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El Parlament de Catalunya

L'any de la recuperació autonòmica
Aquest any que acabem de passar,

1980, serà per a la història el del retroba-
ment del poble de Catalunya. El 20 de
març marcava, definitivament, el trenca-

* ment de la situació d'estar sense Govern i
institucions pròpies: les primeres elec-
cions al Parlament de Catalunya després
de més de quaranta anys de submissió
centralista.

Catalunya obtingué la seva preautono-
mia, el seu Govern de la Generalitat provi-
sional, aprovà després el seu Estatut i, a
partir del 20-M, ha obtingut el seu Parla-
ment que li ha donat el seu Govern. I tot
seguit, la institució legislativa començà a
actuar, a dotar de contingut el seu Parla-
ment

Catalunya obtingué la seva preautono-
mia, el seu Govern de la Generalitat provi-
sional, aprovà després el seu Estatut i, a
partir del 20-M, ha obtingut el seu Parla-
ment que li ha donat el seu Govern. I tot
seguit, la institució legislativa començà a
actuar, a dotar de contingut l'autonomia
que estableix l'Estatut i la Constitució i els
socialistes des del seu lloc de primer par-
tit de l'oposició han potenciat aquesta di-
nàmica,àdhuc, quan el partit del Govern,
CiU, defallia a Madrid votant conjunta-
ment amb el partit del Govern central, pro-
postes i lleis que atemptaven contra l'au-
tonomia catalana.

El partit del president Pujol s'arrengle-
rà, al Congrés, amb els centristes amb lleis
tan minvadores per al contingut de l'auto-
nomia catalana com l'Estatatut de Cen-
tres Docents i els Pressupostos Generals
de l'Estat. Els socialistes proposaren al
Parlament dur al Tribunal Constitucional
l'Estatut de Centres, i el Front Conserva-
dor (CC-UCD, CiU i ERC) s'hi oposà. Els

La veu dels socialistes s'ha sentit al Parlament de Catalunya.

pactes entre CiU-Minoria Catalana i UCD
han compromès el desenvolupament de
l'autonomia catalana mantenint, en la
gran majoria dels cassos, per a les compe-
tències de la Generalitat un sostre més
baix del que l'Estatut otorga.

També, l'altre punt important de l'any
ha estat la qüestió de les Diputacions so-

bre les que els socialistes no han dubtat,
tot i tenint la més forta econòmicament i
politica (la de Barcelona), en demanar llur
desaparici,' per això, presentaren amb èxit
una proposició de llei per a la transferèn-
cia plena i urgent de les Diputacions a la
Generalitat. Un gran pas a cap a la norma-
lització definitiva institucional de Catalunya.

Aquest ha estat el nostre treball
Juny

— Participació en la comissió sobre Regla-
ment Intern del Parlament. Manteniment fins
al Ple de vots particulars.

— Moció per a la constitució d'una Co-
missió de Seguiment i Control de la Cam-
bra fins a l'aprovació del Reglament.

— Proposició de llei per a la transferència
plena i urgent de les Diputacions a la Generali-
tat.

Juliol
— Eçmenes al projecte de llei de conce-

ssió d'iin suplement de crèdit per al finan-
çament de la Generalitat, així com a la
concessió de crèdit per al finançament de
les necessitats del Parlament.

— Moció conjunta suggerint la creació
d'una Comissió de Drets Humans.

Setembre
— Pregunta del diputat Joan Ganyet so-

bre les comarques de muntanya de Cata-
lunya.

Octubre
— Sol·licitud de creació d'una Co-

missió Permanent Legislativa que tracti
de tot el que es refereix a l'Alta Mun-
tanya.

— Presentació d'esmenes al projecte
de llei de creació de l'Institut Català del
Sòl.

— Pregunta del diputat Joan Codina so-
bre la negociació en les restructuracions
al sector industrial d'electrodomèstics (lí-
nia blanca).

— Pregunta del diputat Carlos Cigarrán
sobre la promoció turística a l'estranger,
així com .la subvenció oficial mitjançant
el fons d'Acció Concertada.

— Sol·licitud d'urgència de presentació
de recurs d'inconstitucionalitat a la llei de
Centres Docents.

— Proposició no de llei sobre l'autono-
mia andalusa (retirada).

— Esmenes al projecte de llei regulador
del Consell Consultiu de la Generalitat.

— Sol·licitud de suport a la celebració

de la Conferència de Regions Pirinenques.
— Pregunta del diputat Joaquim Jou

sobre el projecte de llei de Publicjtat.
— Pregunta del diputat Luís García so-

bre l'Institut Central d'Estadístiques i Do-
cumentació de la Generalitat^"

— Pregunta de la diputada Rosa Ba-
renys al Govern sobre la promoció de la
dona.

— Pregunta del diputat Francesc Casa-
res sobre la constitució de la Junta de Se-
guretat.

— Pregunta del diputat Xavier Guitart
sobre diverses accions parlamentàries de
diputats catalans al Parlament de Madrid
i que finalitzaren en compromís.

— Pregunta de la diputada Rosa Ba-
renys sobre la planificació dels serveis so-
cials públics, i la coordinació, i ajut als
privats.

— Pregunta de la diputada Rosa Ba-
renys sobre les vivendes de protecció ofi-
cial i la reserva d una oroporció mínima
sobre minusvàlids.

— Pregunta del diputat Xavier Guitart
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sobre unes opinions molt particulars del de-
rëctor general de turisme, Bagó.

— Pregunta del diputat Salvador Su-
nyer sobre els colegís Santaló i Menéndez
Pidal.

— Esmenes a la proposició de llei de Bi-
blioteques.

— Pregunta del diputat Joan Ganyet so-
bre els serveis de la Telefònica a les con-
trades de muntanya.

— Pregunta del diputat Esteve Tomás
""sobre el desenvolupament d'una urbanit-
zació concreta.

— Pregunta del diputat Salvador Su-
lyef sobre les colònies escolars, casals
d'estudi, etc., així com una altra referent
al servei d'assessorament psico-pedagogie
a les escoles.

— Preguntà dels diputats Joan Comas i
Esteve Tomàs sobre la situació del consis-
tori d'Ascó.

— Pregunta del diputat Josep M.a Simó
sobre el Delta de L'Ebre.

Novembre

— Preguntes dels diputats Joan Codina
i Daniel Tarradellas sobre la situació de
l'empresa Rània.

— Petició conjunta sol·licitant la con-
vocatòria del Consell de TVE i, d'altra
banda, també sol·licitant la convocatòria
de la comissió de Justícia i l'assistència
del conseller de Governació.

— Pregunta del diputat Joan Comas so-
bre el conveni subscrit entre la conselleria
d'Economia i Finances i les Caixes d'Estal-
vi.

— Pregunta del diputat Joan Comas so-
bre l'associacionisme intermunicipal.

— Pregunta del diputat Joan Comas so-
bre el conveni subscrit entre la conselleria
d'Economia i Finances i les Caixes d'estal-
vi.

— Interpel·lació del diputat Pere Ay-
guadé sobre la dissolució de les Cambres
Agràries.

— Propostes de resolucions arran del
debat econòmic.

— Proposició no de llei per a la protec-
ció de la zona volcànica de la Gaarrotxa i
els espais naturals.

— Esmena a la proposició no de llei del
PSUC sobre tes funcions del delegat del
Govern a les comunitats autònomes.

— Pregunta dels diputats Carlos Ciga-
rrán i Joan Oliart sobre les competències
en matèria energètica.

— Sol·licitud de nomenament d'una
ponència conjunta al si de la comissió de
Política Cultural per tal d'elaborar una
proposició de llei sobre l'educació dels in-
fants fins als 3 anys (escoles bressol).

— Pregunta deis diputats Daniel Tarra-
dellas i Xavier Guitart sobre el Casal de Jo-
ventut d'Olot.

Desembre
— Pregunta del diputat Francesc Casa-

res sobre la dotació de personal de l'admi-
nistració de Justicia, així com de les pla-
ces vacants.

— Moció del diputat Pere Ayguadé,
continuació de la que en el seu dia presen-
tà sobre les Cambres Agràries.

— Preguntes dels diputats Carlos Ciga-
rrán i Xavier Guitart sobre la manca real
de stock de gas.

— Petició del diputat Josep Andreu i
Abelló per a la convocatòria de la comi-
ssió de Justícia amb la compareixença del
conseller de Justícia.

— Pregunta del diputat Pere Ayguadé
sobre el patrimoni dels antics sindicats
agrícols.

— Pregunta del diputat Felip Lorda so-
bre CAMPSA.

— Pregunta dels diputats Xavier Guitart
i Josep Montero sobre l'empresa INCASA.

— Pregunta dels diputats Luis García i
Rosa Barenys sobre el mapa sanitari de
Catalunya i, concretament, de Tarragona i
Reus.

— Esmenes a la proposició de llei sobre
el Consell Consultiu de la Generalitat.

— Pregunta dels diputats Rosa Barenys
i Luís García sobre INSALUD.

— Pregunta dels diputats Rosa Barenys
i Luís García sobre la construcció o millo-
res de centres assistencials o hospitals.

— Pregunta dels diputats Xavier Guitart
i Luís García sobre la festa del 8 de desem-
bre, així com llur incompliment per part
dels funcionaris estatals del calendari la-
boral de Catalunya.

— Esmena a la totalitat a la proposició
no de llei de l'ERC sobre la compilació del
Dret Especial de Catalunya.

