, facilitats d'entrenament
etc. Però el que abans i ara he perseguit,
és allò que tenen els esportistes extran-
gers: Dedicació plena a l'especialitat es-
portiva que fas, i l'assegurança del teu fu-
tur professional. Això s'hauria de facil itar
a tot esportista que comença, i no esperar
l'assoliment d'uns èxits espectaculars.

L'escola, paper primordial
Les escoles han de jugar el paper pri-

mordial, el primer. S'ha fet quelcom molt
dolent, treure l'educació f ís ica de les es-,
coles, tot i reconeixent que tampoc era bo
el que es feia abans: Forçar totes les per-
sones a fer el salt del potro, el plinton, etc...
Això tampoc. Ara bé, hi ha unes coses bà-
siques, saber córrer, caminar ràpid... Els
primers cursos s'hauria de fer un mínim
d'atletisme. Després, ja en cursos més alts,
cadascú agafaria la seva especialitat, es-
tudiaria el seu reglament i la seva forma
d'entrenament i així trobaríem esportistes
molt millors. Es primordial, bàsic per a
l'esport, el que s'inicii ja des de les escoles.

Creus en l'esport-espectacle?

Hi crec en general —en el cas de l'at-
letisme, potser no — , crec que són dife-
rents nivells: l'esport com a iniciació és
boníssim, l'esport com a conscienciació
de l'esperit de cara al treball, fabulós, l'es-
port com espectacle, també, en benefici
potser d'aquella gent que no el pot prac-
ticar o només li agrada anar-lo a veure.

Penses que la "política esportiva" hau-
ria de ser dirigida per esportistes?

Sí, per persones que han viscut l'esport.
L'esport l'han de dirigir persones que han
actuat en l'esport, no aquells que només
l'han viscut a través dels diaris esportius.
Tenim exemples palpables de dirigents
que poden ser uns bons industrials, uns
bons polítics, però que a la llarga fallen, i
fallen perquè no l'han viscut, perquè no
saben el valor real del que és fer esport.

Parlem de la politització de les darreres
olimpíades. Fins a quin punt això es va re-
flexar eh els que hi competien?

Gens. Ha estat l'entorn, el muntatge
d'aquests països que les van polititzar.
Els esportistes, des dels països de l'Est,
fins als francesos o italians passant pels
de Sudamèrica, tothom anava allà única-
ment a competir, i va ser llastimós l'apar-
tat que van fer els Estats Units i els altres
països, perquè això és minimitzar el valor
de l'olimpíada. La politització no es va no-
tar gens en l'ambient intern dels partici-
pants a les Olimpíades.

Bon futur per l'Olimpisme

I, com el veus el futur de l'Olimpisme?

Donç el veig tant clar com el que van
dir els mateixos dirigents russos, de que
ells anirien a les properes olimpíades de-
mostrant que són més persones que altres
països. Jo sóc molt optimiste en aquest
sentit i penso que, a Los angeles, l'Olim-
píada serà molt més important que cap
que s'hagi fet fins ara.

S'ha dit moltes vegades que Espanya va
a les Olimpíades amb un cert esperit d'in-
ferioritat...

Sí, com una mena de "conillet d'índies".
Però això ja s'està trencant. Pensem que
els de vela van anar per 3 medalles i s'en
van endur una; els de piraguïsme s'en van
emportar 3; l'atletisme en va aconseguir
una. Jo pensó que un 50% dels partici-
pants de l'estat espanyol anaven per a fer
resultats dignes, i hem trencat el mite de
que anem a aprendre, a ser els "conillets
d'índies".

Parlem ara de la teva definició política...

Bé, no em puc definir políticament per-
què he estat força desvinculat d'aquest
tema. Penso que el meu partit, ara per ara,
és el partit de l'esport i veig, per tant, amb
bons ulls tot partit que afavoreixi l'esport
i faci quelcom positiu per aquest tema.
Com és lògic, jo no podré mai simpatitzar
amb un partit que vagi en contra de l'es-
port.

Albert MUSONS
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Un interessant estudi acaba de publicar-se

Partits i parlamentaris,
qui és cadascú

"Partits i Parlamentaris a
la Catalunya d'avui (1977-
1979)" és un llibre escrit de
forma col·lectiva per Ismael
E. Pitarch, Joan Botella, Jordi
Capo i Joan Marcet, que aca-
va de treure al carrer Edi-
cions 62, dins la seva col·lec-
ció de llibres "a l'abast".

El llibre és un interessant estudi sobre
la composició social i política del món po-
lític català, analitzat a dos nivells: per una

'banda l'estudi dels parlamentaris catalans
a les Corts de Madrid de les dues darreres
legislatures, i per l'altra la composició
dels delegats als congressos dels princi-
pals partits catalans. L'estudi es basa en
una anàlisi del teixit social que composa
realment cada una de les forces políti-
ques catalanes, al marge de la seva ideo-
logia o de la imatge pública que donen o

volen donar; es fa una anàlisi sociològic
dels delegats als congressos, els parla-
mentaris, professió, origen, etc.) i una anà-
lisi socio-polític (experiència militant,
anys i origen polític, càrrecs i responsabi-
litats, etc.). El llibre és l'anàlisi de totes les
dades recollides i les conclusions que
d'elles se'n deriven.

Aquest llibre —ens diu Joan Marcet, un
dels seus autors— és en la línia d'altres
estudis que. s'estan fent a Europa. Espe-
cialment importants són els que han fet'
darrerament a França Jean Chariot sobre
el gaullisme; Annie Kriegel sobre el PCF
i Paul Bacot sobre els dirigents del PS
de França.-A Espanya s'han fet estudis
semblants de José Ma Maravall i José
Fèlix Tezanos, publicats a la revista "Sis-
tema", sobre la composició social del
PSOE tan a nivell de partit com d'electo-
rat socialista. El nostre llibre és però
una innovació en quan a que és un estudi
sobre els principals partits en una àrea,
Catalunya, i un període determinat, el
de la Generalitat provisional. És un tipus

Pérez Esquivei, el premi d'enguany

els suports a les dictadures?
El Nobel de la Pau, és sense cap mena de

dubte el de major abast popular d'entre els di-
versos premis que l'Acadèmia Sueca acorda
amb aquest nom.

El Nobel de la Pau amb la dificultat de no
poder definir-se amb els mateixos criteris que
els tècnis, científics o artístics, té quelcom que
el fa el més polèmic: les caractéristiques ideo-
lògiques de l'individu o col·lectiu escollit, el
seu treball, la tasca que ha tingut una incidèn-
cia política o social determinada i sobretot, el
que pot devenir en el futur la seva actuació
amb el suport del premi. Aquest és e! cas del
Nobel d'enguany.

Adolfo Pérez Esquivei, membre capdevanter
de Justicia i Pau n'és un cas significatiu per les
circumstàncies que l'envolten

És una victima directa de la repressió, que ha
passat per la presó i els maltractes al seu país,
Argentina.

El govern argentí no ha rebut la nova amb
satisfacció ans tot al contrari, i els demés go-
verns que fan costat a Videla i Cia.

El que cal és, però, que la noticia no esdevin-
gui anècdota o record llunyà en els arxius dels
diaris.

La gent del Comitè als qui pertoca là respon-
sabilitat de concedir els premis han tingut ac-
tituds que podriem qualificar de desconcer-
tants, al ficar dins el mateix sac un Kissinger i
un Albert Shweitzer No podem doncs assegu-
rar una intencionalitat politica en l'elecció
d'en Pérez Esquivei, en tot cas el que ara cal és
aprofitar el que tenim, i que se'ns ha ofert vo-
luntàriament o involuntàriament: la denúncia

de les dictadures llatinoamericanes, i la possi-
bilitat de lluitar cadascú amb les pròpies armes
fent costat al premi Nobel argenti. La platafor-
ma que en Pérez Esquivei té ara amb al reco-
neixement internacional és formidable També
és insuficient.

La conscienciació dels ciutadans d'arreu del
món és indispensable. Però la lluita queda coi-
xa car els governs i les diverses formes del po-
der que condemnen la transgressió dels Drets
Humans, i que arriben fins i tot a trencar les re-
lacions diplomàtiques amb aquests països en
un moment donat, segueixen per un altre cantó
proveint-los amb substancials tractats comer-
cials que donaran el millor suport als dictadors,
el diner.