— Pregunta del diputat Felip Lorda so-
bre l'Hospital de St. Bernabé de Berga.

— Pregunta del diputat Carlos Cigarrán
sobre el forn de la Farga de l'Hospitalet de
Llobregat.

— Pregunta del diputat Juanjo Ferreiro
sobre la coordinació de polítiques locals.

— Pregunta del diputat Daniel Tarra-
dellas sobre els lletrats de l'IMAC a Gi-
rona.

— Pregunta de la diputada Rosa Ba-
renys sobre les vivendes als minusvàlids.

— Pregunta dels diputats Luís García i
Carlos Cigarrán sobre ENASA.

— Pregunta del diputat Daniel Tarra-
dellas sobre el trasllat de funcionaris de
Catalunya a altres llocs.

— Esmenes al projecte de llei sobre la
legislació en matèria d'evacuació d'aigües
residuals.

— Pregunta del diputat Joan Comas so-
bre l'actitud d'uns diputats de Premià de
Mar.

— Propostes de resolucions després
del debat de transferències plenes i ur-
gents de les Diputacions a la Generalitat.

informació
reservada

"Despiste"
generalitzat
al govern
de la Generalitat

Durant el transcurs d'una roda de prem-
sa, Joan Reventes va informar de que el
Govern de Madrid ja havia presentat, de-
vant del Tribunal Constitucional, un re-
curs d'anticonstitucionalitat contra el de-
cret del Consell Executiu de la Generali-
tat, per el que aquestes assumia compe-
tències sobre les Caixes d'Estalvi a Cata-
lunya. Poc després de que es conegués
aquesta noticia els informadors varen co-
nectar amb el Secretari General del Pre-
sident Pujol, Lluís Prenafeta, qui va dir
quelcom aproximat a "hem fet averigua-
cions sobre el particular i no ens consta
que s'hagi presentat el recurs". El recurs,
però era presentat i va ser retirat l'ende-
mà de les declaracions de Joan Revenios,
com consta en el registre del mateix Tri-
bunal Constitucional. Es clar que al Palau
de la Generalitat el "despiste" és quel-
com generalitzat. Un col·lega em comen-
tava que l'endemà de l'assalt a la Caserna
de Berga va telefonar al Conseller de Go-
vernació, Vidal i Gayola, per demanar-li
les seves opinions al respecte. Aquest va
ser aproximadament el diàlec:

P — Què en pensa dels fets de Berga?
V i G. — "Deu voler dir de Manresa"
P.— Bé, Berga-Manresa
V i G.— Manresa sí, la taxista s'està recu-
perant
P.— Pero escolti jo no li pregunto per la
taxista de Ripoll, sinó per l'assalt a la Ca-
serna per un escamot d'ETA.
V i G — Què em diu, ara! Es que avui he
tingut tanta feina que no he pugut ni lle-
gir el "Full del Dilluns". Vostè em perdo-
narà, oi?

No sabem quina va ser la resposta final
del periodista però la nostra és que per un
Conseller de Governació hi ha coses im-
perdonables.

Anita LOOK

PSC
(PSC PSOE )
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El Vè. Congrés del Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya ha pro-
vocat un canvi profund en l'estratè-
gia que fins ara havien seguit els
comunistes catalans. La supressió
del mot "eurocomunisme", l'apro-
pament a les postures soviètiques
en politica internacional, la defe-

nestració dels homes que fins ara
havien ocupat la direcció del partit
i l'ascens dels sectors leninistes i
pro-soyiètics, són factors que no
solament afecten al futur de les te-
sis comunistes a Espanya i a tota
l'Europa Occidental, sinó també al
conjunt de l'esquerra en general i

al de l'esquerra a Catalunya en par-
ticular.

Isidre Molas, Raimon Obiols i
Francisco Ramos opinen, després/
del congrés dels comunistes cata-
lans.

Un puente imposible
C reo que trató de tenderlo el ex pri-

mer secretario del PSUC, Gutiérrez
Díaz, entre eurocomunistas y pro-

soviéticos, al afirmar que la URSS no es
imperialista. Yo me abstengo de adjetivar
una trayectoria histórica. Me quiero limitar
a la constatación de que sus plateamientos
iniciales conservan su vigencia. Y los pro-
pósitos de continuidad son manifestados
rotundamente. Los aconteceres a que di-
chos planteamientos han dado lugar, de-
ben estar en la memoria de todos. Sus con-
flictos más virulentos abarcan desde masi-
vas sublevaciones obreras y tensos enfren-
tamientos con Gobiernos, a invasiones de
países y masacres de pueblos con el em-
pleo de las más contundentes armas de di- ,
suasion. Ninguno de estos conflictos ha te-
nido lugar entre la URSS y países capitalis-
tas, sino entre la URSS y países comunistas.
En Europa y Asia.

Considero aceptable el definirse sobre
cada hecho concreto, sin excluir los que se
refieran a la situación interna de la URSS.
Cada cual puede manifestar su conformi-
dad o disconformidad, sin aferrarse a un
antisovietismo global o a un prosovietismo
incondicional. Sin embargo, en el último
congreso del PSUC, lo que ha estado en el
centro del debate ha sido la política inter-
nacional. Y lo que ha prevalecido es la re-
nuncia a una estrategia independiente. Es
ésta una evidencia remarcada por el secre-
tario general del PCE, Santiago Carrillo.
Con ello, el comunismo catalán, dominado
por leninistas y prosoviéticos viscerales, a-
prueba globalmente todo lo que la URSS
ha decidido y pueda decidir en el futuro,
sometiéndose a su "dictat".

Con tales resultados, no se puede aspirar
a una credibilidad democrática en un país,
y al mismo tiempo aplaudir los más bruta-
les actos antidemocráticos en otro país,
con el que declaran estar ideológicamente
compenetrados. También, según Carrillo,
se ha adoptado posiciones que, tras sesen-
ta años de vigencia, pueden considerarse
tradicionales. Este paso atrás, echando
por la borda los nuevos planteamientos de
un socialismo en libertad y la aceptación
de un pluralismo político para la sociedad
del futuro, obliga a volver la vista atrás.

En esas décadas se sucedieron muchos
planteamientos tácticos y cambios espec-
taculares en los mismos. Así, podías acos-
tarte siendo un socialfascista o anarcotrai-
dor, y despertarte al día siguiente con la
consideración de entrañable camarada co-
mo resultado de una decisión del Politbu-
ro. O el criminal Hitler y su camarilla, en
veinticuatro horas se convertían en "los di-
rigentes del pueblo alemán" porque se ha-
bía firmado el pacto germano-soviético.

Estos virajes de 180 grados llegaron a ser
una característica de la idiosincracia co-
munista. Pero estos planteamientos para
cubrir etapas con distintos condiciona-
mientos, no afectaban para nada el fondo
ideológico que los sustentaba. El fin a al-
canzar era la metafórica "dictadura del
proletariado", con el Estado leninista de
partido único que se implantó en la URSS
se ha seguido implantando en todos los
países que han caído bajo la égida del ex-
pansionismo territorial e ideológico de la
URSS, y se seguirá implantando siempre
que se pueda. Y como el leninismo y el pro-
sovietismo no significan otra cosa, el ac-
tual PSUC se ha alineado con los grupús-
culos con un democratismo circunstancial
y unos fines totalitarios.

Considerando el pluripartidismo como
una caracterítica de una democracia peyo-
rativamente calificada de "formal" ahora,
y de "burguesa" en su acepción tradicio-
nal, un Parlamento no tiene más valor que
ser una buena caja de resonancia para agi-
tar a las masas. La concienciación de las
mismas se orienta hacia el descrédito del
propio sistema en que libremente se de-
senvuelven. Y todo pacto circunstancial
con otras fuerzas, no tiene más sentido que
el apoyarse en los "compañeros de viaje"
que en cada momento puedan ser útiles y a
los que procede "aprovechar" aunque, al
final, todos merezcan ser políticamente a-
niquilados y los más reticentes eliminados
como sea. Esto es lo que está ocurriendo
donde se han alcanzado tales fines, cuyos
sustentadores se consideran pristinamente
lininistas. Y esto es lo que muchos hemos
vivido en cierta época de hegemonía so-
viética en nuestro país.

Las contradicciones a que daban lugar
declaraciones conciliadoras y hasta soli-
darias, mientras soterradamente se estaban
minando las bases de otras formaciones
políticas y desacreditando calumniosomen-
te a sus dirigentes, permitían cierta com-
paración irónica. En Moscú, donde residía,
el hijo de Karl Liebknecht me solía decir

. "Son una inmensa Compañía de Jesús con
sotana roja". También Carrillo declaró en
cierta ocasión "Eramos como una religión",
lo que no es muy dispar tanto si constituían
su clero regular o una Orden más sutil y
disciplinada.

De todas formas, y mirando hacia ade-
lante, es esperanzadora la existencia de nú-
cleos comunistas independizados de toda
coacción exterior, conscientes de que la
democracia es una conquista fundamental
de las clases populares y aceptando que
en el pluripartidismo reside la mejor garan-
tía de unas libertades que alcancen, tanto
a las minorías nacionales y sectores socia-

por Francisco Ramos Molins *

les, como al individuo en el disfrute de sus
derechos naturales. Y proclamen que des-
viarse de esta línea, solamente puede con-
ducir a la hecatombe totalitaria de uno u
otro signo.