Xile com a exemple: dues tendències poden
detectar-se entre els qui són al poder. Els "mo-
derats" (De Castro-Fernández) que voldrien
una escenificació de procés democratitzador
amb la mostra del proppassat referèndum, per
tal d'aconseguir una certa credibilitat demo-
cràtica (sic) i obtenir el vist i plau dels demés
països, i l'altra els "durs" (Paulo Rodríguez -Ge-
neral Contreras) que desprecien l'opinió públi-
ca internacional, car se saben poseïdors de
fonts d'ingressos, per anar fent amb origen en
els mateixos que els blasmen des de la vessant
de la ètica, la ideologia, etc.

Cal celebrar el Nobel de la Pau d'enguany*
però serà imprescindible alhora, ter-li cos-
tat amb les demés formes de lluita.'

Enric Benages

Ismael E.Pitarch5
Joan Botella, \•« * * *~\ * .
Joan Marcel
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d'estudi en el que continuem treballant.
Des del president de la Generalitat fins
als cinc milions de catalans que com-
posen el poble del nostre país hi ha to-
ta una piràmide plena d'esglaons; a no-
saltres ens interessa l'estudi de cadascun
d'aquests esglaons, des d'un punt de vista
polític, de les estructures polítiques, tan
d'associació (els partits) com de poder (cà-
rrecs a juntaments, parlaments o institu-
cions). No pretenem fer un estudi sociolò-
gic o socio-economic en profunditat, sinó
un estudi eminentment polític, de les es-
tructures polítiques.

Un estudi com aquest dóna molta clare-
dat sobre la realitat de la política i els po-
lítics de cada dia. Serveix també per sortir
al pas amb dades concretes de les especu-
lacions que cada partit o cada persona
pot fer entorn a suposades personalitats
dels grups polítics. Un estudi com aquest
té moltes dificultats...

Els partits —continua Marcet— tenen
molt recel a deixar-se analitzar per dintre,
ara però progressivament es van tenint
menys reticències. Mols partits no van vo-
ler per exemple que passessin enquestes
als seus congressos.

Les enquestes que contestaren els dele-
gats del recent segon congrés del Partit
eren per l'ampliació d'aquests treballs ara
publicats. Els autors del llibre, llevat de
Jordi Capo que treballa al departament de
Dret Polític de la Central, són membres
del departament de Ciència Política de
la Universitat autònoma; des d'aquest de-
partament s'ha format aquest equip d'in-
vestigació, la direcció científica del qual
la porta el cap del departament Isidre Mo-
las. L'equip treballa de forma coordinada
amb altres equips que estan treballant en
estudis semblants a nivell europeu. La
coordinació es fa de manera gairebé auto-
gestionària degut a la desorganització
que regna en el camp de la recerca univer-
sitària.
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Constitución y primera reunión

El Consell Nacional empieza a trabajar
A lo largo de todo un fin

de semana, los días 25 y 26
de octubre se ha constituido
y ha celebrado su primera
reunión el Consell Nacional
del PSC (PSC-PSOE), máximo
órgano de dirección política
del partido entre congresos.

Como primera resolución, fue elegida la me-
sa del Consell que, con los votos de 130 conse-
llers, de los cuales 24 eran en blanco, ha que-
dado formada por Antoni Dalmau, Joan Cals,
José Casco, Jesús Salvador y Francesc Esteva.
Tras ello, el Consell empezó a trabajar. Joan
Revenios, como primer secretario del partido
expuso el Informe Político de la Comissió Exe-
cutiva Nacional que tituló "La situación políti-
ca en Catalunya y España y la actuación de los
socialistas".

Reventes partió de la crisis económica occi-
dental, de la derechización de la opinión pú-
blica y de los problemas del movimiento socia-
lista internacional, para ir a parar al análisis de
la situación en España y en Catalunya. Recordó
la frase suya de "o la democracia acaba con la
crisis o ésta terminará con la democracia" y se
refirió al programa económico de Suárez, al te-
rrorismo, a las elecciones sindicales, a la mo-
ción de censura y el voto de confianza y las al-
ternativas a tomar ante una nueva crisis del go-
bierno Suárez. Ya en el marco de Catalunya,
Joan Reventes se centró en la situación econó-
mica catalana y la ineficacia del gobierno de la
Generalitat en elaborar un plan económico que
ha sido sustituido por unas "notas indicativas",
reiteró el apoyo del PSC a la UCT catalana en
las elecciones-crítico la poca sensibilidad que
se observa a veces entre algunos sectores del
partido; habló de la construcción del autogo-
bierno de Catalunya, del desarrollo estatutario,
de la postura socialista de oposición construc-
tiva en el Parlament y la necesidad de crear
mayorías diferentes. El primer secretario del
PSC valoró positivamente los pactos municipa-
les pero calificó de intolerable el doble juego
de gobierno-oposición que hacen algunos parti-

La Mesa de! Consell De Í7quierda a derecha Esteva, Cals Dalmau. Salvador v Casco Detras la
Ejecutiva Nacional.

dos en las corporaciones locales. Finalmente,
Reventós llamó al esfuerzo político organizati-
vo por una militància entusiasta en un proce-
so político en el que existen muchos elementos
positivos ante los que hay que recuperar la con-
fianza,

A la intervención de la C.E.N. siguió un ex-
tenso debate en gran parte centrado en el tema
de la política de alianzas de los socialistas ca-
talanes

Un momento de la reunión inaugural.

La sesión del domingo empezó con sendos
informes de Santiago Riera sobre el plan de tra-
bajo y la acción de los socialistas en estas elec-
ciones sindicales y de Raimon Obiols sobre una
propuesta del plan de acción del partido para
1981, de fortalecimiento de la estructura orga-
nizativa de extensión de militància y de inci-
dencia en la sociedad; el tema motivó un de-
bate que continuará con la discusión de en-
miendas en el próximo Consell Nacional.

Nuevas federaciones
De acuerdo con las resoluciones de I Ion.

Congrés, el Consell decidió la reestructuración
de varias federaciones del partido. Así el Ripo-
llès se incorpora a la Ia (Comarques de Girona),
quedando en la XIII sólo L'Osona; los dos Pe-
nedeses se separan en la IX el Baix y la XXI el
Alt, el Priorat se incorpora a la XVII y el Baix
Camp queda en la XV; la federació del Alt Pi-
rineu se divide en tres: la XIX (Alt Urgell, Cer-
danya y Andorra), la XXIII (los dos Pallars y la
Ribagorça)y la XXIII (la Vall d'Aran).

El Consell Nacional tomó varias resoluciones
políticas, según mandato también del pasado
congreso. El PSC celebrará una conferencia es-
pecial para tratar los problemas de la crisis y
sus posibles salidas. Partiendo de los aconte-
cimientos de Polonia se celebrará un debate
abierto sobre la situación de los países del este
Asimismo se aprobaron sendas resoluciones en
torno a Política Municipal, Política Sindical y
situación política en Catalunya. La aprobación
de estas resoluciones se hizo de forma casi
unánime.

El Consell finalizó a medianoche del domin-
go y se espera sea convocado nuevamente en
este mes de noviembre.
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IIdn. Congrés: problemes interns resolts

La JSC surt sense escletxes
El II Congrés de la Joven-

tut Socialista de Catalunya,
celebrat els propassats dies
1 i 2 al local central de la
UGT de Catalunya, aconse-
guí finalment superar els
problemes interns que varen
impedir la celebració a Giro-
na d'aquest mateix Congrés
durant el mes de febrer d'en-
guany. El lapse de temps que
va des del febrer fins la cele-
bració efectiva del Congrés
ha estat cobert mitjançant la
creació d'una Comissió Ges-
tora de sis membres que ha-
via d'aconseguir la convoca-
tòria d'un Congrés on ningú
no pogués sentir-se exclòs.

Un cop llegit el dictamen de la mesa de cre-
dencials, es constituí la mesa del Congrés, in-
tegrada per Xavier Soto (Delegació de Badalo-
na) com a president, Toni Serra (Delegació de

' Barcelona-Case Antic) com a vice-president, Al-
fonso Martínez (Delegació de Nou Barris) com
a secretari de notes i Olga López (Delegació
del Baix Llobregat) com a secretari d'actes.