En el anunciado enfrentamiento entre
totalitarios y demócratas comunistas, y
aunque tales calificativos resulten hirientes
para muchos oídos, no se puede prescindir
de que el primer sector está supeditado a
decisiones que le son impuestas. Su triunfo
en Catalunya ha sido calificado por Sán-
chez Montero como "un triunfo de la polí-
tica exterior soviética" y en esto, segura-
mente, está el quid de la cuestión. Los "to-
pos" que han promocionado en sus bases
las consignas de esta política, no lo disi-
mulan. Al acabar el Congreso, que como
señala Carrillo se ha preocupado muy po-
co del paro, la crisis, el proceso autonómi-
co, etc... con Afganistán como fondo, la
primera y solemne declaración ha sido a-
nunciar "una gran campaña cuyo principal
objetivo será la lucha contra la entrada de
España en la OTAN", punto clave de la es-
trategia soviética en nuestro país. Debía
haber mucha prisa en señalar tal prioridad,
en algo que no es solamente una exigencia
comunista, para que quienes habían sido
encargados de colaborar para obtener ta-
les logros congresuales, pudieran ser feli-
citados sin dilación.

De todo lo anterior no se deduce que
hay que esperar una radicalización en los
futuros planteamientos del PSUC. Yo más
bien espero que sean más prudentes, ofrez-
can más colaboraciones, propongan más
alianzas y nos dediquen las más beatíficas
sonrisas. El cubrirse con la piel de oveja es
lo más conveniente para colar lo que en el
fondo se trata de conseguir. Y la "revolu-
ción de la mayoría" se convertirá en una
cuchipanda respetuosa con todo el mundo,
fácil, alegre y hasta festiva. Pero pese 3 ta-
les apariencias, a lo que deberán enfren-
tarse los eurocomunistas, no es a una posi-
ción ideológica más radical, sino a unos
mandatarios de consignas foráneas. Por
eso estimo que teríSer un puente entre
unos y otros es imposible. Sería algo así
como puentear una concepción política
con unos servicios de inteligencia a los que,
a parte de la subordinación a lo que profe-
sionalmente gestionan, todo lo demás les
importa un comino. Por eso el eurocomu-
nismo, o claudica o se impone. Y esto últi-
mo es lo conveniente que suceda, dentro
del PSUC y dentro del PCE, para lograr su
apoyo a la incipiente democracia españo-
la, a su consolidación y a su profundiza-
ción. * Diputado en el Congreso
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Entorn del Congrés comunista
D

e tot plegat el que sembla clar és
que al Ve. Congrés del PSUC han
perdut els eurocomunistes, mal-

grat l'ajut a darrera hora de bastants "le-
ninistes". Molts es pregunten, amb fona-
ment si això no indica una inflexió vers el
model francès de comunisme a partir

'•*d'una barreja de mentalitat d'oposició
permanent i de prosovietisme. Això podria
significar un augment de l'actitud "tribu-
nicia" i una minva de la voluntat de gene-
rar les condicions per aspirar a la majoria
social i política, tant per al propi partit
com per a l'esquerra. El reforçament de
les actituds prosoviètiques i antisocialis-
tes vindria aparellada a la pèrdua de con-
fiança en els sectors més oberts social-
ment i ideològicament, encara que no es-
tigui clar fins on podien arribar.

Una majoria callada al voltant de la re-
sistència als canvis i amb voluntat de con-
servar les tradicions té una inèrcia que pot
portar a una marginació voluntàriament
assumida i, per tant, al reforçament a mig
termini de la majoria conservadora a Ca-
talunya. I per tant/objectivament/porta a

un cert retorn a les posicions marginals
que el comunisme europeu adoptà en els
anys cinquanta i seixanta com a conseqüèn
eia del ghettho que l'imposà la burgesia i
que es mantingué sobre la base d'una
contra-societat estable. És a dir una acti-
tud d'oposició permanent, sense perspec-
tives d'inserir-se en un procés de canvi.
Tota política de govern passa aleshores
per aquesta actitud d'oposició (inclosa
l'àrea de govern municipal que puguin te-
nir) i el neo-stalinisme troba el millor
camp per expressar-se coherentment en el
conjunt dels comunistes, més enllà dels
rusòfils. El tancament dels rengles barra-
ria així el pas a tot canvi interior, i exterior.
En la situació actual del nostre poble, ine-
xistents o dèbils les contrasocietats, inclo-
sos els sindicats, això implica esmerçar els
esforços en els nuclis més fidels i hosti-
litzar els sectors més pròxims (en nom
dels principis o del que sigui) tot procla-
mant la unitat de l'esquerra. Significa re-
tornar al comunisme de sempre.

* Vicepresident 2on. del Parlament
de Catalunya

per Isidre MOIas *

Frutos i Ardiaca, al mig López Bulla. Els
guanyadors del Congrés del PSUC.

H i ha dues qüestions que es plante-
gen una vegada coneguts els resul-
tats polítics i organitzatius del con-

grés dels comunistes catalans. En primer
lloc, ¿la nova situació és irreversible? O,
pel contrari, significa un parèntesi que es
clourà amb un retorn amb més força dels
sectors anomenats "eurocomunistes"? I, en
segon lloc, ¿quina política tirarà endavant
la nova direcció del PSUC ^leninista")?

Potser és masa aviat per donar res-
posta a aquestes qüestions. No gens
menys, a tall d'hipòtesi, podem avançar
alguns elements.

En primer lloc, caldria ser escèptics da-
vant el optimisme amb que es manifesten
els "euros", en la perspectiva d'un debat
intern que hauria de dur a un congrés ex-
traordinari en el que la victòria, en aques-
ta ocasió, fóra d'ells i els permetria avan-
çar més que en el passat en el domini in-
tern del partit. Quins elements abonen
aquestes expectatives? Des del nostre

punt de vista, ben pocs. El mateix suport
de Carrillo i de la direcció del PCE pot
convertir-se, de fet, en una arma de doble
tall, que tingui com a conseqüència un en-
fortiment dels sectors "leninistes". Aquests
sectors, que avui pràcticament ocupen la
totalitat de l'executiu del PSUC, han posat
clarament de manifest que si bé conside-
ren la situació actual del seu partit com a
excepcional, es refusen a acceptar-la com
a provisional. ¿Què vol dir això? Significa
que seguiran una línia de presència hege-
monitzadora, tractant d'afeblir al màxim
als "eurocomunistes" (als qui tractaran
també de negar les banderes, dient que no
tenen el monopoli de I' "eurocomunisme")
i d'integrar o neutralitzar al tercer sector
en discòrdia (els "pro-soviètics"). Es previ-
sible que els propers mesos, l'acció dels
"leninos" s'orienti, també, cap al camu-
flatge de les contradicción internes que
tan nítidament sorgiren a la llum en oca-
sió del 5è. congrés. Si aquesta línia d'ac-

£n "Cutí" ¡ en Gregorio: l'eurocomunisme vençut.

per Raimon Obiols *

tuació reeixeix, els "euros" hauran de
plantejar-se, tard o d'hora, la disjuntiva de
disoldre's en la majoria "leninista", o bé
de prosseguir el seu procés de revisió
ideològica i política del leninisme, fins a
extreure'n noves conseqüències. Si aques-
ta disjuntiva no és resolta, I' "eurocomu-
nisme" es convertirà en un "neurocomu-
nisme" cada vegada més residual.

No està tan clar, en canvi, quina pot
ésser l'evolució del sector "pro-soviètic",
on caldria distingir la reacció d'una base
obrera —que, en la seva crispació, ha es-
tat l'objecte d'una manipulació evident—
i els petits nuclis que han manipulat aques-
ta base —és a dir, els dirigents i quadres
stalinistes, subordinats als soviètics—
Aquests darrers en tindran prou, probable-
ment, amb l'establiment d'una base ope-
racional favorable per combatre a Carri-
llo i donar suport a noves ofensives per a
liquidar I' "eurocomunisme" del PCE.
Tractaran, per tant, en una primera fase,
de consolidar l'actual situació, i propiciar
un front comú de cara al congrés del PCE
de juliol, on si hi és present la delegació
catalana pot esdevenir un protagonisme
clau.

Pel que fa al segon aspecte (quin serà el
comportament polític,comparteixo la pre-
visió que, en un article d'aquest mateix
número de L'OPINIÓ, formula el company
Paco Ramos: és possible que la línia que
s'imposi no sigui de radicalització, sinó,
pel contrari, d'un major control i conten-
ció, des del partit, de les actuacions en el
terreny municipal i sindical, almenys en
una primera>fase. L'evolució posterior de-
pendrà del curs dels esdeveniments dins
del partit.
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La tasca dels nostres ajuntaments

L'any municipal arreu de Catalunya
L'any 1981 s'obre als ajun-

taments de Catalunya amb
l'objectiu bàsic de començar
realitzacions concretes, d'ini-
ciar obres d'importància que
canviïn la qualitat de vida
dels ciutadans. L'any 80 ha
servit per posar oli a la rove-
llada màquina municipal,
per aprofundir en la neteja
interior iniciada el 3 d'abril
de 1979.

A l'hora de fer balanç de l'any munici-
pal, recentment acabat, hem cregut molt
interessant adreçar-nos a diversos batlles
socialistes d'arreu de Catalunya per tal de
conèixer les principals tasques i realitza-
cions portades a terme als seus respectius
ajuntaments.