"La JSC ha de sortir al carrer"
La sessió oficial d'inaguració congressual

comtà amb la presència del Primer Secretari
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), Joan Revenios, qui destacà la importàn-
cia d'aquest congrés dels joves socialistes ca-
talans al mateix temps que oferia el suport to-
tal del Partit a l'estratègia de la JSC que, segons
ell mateix manifestà, "Ha de sortir al carrer".
Hi intervingueren també el Regidor de l'Àrea
de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, En-
ric Truno, una representació de les Joventuts
Socialistes Alemanyes del Baden-Würtemberg,
i un representant de la Joventut Comunista de
Catalunya.

El ple del Congrés escoltà, en primer lloc l'in-
forme de la Comissió Gestora Nacional, que va
fer un balanç de la situació de l'organització
del febrer ençà tot destacant el valor de la no-
va situació creada en haver-se pogut constituir
el Congrés. La Gestora també va fer esment del
creixement registrat a l'organització durant els
darrers mesos, tot explicant-ho en base a l'exis-
tència del mateix procés congressual. L'infor-
me — que en provenir d'una comissió gestora
no podia ésser sotmès a votació ni a debat— va
ser completat mitjançant les respostes donades
per la Gestora a totes les qüestions formulades
per les delegacions que van demanar aclari-
ment sobre l'informe.

El treball es desplaçà després del ple a les di-
verses comissions de treball que dictaminaren
les ponències presentades des de les diverses
agrupacions de la JSC i que feien referència a'

Solució al Damero polític
del número anterior
Tarradellas-Berlinès - Estat - Nul - Eres -
Grapo - Arden - Saber

Frase: "Per una Generalitat sense "Barreras"

línia política, estatuts, organització, formació,
sindical, municipal, estudiantil, premsa, finan-
ces, ecologia i d'altres temes.

Quant a les conclussions destaca la ponèn-
cia de línia'política, que defineix la JSC com
una organització de classe i nacional i posa les
bases de la proposició de llei que sobre associa-
cionisme juvenil lliurarà la JSC al Grup Parla-
mentari Socialista al Parlament de Catalunya.
L'organització juvenil socialista dona suport en
els seus documents a l'estratègia global del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
i reconeix en la Unió General de Treballadors
(UGT) la seva opció sindical. D'altra banda, els
documents d'aquest Congrés fa referència, en-
tre d'altres temes, a la problemàtica derivada
de l'objecció de conciencia, problemàtica que
ha desvetllat molt d'interès juntament amb el
tema de l'OTAN i els blocs militars. Val a dir
que el treball d'aprovació de les ponències al
ple va ser força àgil atès la baixa'quantitat de .
vots particulars presentats a les comissions.

La nova executiva
Un cop tancat el termini de presentació de

candidatures a la comissió Executiva, compos-
ta per Xavier Pérez (1a Secr), Joan Salas (Rela-
cions Polítiques), José Luis Hernández (Orga-
nització), Manolo Rodríguez (Coordinació), ri-
cardo Ortiz (Sindical), Eladi Torres (Cultura),
Rafael Pascual (Formació), Quique Gutiérrez
(Acció Juvenil), Àngel Ojeda (Administració),

Miguel Lorente (Arxiu i Documentació), Andreu
Castellet (Estudis i Programació), Felipe Balles-
teros (Premsa i Propaganda), Ferran Viver (Mu-
nicipal), Carlos Elies (Vocal) i Miguel Urbano
(Vocal). Aquesta candidatura obtení el suport
de més'del 78% del Congrés.

El Congrés elegí també els membres de la
Comissió de Conflictes, Comissió Revisora de
Comtes, Comitè Federal de la FJSE i Consell
Nacional. Per a aquesta darrera instància hom
presentà dues llistes —una de 3 persones i una
altra de 18— sobre un total de 18 membres a
elegir pel ple. El resultat final fou favorable a
la llista presentada per les delegacions del Baix
Llobregat i Vallès Oriental, entre d'altres.

La cloenda oficial del procés congressual
tingué lloc amb les intervencions del President
de la UGT de Catalunya, Joan Codina, una re-
presentació dels joves socialistes de l'Uruguai,
el Tinent d'Alcalde d'Organització i Reforma
Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona,
Pasqual Maragall, i el Secretari d'Organització
de la FJSE, Jaume Valls, i el Secretari de Propa-
ganda de la Comissió Executiva del PSC (PSC-
PSOE), Joan Blanch. En darrer lloc feu ús de la
paraula el Primer Secretari entrant de la JSC,
Xavier Pérez, qui destacà el fet que amplíssims
sectors de l'organització hagin estat capaços
de posarse d'acord durant aquest congrés, la
qual cosa obria la possibilitat d'una dinàmica
molt positiva al si de la JSC.

L'Opinió recomana, L'Opinió suggereix

Literatura
Organitzat pel Departament de Lite-

ratura Catalana i la Facultat de Filolo-
gia de la Universitat de Barcelona, es
realitza, durant els propers dies, un ci-
cle de poesia catalana amb la partici-
pació dels poetes més destacats del
nostre país, i amb la col·laboració
d'assenyalats intelectuais i crítics lite-
raris. Els diversos recitals tenen lloc,
tots ells, a un quart de vuit del vespre
a l'aula magna de la Universitat i clou-
ran amb un col·loqui entre els assistents.

El cicle s'obrí el 5 de novembre amb
la lectura d'alguns dels poemes més re-
llevants de Joan Vinyoli, a càrrec del
propi autor; l'acte va ésser presentat
per el poeta i crític Francesc Parcerisas.
Manuel Sacristan —autor del pròleg
de Poesia Rasa — , presentarà a Joan
Brossa, el qual recitarà els seus poe-
mes el dia 12. El 18 ho farà J.V. Foix, i
el 25 Marià Manent, presentat aquest
últim pel catedràtic i cap del departa-
ment de literatura catalana Antoni co-
mas. Salvador Espriu serà el convidat
del dia 3 de desembre, el presentarà
l'escriptor i crític Josep Maria Castellet.
Per cloure el cicle, el dia 9 de desem-
bre, tindrem a Pere Quart, amb la pre-
sentació a càrrec de Lluís Izquierdo.

Jazz
A càrrec de Zeleste, Jazzbird, Bel

Records i amb la col·laboració de
l'Ajuntament i la Diputació de Barce-
lona, s'organitza per el mes de novem-
bre el XII Festival Internacional de

Jazz a Barcelona, centrat amb quatre
actuaciones, en el Palau de la Música
Catalana els dies 10, 24, 27 i 28 i per un
preu que oscil·la entre les 400 i les 800
pts, havent-hi abonaments per a totes

les sessions. Les actuacions centrals
del XII Festival Internacional de Jazz,
s'han organitzat amb diferents actes
per tota la ciutat, començaran amb Di-
zzy Gillespie Quintet i el trompeta
cantant i compositor John Birks Gilles-
pie. Aquest ja actuà en el VI i VII festi-
vals que es feren a Barcelona en el 71
i 72, aquest cop ve acompanyat per Ja-
mes Moody -sax tenor, alt i flauta — ,
Ed Cherry —guitarra — , Michael Ho-
wel —contrabaix— i Tony Campbell
— bateria — .

El 24 de novembre actuarà Max Roach
Quartet i el 27 John Abercrombie Quar-
tet i John Griffin Quartet. El dia 28, i
per a cloure el festival, actuarà el
Quartet de Frank Foster i el trio del
pianista Hank Jones.

Al marge del Festival i amb la inten-
ció de crear a Barcelona un ambient
jazístic, es celebrarà els dies 12,18 i 26
a la sala d'actes del Col·legi d'Ingeniers
actuaciones de Jazz Hom, Jazz Five i
Tete Montoliu respectivament. Així
mateix, es realitzarà també dues con-
ferències sobre temes directament re-
lacionats amb el Jazz; les sessions es
faran a la sala d'assaig del Palaude-Ja—.
Música, i encara no es coneix/elfhorfW-c
dels conferenciants /O
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