Parlant amb en Joaquim Nadal hem po-
gut saber que a Girona, el 21 de desembre
es va aprovar un Pressupost d'Inversions i
emissió de Deuta Pública, per part del Mi-
nisteri d'Hisenda, per un valor global de
mil milions de pessetes que es destinarà a
l'adquisició de sòl municipal i a obres
d'infraestructura urbanística.

A Tarragona s'ha millorat, sensiblement,
el servei de Seguretat Ciutadana, amb una
reestructuració interna de la Guàrdia Ur-
bana, una àmplia millora del seu material,
i la creació de l'Escola de la Guardia Ur-
bana. S'ha elaborat el projecte definitiu
del primer parcking públic de la ciutat, de
caire municipal, i s'ha solucionat una rei-
vindicació molt sentida per a un barri con-
cret, "Torreforta", amb la instal·lació d'un
mercat al servei dels seus 25.000 habitants.
És molt important, també, la redacció del
Pla Parcial de la gran indústria de cara a
evitar infraccions urbanístiques, contami-
nants, etc... A "fer-la passar pel tubo", en
definitiva. Un altre problema greu dels ta-
rragonins, el de l'aigua, ha començat a
veure solucions parcials, en espera de la
global. Així, per aquest mes de gener es
preveu que 50.000 habitants (60% de la
població) tindran pràcticament solucionat
aquest problema.

De Lleida a Terrassa

A Valls s'està a punt d'aconseguir, grà-
cies a les pressions municipals, el desvia-
ment de la carretera nacional 240 que
ocasiona molts problemes a l'interior
de la població. S'ha comprat un edifici
per ubicar-hi una llar de jubilats i s'han ad-
quirit els terrenys de l'antic hort de l'hos-
pital per ampliació de l'hospital de la ciu-
tat. L'ajuntament ha presentat, també, un
projecte a la Generalitat per tal de cons-
truir un aparcament subterrani, i ha fet in-
tenses gestions per aconseguir que s'ini-
ciés la construcció de 70 vivendes per part
de l'Institut Nacional de l'Habitatge.

Al llarg d'aquest any s'han cercat solucions conjuntes als problemes comuns dels ajuntaments.

Hem parlat, també, amb l'Antoni Siura-
na i hem pogut saber que a Lleida s'ha re-
gulat, pràcticament, la situació financera
de l'ajuntament i s'ha adquirit patrimoni
de sòl edificable i per equipaments, per
un valor de 441 milions. S'ha reconvertit i
millorat considerablement tot l'equip mu-
nicipal de serveis i s'ha adquirit l'edifici
del Seminari Diocesà per 150 milions i per
ubicar-hi la Universitat.

A Granollers s'ha incidit molt en la re-
forma administrativa, s'ha normalitzat la
gestió municipal, que es trobava molt pa-
ralitzada, i s'espera tancar el pressupost
de l'any 80 amb equilibri, la qual cosa és
molt important donat que en el capítol de
finances, l'ajuntament de Granollers era
potser el més deficitari i caòtic de Cata-
lunya, després del de Barcelona. S'ha
aconseguit un crèdit de 50 milions per a
realitzar obres i per comprar sòl públic.
En el terreny de l'urbanisme s'ha revisat
el Pla General, juntament amb Canovelles
i Les Franqueses, i s'han expropiat diver-
sos terrenys, donada la manca de sòl pú-
blic existent. Cal destacar, també, que Gra-
nollers compta a una nova escola.

A Terrassa s'està en fase d'aplicació
d'una profunda reforma administrativa,
s'ha elaborat un pla d'equipaments pú-
blics per valor de 360 milions, així com el
pla General d'ordenació de Terrassa i co-
marca. S'han creat els consells municipals
de Cultura, Sanitat, jubilats i Pensionistes,
Ensenyament, i Seguiment del Pla Gene-
ral. Important és la preparació d'un pla es-
pecial contra l'atur, per valor de 75 mi-
lions, finançat per la Generalitat, i l'aug-
ment d'un 40% dels pressupostos muni-
cipals en relació al 79. També s'ha creat
l'Escola Municipal d'Arts Aplicades.

El cinturó de Barcelona

Arribant al cinturó industrial de Barce-
lona hem parlat amb el batlle Pujana de
l'Hospitalet i hem pogut saber que s'ha
consolidat el Mapa Escolar de la pobla-
ció, s'ha guanyat el Pla Parcial del Polígon
de Bellvitge i s'ha aconseguit erradicar to-
talment l'empresa "Cardener, S.A.", la
més contaminant d'Hospitalet. S'ha re-
solt, també, l'assumpte del cobrament de
la taxa d'escombraries i s'ha explicat el
problema als ciutadans.

Es de destacar que a l'estiu es va mun-
tar un servei de colònies per a 1.500 na-
nos, més que a Barcelona, i que s'ha acon-
seguit el funcionament ple de les regidu-
ries de districte. Al llarg de l'any 80 s'han
dut a terme dues campanyes de neteja i
s'han potenciat moltíssim els actes popu-
lars als barris, les aules de Cultura i altres
activitats culturals. S'ha regulat, en part
el barraquisme, i s'ha suprimit l'escorxa-
dor amb la qual cosa s'han recuperat més
de 10.000 mts.2 per a la ciutat.

A Sant Boi s'ha produït una iniciativa
municipal molt important i és la de posar
en marxa una emisora de ràdio, de la qual
s'ha aconseguit un bon funcionament. Ac-
tualment s'està en tràmits de legalització.
El gener del 80 es va fer la quantificació
dels dèficits estructurals de Sant Boi, xi-
rrant-se en un 50% de la població sense
asfaltat, una manca enorme de llumenat i
clavegueres. Entre el 81 i el 82 es durà a
terme una fortíssima actuació per solucio-
nar aquests dèficits, especialment el d'as-
faltat i llumenat. També durant el 81 es
posarà en pràctica el procés de reorganit-
zació administrativa iniciat aquest any
que s'ha acabat. Una altra realització
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molt important, ¡ que respon a una reivin-
dicació popular molt sentida, és l'adju-
dicació per al soterrament d'una línia
aèrea d'alta tensió. En el terreny de la sa-
nitat s'ha treballat per aconseguir dos
nous ambulatoris un a "Ciutat Cooperati-
va" i un altre a "Camps Blancs".

Allunyant-se ja més de Barcelona, a
Mataró s'ha signat el primer conveni co-
l·lectiu Ajuntament-Personal Laboral que
signa un municipi, i s'ha reduït el deute
municipal a la meitat. A l'estiu es va ini-
ciar la primera fase de la depuradora d'ai-
gües residuals i es va aconseguir que ja no
hi'hagués contaminació a la platge. En
aquest sentit cal destacar que Mataró, la
seva platge, ha passat de tenir un nivell de
contaminació 60 vegades superior al per-
mès, a menys de la meitat d'aquest nivell
màxim. S'ha obert dues avingudes noves,
que han tret del seu aïllament amb el cen-
tre, a dos barris de Mataró. També s'ha
arreglat totalment la situació de les guar-
deries municipals, que abans de les elec-
cions es trobaven en una situación desas-
trosa, y s'ha creat el Patronat de Guarde-
ries.

Diguem finalment que a Vilafranca s'ha
redactat el Pla General (que s'ha d'apro-

var aquest mes de gener), que s'ha creat el
Servei d'urgències del Penedès i que s'ha
iniciat el funcionament del Centre de
Planning Familiar. També s'ha instal·lat
una nova guarderia i s'està en tràmits de
cessió de terrenys per a construir una no-
va escola a un barri que no en tenia.

Els pactes de progrés

Al marge d'aquest balanç de realitza-
cions concretes, molt important de cara a
desmentir declaracions negatives per a la
tasca dels ajuntaments d'esquerra, que
proliferen últimament en determinants
sectors de la dreta, cal deixar constància
del manteniment dels Pactes de Progrés
arreu de Catalunya, si bé s'han produït si-
tuacions de trencament puntuals (pensem
en Tiana, Manresa, Gavà...) degudes al de-
sinterès per els afers municipals per part
d'altres forces integrants del pacte o per
la voluntat de governar un ajuntament i
fer d'oposició al mateix temps, actitud
massa contradictòria també per part d'al-
tres grups. Un altre factor a destacar és la
negociació constant amb Madrid per tal
d'aconseguir un millor tractament de les

hisendes municipals, negociació escapça-
lada, en tot moment, per el batlle Narcís
Serra. Es necessari parlar, també, de la la-
bor encaminada a la constitució de l'asso-
ciació Catalana de Municipis, que s'ha
vist obstaculitzada per una actitud poc
clara de CiU, però que els socialistes, mal-
grat tot, estem disposats a tirar endavant.

Molt important ha estat, també, l'elec-
ció, el 2 de maig, de Francesc Martí com'
a president de la Diputació de Barcelona,
la formació d'un govern PSC-PSUC, amb
l'exclusió voluntària de Convergència, i la
elaboració d'una profunda reforma admi-
nistrativa d'aquest organisme, per tal
d'entregar, dins aquest any 81, una Dipu-
tació més eficaç quan siguin traspassats
aquests organismes provincials a la Gene-
ralitat i desapareixin definitivament.

Important, també, el procés de consoli-
dació i ampliació de la labor de la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona, la tas-
ca de descentralització a la nostra ciutat,
l'impuls donat a la recuperació de les fes-
tes populars, i les diverses reunions cel.le-
brades entre tots els batlles socialistes per
estudiar solucions conjuntes a problemes
comuns. Ä^.„

Albert MUSONS

1980: Balance de un año de política
municipal en Barcelona

Si 1979 supuso para los socialistas la to-
ma de contacto con las instituciones muni-
cipales, el primer tanteo de conocimiento
de la administración local, podríamos ha-
blar de que 1980 ha sido el año de engrase
de la chirriante maquinaria de dicha admi-
nistración para ponerla en condiciones de
ser un instrumento útil para la acción del
primer Ayuntamiento democrático

En el momento de hacer un breve balan-
ce de lo que han supuesto los 12 últimos
meses de trabajo en el Ayuntamiento, es
conveniente repasar de forma sucinta dos
de los problemas fundamentales de la ac-
ción de los socialistas en el Ayuntamiento y
que tienen plena vigencia en los momentos
presentes: El contenido del "Pacte del Pro-
grés" y la problemática en torno a la des-
centralización politica del poder municipal

Respecto al primero de ellos 1980 ha de-
mostrado el acierto de la operación políti-
ca de los socialistas después de las eleccio-
nes de abril del 79, que ha permitido la
creación en el Ayuntamiento de Barcelona
de una amplia mayoría de gobierno que
permitiera abordar los acuciantes proble-
mas heredados de 40 años de desgobierno
municipal Sin embargo la voluntad polí-
tica de los socialistas no se circunscibía a
un mero reparto de las diversas esferas del
poder municipal sinó que pretendíamos
que el pacto supusiera además un cierto ni-
vel de acuerdos programáticos entre las
fuerzas que lo componían En este sentido
el éxito de la operación solo se ha dado de
forma parcial Dejando aparte a ERC cuya
exigua representación en el Ayuntamiento
hace poco determinante su papel en el con-
junto de las fuerzas que componen el ac-
tual equipo de Gobierno, conviene analizar
la actitud de los dos restantes Partidos que
lo componen Por lo que respecta a CiU no
se ha cansado de manifestar que el suyo
eran un acuerdo con nuestro partido y que
no aceptaba en absoluto vincularse a un
Pacto programático con los comunistas

del PSUC. El resultado de las elecciones al
Parlament y la progresiva política de enten-
dimiento de Convergència con la UCD ha
incidido asimismo en su comportamiento
municipal produciéndose a lo largo de los
últimos meses una progresiva desolariza-
ción en las tareas del gobierno de la ciudad.
En cuanto a la posición del PSUC se refiere,
hay que señalar que si bien formalmente
no ha cuestionado en ningún momento la
existencia del pacto aceptando incluso la
necesidad de una concreción programática
del mismo, en la práctica ha llevado a ca-
bo en demasidadas ocasiones una política
de insularidad con el gobierno municipal,
fruto la mayoría de las veces de sus propios
conflictos internos, de los que son una
muestra palpable los resultados de su re-
ciente Congreso.

El balance que del Pacto de progreso
conviene hacer, es globalmente positivo,
pero los socialistas de Barcelona creímos,
durante el último trimestre del año 80, que
convenia redetinirlo en cuanto a su conte-
nido; los socialistas somos la primera fuer-
za política de Barcelona y en consecuencia
nos corresponde la tarea de dirigir la acción
de gobierno en nuestra ciudad de acuerdo
con nuestro programa y atendiendo los
compromisos políticos que podamos tener
con otras fuerzas; el Pacto de progreso de-
be basarse a partir de ahora en la existen-
cia de un acuerdo programático del que
somos y seremos los impulsores, quedando
clara en todo momento la autonomía de
nuestro proyecto político y supeditada la
continuación del Pacto a la leal actuación
del resto de fuerzas políticas que lo in-
tegran

Por lo que se refiere al segundo de los te-
mas objeto del presente balance, la descen-
tralización y la participación ciudadana
1980 ha supuesto un serio esfuerzo para
convertir a los distritos que integran la ciu-
dad de Barcelona en organismos represen-
tativos La impulsión de la descentraliza-

ción del poder municipal y la participación
ciudadana era uno de los grandes objetivos
que los socialistas nos marcábamos para
nuestra actuación en el Ayuntamiento. La
actual división de Barcelona es absoluta-
mente artificial y no permite la realización
completa de los objetivos apuntados; los
distritos no habían servido nunca a la idea
de diversificación del poder municipal y su
actuación iba encaminada únicamente a
una mínima desconcentración administrati-
va y al otorgamiento de prebendas por
parte del presidente convertido en una es-
pecie de señor feudal del territorio que
abarcaba el distrito.

La elaboración del reglamento de fun-
cionamiento de los distritos, dentro de las
limitadas posibilidades que nos otorga la
actual Carta municipal, y la constitución de
sus consejos atendiendo a los resultados
electorales producidos en cada uno de ellos
suponen una clara manifestación de la vo-
luntad de los socialistas en el Ayuntamien-
to para convertir a los distritos en órganos
de representación popular. Sin embargo a
lo largo del periodo de gestión municipal
se han puesto de manifiesto las insuficien-
tes dotaciones presupuestarias y de perso-
nal que han tenido 'os distritos para llevar
a cabo una gestión eficaz.

Los distritos se han convertido así, en
muchas ocasiones, en simples receptores
de la reivindicaciones populares sin tener
capacidad para poder dar satisfacción a ta-
les peticiones. Los últimos meses de 1980
han supuesto la puesta en marcha de los
mecanismos conducentes a la nueva divi-
sión administrativa de la ciudad, que ha-
brán de permitir a lo largo de 1981 una
mayor profundización en el proceso de des-
centralización en base a la creación de dis-
tritos que respondan a las necesidades ac-
tuales de la ciudad de Barcelona;

Albert Batlle
Secretari de política municipal

de la Federació de Barcelona.
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Ajuntament de Barcelona

Objectius per a l'any 1981
El proppassat 23 de desem-

bre es va celebrar un ple mu-
nicipal a l'Ajuntament de
Barcelona en el qual es van
debatre i aprovar les propos-
tes del Grup Municipal So-
cialista sobre els criteris d'ac-
tuació i objectius de cara a
l'any 81, així com les propos-
tes per equilibrar la situació
econòmica. Les propostes va-,
ren ésser aprovades amb els
vots socialistes, comunistes,
convergents i de l'ERC.

Els criteris bàsics d'actuació, per a l'any
1981, giraran entorn a sis punts essencials.

1.-Igualació de la ciutat mitjançant
l'equiparació de la perifèria al centre, tant
a nivell d'obres urbanes que permetin uns
standards iguals, com mitjançant la gene-
ralització de serveis cap a la perifèrica.
Prioritat als sectors de la ciutat amb dèfi-
cits de serveis més acusats, per tal d'anar
progressivament a la igualació de la ciutat.

2. — Prioritat de la inversió sobre la des-
pesa corrent. Prioritat en les inversions
que generin més llocs de treball, com a
mesura per a lluitar contra l'atur dintre de
les possibilitats i atribucions municipals
que repercuteixin sobre el màxim nombre
de ciutadans; que permetin un ús social
més inmediat; i que primin sobre la despe-

sa corrent.
Hom donarà preferència a aquelles in-

versions que comportin uña millora dels
serveis i una reducció de la despesa de
funcionament, la qual cosa equival a mi-
llorar els índex d'eficàcia.

3.— Potenciació de la qualitat dels ser-
veis que són de competència municipal.
Considerem com a sector prioritaris per a
l'actuació els de :NETEJA, TRANSPORT
PÚBLIC i CIRCULACIÓ i PROTECCIÓ
CIUTADANA.

4.— Manteniment dels serveis que hom
presta subsidiàriament, amb especial aten-
ció a Ensenyament i Tercera Edat.

5.— Millorar la relació de l'Administra-
ció Municipal i el ciutadà. Per això es po-
tenciarà i generalitzarà la informació i es
donarà prioritat a la millora dels serveis
d'atenció al públic.

6. — Potenciar els mecanismes de con-
trol de la despesa, tant pel que fa a la ra-
cionalització de la plantilla com a la re-
visió de els contractes i els costos de la
inversió municipal.

En quant a inversions concretes previs-
tes en aquest pla d'actuació, podem des-
tacar que es posarà en actiu el patrimoni
ja existent (Cotxeres, Espanya Industrial,
Escorxador, Casa de la Ciutat, Maquinista,
Renfe Nord, i R. Meridiana, ordenació de
platges...). Es signaran convenis amb l'Ins-
titut Nacional de la Vivenda amb les prio-
ritats d'absorció del barraquisme, habitat-
ges per als afectats per actuacions urba-
nístiques i substitució d'habitatges ruïno-

El 1981: un "test" per
als Ajuntaments democràtics

Sovint quant —des de les nostres respon-
sabilitats del Partit— valorem l'acció dels
socialistes en les responsabilitats Munici-
pals solem ser hipercrítics i els aspectes ne-
gatius queden tan subratllats que tendim a
fer-ne valoracions pessimistes més enllà del
realisme que hauria de presidir tota la nos-
tra activitat política.

Hem tingut limitacions per reexir: objec-
tives, tais com les administratives, els pro-
cediments lents, els funcionaris amb hàbits
antics d'ineficàcia; les econòmiques, amb
recursos insuficients; les polítiques, amb
una llei de Règim Local desfaçada, amb
una manca molt gran d'autonomia muni-
cipal, amb les dificultats de Govern per les
limitacions dels propis pactes i altres sub-
jectives com són la manca de preparació i
experiència i a voltes la falta de realisme
polític, o les relacions no sempre suficients
entre l'Ajuntament i la població.

No obstant els equips Municipals han
aconseguit posar ordre i clarificar les situa-
cions heretades i estan ja en la recta final
de poder presentar a la població realitza-
cions concretes.

El 1981 serà un any "test" per, judicar els
nous Ajuntaments democràtics: l'any on els
resultats de una política d'inversions so-
cials podrà començar a concretar-se amb
realitzacions concretes. L'any 81 a més serà

un any de desenvolupament legislatiu molt
important en el camp Municipal; s'endaga-
rà la nova Llei de Govern Local i la nova
Llei Territorial de Catalunya, així com una
nova Llei sobre la funció pública local a Ca-
talunya.

Els Ajuntaments hauran de disposar de
més recursos provinents d'algunes millo-
res de les dotacions pressupostàries, arran-
cades per els socialistes al Govern d'UCD i
també per haver obtingut crèdits de través
de les Caixes Catalanes per pressupostos
d'inversió extraordinària.

Per altra banda l'associonisme Municipal
començarà a rendir els primers resultats a
través de la recent creada Federació Cata-
lana de Municipis.

Del centenar d'Ajuntaments de Cata-
lunya que compten amb alcalde socialista,
alguns continuen amb molts problemes, pe-
rò la majoria comença a reexir en la difí-
cil responsabilitat assumida i altres han
aconseguit ja resultats ben evidents.

Per això, sense optimismes gratuïts i to-
cant de peus a terra, creiem que el 81 serà
un any positiu per la política Municipal so-
cialista.

JOAN COMAS
Secretari Política Municipal

sos, així com per la continuació dels con-
venis de reparacions per als habitatges del
Patronat Municipal.

Sobre les obres públiques de més elevat
cost i trascendencia per a la ciutat, cal
parlar de: Segon cinturó i túnel de la Rubi-
ra, Façana marítima, supressió del ramal
ferroviari estació de França-Plaça de les
Glòries, obertura de vials per el Mundial
82, Escorxador i Actuacions puntuals de
renovació al Casc Antic.

Està previst, també, un acord amb la
Generalitat per l'acabament de les obres
de la línia IV del Metro (trams Maragall-
Roquetes i Selva de Mar-La Pau) i la resta
de trams en execució. Està prevista, tam-
bé, la compra de 250 autobusos, noves
marquesines en barris perifèrics i millora
d'estacions de Metro.

Es finalitzaran els 10 centres cívics ini-
ciats al 80-81, als diferents barris, i es co-
mençarà la construcció de 5 de nous a zo-
nes perifèriques.

Sobre la situació econòmica de l'Ajun-
tament, es va acordar iniciar contactes
amb la Generalitat i el Govern Central per
tal d'Exposar la situació real i també el
programa de solució a fi que tingui efec-
tivitat per a la confecció del Pressupost
de 1981.

Aquest programa d'equilibri pressupos-
tari estarà basat en els següents punts:
L'establiment de mecanismes de parti-
cipació municipal en els Pressupostos de
l'Estat, que tinguin en compte, de forma
més realista, la diferència de costos entre
les ciutats grans i les de cinturons indus-
trials, i els altres tipus de municipis. La
transferència de diners en concepte dels
serveis que a les altres ciutats són finan-
çats per l'Estat. Conversió en veritables
pressupostos de liquidació els de les deu-
tes dels anys 1975-79, i no en cobertura
mitjançant crèdits. Mantenir la transferèn-
cia d'un punt i mig adicional d'impostos
indirectes per a la ciutat de Barcelona.
Cobrament inmediat del ròssec del Pre-
ssupost de Liquidació de Deutes de 1979 i
calendari per a la cobertura del dèficit de
1980.

També es reclama als Ministeris d'Obres
Públiques i Urbanisme i de Transports i
Comunicacions el volum d'inversió que
Barcelona necessita i correspon al seu pes
demogràfic i característiques metropolita-
nes; i la posta en pràctica (per part del Mi-
nisteri d'Hisenda) del pla de Sanejament
financer del Consorci de la Zona Franca.

Finalment, i en quant al tema dels trans-
ports públics, s'urgeix, una vegada més,
la promulgació de la Llei de Transports
Urbans, l'equiparació del Metro de Barce-
lona amb el de Madrid, i es reclama de
l'Administració Central i de la Generalitat
de Catalunya la discussió i elaboració
d'un programa de reestructuració del
Transport Públic a Barcelona, fixant-se els
compromisos de cada Administració i
que, en el seu dia, ha d'ésser obert a la
participació dels municipis que integren
l'Àrea Metropolitana de Barcelona^
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Ensenyament municipal a Barcelona

Tota la veritat sobre l'IMIPAE
Darrerament han sortit a

la premsa diverses informa-
cions referents a la situació
actual i futura de l'IMIPAE
(Institut Municipal d'Investi-
gació Psicològica aplicada a
l'Educació), organisme de-
penent de l'Ajuntament de
Barcelona. Per tal d'aclarir
alguns aspectes d'aquest te-
ma hem dialogat una estona
amb el company Raimon
Martínez Fraile, regidor de
l'àrea d'ensenyament de la
Casa Gran.
L'IMIPAE fou creat l'any 1977, depe-

nent de l'Area de Cultura Municipal, per
tal de dedicar-se a la investigació de mè-
todes pedagògics, i actualment ocupa un
edifici al barri de Magòria, que compar-
teix amb l'escola "Pau Vila".

Concretament, l'Institut ocupa un total
de tres plantes en les quals hi treballen un
equip de nou psicòlegs. Per altra banda, a
20 mts. de l'edifici de Magòria s'hi tro-
ben uns barracons escolars construïts
l'any 1977 i que no reuneixen les més mí-
nimes condicions

L'IMIPAE funcionarà amb menys luxe, i l'escola "PAU VILA" doblarà la seva capaç/tat escolar. Els
barracons de "La M untan yeta" passaran a la Història.

La postura municipal

La postura de l'actual equip de l'àrea
d'ensenyament municipal és molt clara en
quant al tema de l'IMIPAE. Aquest orga-
nisme s'ha de mantenir perquè la seva
creació té sentit, si bé a la llarga l'Ajun-
tament haurà de buscar una altra instàn-
cia (Generalitat, Universitat...) que es faci
càrrec del mateix, ja que una investigació
de caire tan puntual no por ser compe-

Dues escoles i un sol terreny
Cronologia

25.11.77.- El Tinent d'Alcalde Sr. Font i
Altaba, decideix construir tres escoles
municipals a càrrec íntegrament de l'Ajun-
tament"... a fi de que estiguin llestes amb
molta rapidesa...", refusant així l'habitual
fórmula de financiació compartida Ajunta-
ment-Ministeri d'Educació.

4.III.77.— Es parla de possibles emplaça-
ments dels esmentats tres projectes. Un
d'ells aniria al terreny anomenat "Magoria-
Estadi Serrahima". Es tracta de futurs esco-
les de 16 aules.

24.V.77.— El delegat d'Obres Públiques -
avui regidor centrista— Sr. Pujadas, ins-
trueix als serveis de construccions per tal
de que la sicòloga municipal Sra. Genoveva
Sastre, sigui consultada quan es dugui a ter-
me el projecte de construcció de "Magòria-
Estadi Serrahima".

15.VI.77.— Primeres eleccions democrà-
tiques. Inici d'una nova etapa que hom pen-
sa tindrà com a fita propera la de convo-
car unes eleccions municipals i erradicar
els ajuntaments franquistes.

7.VII.77.— A proposta del Tinent d'Alcal-
de Sr. Font I Altaba, la Comissió Municipal
Executiva crea L'IMIPAE.

8.VII.77.— La delegada de Cultura Núria
Beltran, informa del nomenament de Ge-
noveva Sastre com a directora de l'IMIPAE,
així com de que el futur emplaçament
d'aquest centre d'investigació i d'una esco-
la municipal de 8 aules, en el futur projec-
te "Magbria-Estadi Serrahima". Meitat i
meitat.

4.VIII.77.— Notificació de la delegació
prov. del MEC al Sr. Font i Altaba, de l'em-
plaçament de set prefabricats provisionals
a càrrec íntegrament del MEC, a la ciutat
de Barcelona, per tal de paliar amb caràc-
ter d'urgència els dèficits escolars a deter-
minades zones. Es fa referència als set te-
rrenys cedits per l'Ajuntament. Un d'ells és
el de "Magória-Estadi Serrahima", on
el ministeri instalará mesos després el pre-
fabricat i crearà la nova escola estatal ano-
menada "La Muntanyeta".

27.XII.77.- Finalització del projecte muni-
cipal per construir una escola més el centre
d'investigació a ubicar al terreny "Magória-
Estadi Serrahima".

3.IV.79.— El mateix dia en que es celebren
les etéccions municipals, comencen les
obres de l'escola municipal, després de di-
verses peripècies (subhastes desertes, etc.)
"La Muntanyeta" es queda sense pati i una
reixa de vint metres d'alçada separa de for-
ma vergonyant ambdues escoles.

Setembre 80.— Acabament de l'Escola
municipal anomenada Pau Vila. L'import
total és de 88 milions de Ptes., o sigui el
mateix que li hauria costat a l'Ajuntament
finançar conjuntament amb el MEC, tres
escoles estatals de 16 aules cada una. Una
escola de luxe a 10 mts. escassos d'una es-
cola-barraca que s'ha quedat sense pati.
Heus ací el desenllaç, tres anys i mig des-
prés, d'una pintoresca decissió d'un tinent
d'Alcalde del consistori pre-democràtic,
que opinà que 88 milions per 8 aules valien
la pena "...perquè estarien llestes amb mol-
ta rapidesa..."

tència municipal. Mentrestant, però, l'Ajun-
tament no té cap interès, sinó tot al con-
trari, en fer desaparèixer l'IMIPAE, com
algunes informacions no sempre ben in-
tencionades han fet córrer.

L'única cosa que vol fer el municipi és
adequar la infraestructura de la institució
a les seves necessitats reals, tenint en
compte les prioritats lògiques de la polí-
tica municipal d'ensenyament que, en pri-
mer lloc, passen per la creació de més pla-
ces públiques. L'àrea d'ensenyament no
està en absolut en contra de la labor pe-
dagògica de l'IMIPAE, però creu que pot
funcionar perfectament amb menys mit-
jans dels que disposa actualment, amb
menys luxe. Pensem, a tall d'anècdota,
que el total d'espai físic ocupat per aquest
organisme suposa uns 70 mts.2 per a ca-
descuna de les nou persones que hi treba-
llen, i que sols a una de les plantes hi ha
un total de 14 despatxos individuals.

Doblar les places escolars

I què és el que vol fer l'Ajuntament?.
:Doncs molt sencijl. Disposant de la terce-
ra planta ocupada per l'IMIPAE i de tant
sols 75 mts.2 de la segona, adequar l'esco-
la "Pau Vila", augmentant al doble el
nombre de places escolars públiques que
ofereix actualment. Amb aquesta ade-
quació desapareixen totalment els barra-
cons de la "Muntanyeta" que, tal com
dèiem abans, es troben a uns 20 mts.
l'edifici de Magòria; i l'escola "Pau Vila"
tindrà, a partir d'ara, un total de 14 aules
d'EGB i 4 de pre-escolar.

I aquesta és la realitatL'IMIPAE podrà
continuar perfectament la seva tasca amb
uns mitjans més que suficients, i en canvi
Barcelona comptarà amb un important
augment del nombre de places escolars.
Les prioritats són molt clares, la postura
de l'ajuntament també. Manifestar que el
municipi es vol carregar una labor d'inves-
tigació pedagògica, és pura der
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Los socialistas de Catalunya en las Cortes Generales

La dura legislación del 80
En lo que se refiere a la po-

lítica desarrollada por los so-
cialistas de Catalunya en el
Congreso de los Diputados/
sin ninguna duda/ el contra-
punto ha sido la moción de
censura presentada por el se-
cretario general del PSOE,
Felipe González/ contra el
ineficaz Gobierno de UCD;
el hecho parlamentario/ por
otra parte/ más importante
del año.

No obstante, otros hechos también han
protagonizado el pasado año en lo que se
refiere al Legislativo y sobre los que el
Grupo Parlamentario Socialistes de Cata-
lunya ha incidido de manera efectiva. La
discusión de los Presupuestos Generales,
por ejemplo, fue lo suficientemente com-
prometida como para que los socialistas
catalanes, junto a los de las otras naciona-
lidades y egiones del Estado, plantearan su
neta alternativa: más dinero para paliar el
paro, nuevas fórmulas para la financia-
ción de las comunidades autónomas y un
sistema de incompatibilidades en lo que a
sueldos institucionales se refiere. Eviden-
temente, estos tres aspectos fueron recha-
zados por el Congreso por la nueva mayo-
ría establecida en la moción de confianza
planteada en otoño por el Gobierno: UCD
yCiU.

A pesar de todo, cabe resaltar un hecho
muy importante: el retorno del proyecto
de Presupuestos por parte del Senado al
Congreso, merced a las intervenciones del

Grupo Senatorial Catalunya, Democracia
i Socialisme. Ahora, el Congreso volverá a
debatirlos ya que como dijo el senador Jo-
sep Subirats en su intervención, "este
presupuesto es un paraguas para los pode-
rosos y un látigo para las clases popula-
res".

Otros temas parlamentarios han acapa-
rado la atención y sobre los que los socia-
listas han actuado claramente. La cues-
tión de la reforma del Código Civil en lo
que se refiere a la separación y divorcio
matrimonial. Esta discusión, a continuar
en elpresente año, derivó hacia postula-
dos más o menos progresistas gracias a la
inclusión de enmiendas socialistas que
contaron con el apoyo del ala "socialde-
mócrata" de UCD y el PCE. Los democris-
tianos y derechistas, no obstante, se reser-
van la ronda de discusión en plenario que
se avecina y, junto a ellos, la jerarquía de
la Iglesia Católica.

También, cuestiones como el Estatuto
de Centros Docentes; las discusiones en
torno a la Ley de Autonomía Universita-
ria; a las de Pensiones y Regulación de Si-
tuación de los Mutilados y Militares, res-
pectivamente, del Ejército de la Repúbli-
ca; a la Reforma Sanitaria; a la Ley de En-
juiciamiento Civil; a la del Poder Judicial,
y otras fueron tratadas de manera directa
y con acertado protagonismo por parte de
los socialistas catalanes.

En el plano autonómico dos hechos en-
marcaron este campo: el acceso a la auto-
nomía por parte del pueblo de Andalucía
y la aprobación del tercer Estatuto auto-
nómico, el de Galicia. Andalucía sé pro-
nunció mayoritariamente el 28 de febrero
del 80 por su autonomía, a pesar de que
UCD y su Goierno llamaran a la absten-

ción. Un largo proceso de escamoteo a la
vía 151 para Andalucía culminó en la mo-
ción de confianza pedida por el Gobierno
que, para "solucionar el problema anda-
luz", se recurrió al artículo 144 de la
Constitución (sugerido por la Minoría Ca-
talana) y que contó con el apoyo parla-
mentario del PSA.

El pacto UCD-PSA fue un tremendo fra-
caso. Andalucía no renunció a la vía del
151 y, los socialistas andaluces, con el a-
poyo incondicional de todos los del Esta-
do, forzaron con el presidente de la Junta,
Rafael Escuredo, la retirada del pacto del
144 y que se reconociera el artículo 151
de la Constitución como el único válido
para el acceso de Andalucía a su autono-
mía.

Y volvió a ser otra vez un hito autonó-
mico el que pusiera otra vez en evidencia
la voluntad autonómica del Gobierno y
mostrar el empeño de los socialistas en po-
tenciar el autogobierno estatutario de las
nacionalidades y regiones del Estado. El
Estatuto de Galicia fue votado, con un 70
por ciento de abstención, y obtuvo respal-
do allí donde los socialistas tienen su peso
electoral no donde los votos dan el lide-
razgo gallego a los centristas: pésima fue
la campaña electoral de la Xunta, domina-
da por UCD y AP, y peor la del partido de
Suárez.

Por último, un hecho a destacar, tam-
bién en lo que a autonomías se refiere, es
el de las elecciones a los Parlamentos de
Euskadi y Catalunya, las primeras de la
democracia restaurada, procesos ambos
que se perfilan como modelos de lo que
en un futuro puede llegar a ser el Estado
de las Autonomías que prefigura la Cons-
titución.

Congreso de los Diputados

¿Qué se ha hecho en Madrid?
Sesenta y nueve preguntas al Gobierno,

veintinueve grupos de enmiendas a leyes
o a proyectos'de ley, siete interpelacio-
nes, cinco proposiciones no de ley y tres
proposiciones de ley, aproximadamente,
configuran las acciones que el Grupo par-
lamentario de los Socialistas de Cata-
lunya han llevado a término durante el
pasado año en el Congreso de los Diputa-
dos. Se han abarcado casi todos los te-
mas de preocupación ciudadana, desde el
que pueda parecer más simple hasta el que
se inscribe en los parámetros de la com-
plicada jurisprudencia del Estado. Y aquí
está, esto es lo que se ha hecho, además
del apoyo incondicional a las propuestas
de los otros dos grupos socialistas de la
Cámara Baja, el Grupo Socialista Vasco y
Socialistas del Congreso:

Interpelaciones:
— Sobre la Seguridad Social del Baix

Llobregat.

— En favor de la protección de la liber-
tad de expresión.

— Sobre la orden ministerial en la que
se regulan la apertura de oficinas por par-
te de las cajas de ahorro.

— Sobre posibles delitos en las elec-
ciones al Parlament de Catalunya.

— Referente a la ley de descanso domi-
nical

— Sobre la asistencia médica a los fun-
cionarios de la administración local.

— Sobre la política administrativa en
RIVE y del interventor general del men-
cionado ente.

Preguntas referidas a los
siguientes temas:

— Referente a las fincas del Cabildo
Catedralicio de Lleida.

— A la construcción de un ambulatorio
en Premià de Mar.

— Al proceso autonómico de Andalu-
cía.

— Al replanteamiento de los ambulato-
rios de la Seguridad Social.

— A la asistencia pediátrica.
— A la interrupción de una entrevista

en TVE.
— Al servicio Télese.
— Sobre los procesos autonómicos.
— Al patrimonio de las cooperativas.
— Al Real decreto por el que se regula

la situación de los militares que intervinie-
ron en la Guerra Civil.

— Sobre las concesiones de derechos a-
los familiares de los (españoles fallecidos
en la Guerra Civil.

— Referente a RENFE
__ — Sobre los mutilados del Ejército de
la República.

— Sobre la auditoría del Tribunal de
Cuentas de RTVE.

— A la obligatoriedad en todos los cen-
tros docentes de un servicio de medicina
e higiene escolar.
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— Sobre la concentración hospitalaria
y la política de conciertos con centros pri-
vados o semiprivados.

— Referente a la situación de varios su-
marios judiciales.

— Sobre la construcción de un nuevo
ambulatorio en Sant Adrià del Besos.

— Sobre el estado físico de indepen-
dentistas catalanas el mes de febrero.

— Al proyecto de ley sobre la Emigra-
ción.

•* — A la aplicación de los beneficios de
la amnistía a militares.

— Sobre las gratificaciones en RTVE.
— Referente al servicio de aeronáutica

en el Ejécito y en la Marina.
— A las anomalías en los beneficios de

los militares del Ejército republicano.
— A la manipulación de los informaci-

vos en TVE para la propaganda electoral
deUCD.

— Sobre el Centro Penitenciario de la
Trinitat.

— A la descatalanización del Front d'A-
lliberament Gai de Catalunya.

— A la asistencia pediátrica en el Baix
Llobregat.

— Sobre las Juntas Consulares de Emi-
gración y distribución de subvenciones a
centros asociativos de emigrantes.

— Referente al decreto de la reforma
de los artículos del reglamento de la Ley
de Servicio Militar.

— Referente a la industria del automó-
vil.
• — Sobre la carretera N-152.

— A los_costes de los programas de la
TV catalana.

— Al otorgamiento de licencias de emi-
soras de frecuencia modulada en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya.

— Sobre la situación de la empresa
Bru.

— Sobre el Liceo Palcam de Barcelona.
— A los presupuestos de Relaciones

Culturales a las culturas catalana, vasca y
gallega.

— A las medidas del ministerio de Edu-
cación para actuar coordinadamente con
la Generalitat en el presente curso.

— Sobre la escolarización en Cata-
lunya.

— Sobre el sector productor de carne.
— Sobre el patrimonio del INUR en el

polígono industrial de Sant Joan Despí.
— Referente al consorcio de la Zona

Franca.
— Sobre la programación de Radio Pe-

ninsular, y Rádio-4.
— Sobre la construcción del audito-

rium "Pau Casals".
— A la situación del Banco Catalán de

Desarrollo respecto del fondo del depòsi-
to de garantia.

— Referente a los servicios de RENFE a
los vendimiadores españoles en Francia.

— A la programación e TVE prevista en
catalán para el último trimestre del año,
así como el posible incremento de la pro-
gramación por el primer canal.

— Sobre el material cinematográfico.
— Al compromiso de entrega de una

cantidad de dinero del Fondo de Empleo
Comunitario al conseller de Treball de la
Generalitat.

— Sobre los vertidos y contaminación
de la plataforma litoral comprendida en-
tre Tarragona y Peníscola.

Rafael Escurado

— A la actuación cultural en el extran-
jero.

— A las discriminaciones en las ayudas
recibidas por los ayuntamientos por parte
del IRYDA.

— Al proyecto de INB de Castelldefels.
— Sobre familiares de españoles resi-

dentes en Tetuán.
— Sobre la Cárcel Modelo de Barce-

lona.
— Para la explicación del gasto de la

Secretaría de Estado para la Información.
— Sobre los oficiales y suboficiales e-

ventuales de complemento.
— Referente a la construcción de un

centro Bivalente de Educación en Sta. Co-
loma de Farnes.

— Sobre el Servicio Especial de Urgen-
cias de Terrassa.

— Sobre los acuartelamientos del Alt
Penedès.

— A los planes de INSALUD sobre el
Hospital de St. Llorenç de Viladecans.

— Sobre la empresa AISCONDEL S.A.
— A la adjudicación de una escuela de

EG B en St. Just Desvern.
— Sobre el proyecto de instalar un

cuartel en las comarcas del Bages o del
Bergadà.

— Referente a las irregularidades en los
servicios de pediatría y radiología de la
Ciutat Sanitària Verge de la Cinta de Tor-
tosa.

— A la supresión de unos pasos a nivel
de la N-340.

— A las irregularidades en el pago de
cereales por el SENPA en Almacelles.

— Sobre la construcción del ambulato-
rio de St. Feliu de Llobregat.
Legislación:

— Enmiendas al poyecto de ley de "Va-
loración del suelo, rescate de plusvalías y
gestión urbanística".

— Enmiendas al proyecto de ley de
Conservación de la Energía en la Indus-
tria.

— Enmiendas al proyecto de ley orgá-
nica de Autonomía Universitaria.

— Enmiendas al proyecto de ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

— Enmiendas al proyecto d ley sobre
Pensiones a los Mutilados del Ejército de
la República.

— Enmiendas al proyecto de ley de Es-
tatuto de Centros Docentes no Universita-
rios.

— Enmiendas a la ley orgánica de Li-
bertad Religiosa.

— Propuesta de resolución sobre la Re-
forma Sanitaria (a la totalidad).

— Proposición no de ley sobre el real,
decreto por el que se regula la situación
de los militares de la Guerra Civil.

— Proposición no de ley sobre el reclu-
tamiento y los hijos ilegítimos.

— Enmiendas a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

— Enmiendas al proyecto de ley de Es-
tatuto de la Explotación Agraria.

— Enmiendas a la ley de Enjuiciamien-
to Civil

— Enmiendas a la ley orgánica de la
Defensa Nacional y de la Organización
Militar.

— Enmiendas al proyecto de ley de In-
tegración Social de los Minusválidos.

— Enmiendas al proyecto de ley de
Contrato de Seguros.

— Enmienda a la totalidad al articula-
do del proyecto de modificación del Títu-
lo IV del Código Civil (sobre el matrimo-
nio).

— Enmiendas al proyecto de ley por el
que se modifica la regulación del matri-
monio en el Código Civil y se determina el
procedimiento a seguir en las causas de
nulidad, separación y disolución.

— Proposición no de ley sobre el incre-
mento de la programación catalana en la
segunda cadena (UHF).

— Proposición de ley sobre la reclasifi-
cación de puestos de trabajo en la di-
rección general de Correos y Telecomuni-
caciones.

— Enmiendas al real decreto sobre la
gestión urbanística.

— Enmiendas a la reforma del Código
Justicia Militar.

— Proposición de ley sobre la creación
de Juntas Consulares.

— Proposición no de ley para paliar el
paro en el Baix Llobregat.

— Enmiendas al reglamento del Con-
greso de los Diputados.

— Enmiendas al proyecto de ley orgá-
nica del Poder Judicial.

— Enmiendas al proyecto de ley de cla-
sificación de mandos y ascensos en régi-
men ordinario para los militares del Ejérci-
to de Tierra.

— Enmiendas al proyecto de ley de la
situación de Reserva Activa y fijación de
las edades para el paso de militar profe-
sional.

— Enmiendas al proyecto de ley por el
qué se organizan las escalas Especial y
Básicadel Ejército.

— Enmiendas al proyecto de ley de Re-
gulación del Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal.

— Enmiendas al proyecto de ley de A-
gricultura de Montes.

— Enmiendas al proyecto de ley de
Cooperativas.

— Proposición no de ley sobre el esta-
blecimiento de un plan integral de recon-
versión de las industrias textiles.

— Enmiendas al proyecto de ley por el
que se regulan las salas de exhibiciones ci-
nematográficas.

— Enmiendas al real decreto para im-
pulsar las actuaciones del Estado en ma-
teria de vivienda y suelo.

— Proposición de ley sobre el desarro-
llo del artículo 154 de la Constitución.

— Enmiendas sobre el proyecto de ley
regulador de los órganos rectores del Ban-
co de España.
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El Grup Catalunya; Democràcia í Socialisme

Al Senat també treballem
El grup de 10 senadors que

el març de 1979 obtingué
tant d'èxit electoral, patroci-
nat pel PSC (PSC-PSOE), el
formaven inicialment sis mi-
litants, un adherit, un inde-
pendent i dos d'ERC. Durant
l'any 1980 s'hi han incorpo-
rat tres nous senadors, ele-
gits pel Parlament de Cata-
lunya: els militants socialis-
tes Joan Codina i Joan Pr^TS
I EL D'ERC, Víctor Torres.

Dirigeixen el grup, com a portaveus: Jo-
sep Andreu i Abelló, President; Alexandre
Girici Pellicer, Coordinador; i Josep Subi-
rats Pinyana, Secretari. Són militants tots
tres, com també: Rafael Nadal, Josep Ball,
Carles Martí, Joan Codina i Joan Prats. Es
adherit: Jaume Sobrequès, i independent:
Francesc Ferrer. Són d'ERC: Joan Casane-
lles, Josep Rahola i Víctor Torres.

La tasca realitzada l'agrupem: 1) Inter-
vencions al ple, en debats legislatius;
2) Esmenes als.projectes de llei; 3) Interpe-
l·lacions; 4) Proposicions de Llei i no de
Llei; i 5) Activitats diverses. A més, s'han
fet 50 preguntes i precs al govern, pels sç
nadors del grup, recollint les aspiracions
populars.

Intervencions al Ple en debats
legislatius:
Día 15/1 - Andreu i Abelló: Llei modalitats referèndum;
Dia 6/2 - Andreu i Abelló, Josep Subirats, Josep Ball:
Estatut dels Treballadors; Dia 6/2 - Josep Subirats,
Jaume Sobrequès: Llei Crai. Cultura Bàsica; Dia 12/3 -
Francesc Ferrer: Llei Consell Seguretat Nuclear; Dia 8/4 •
Alexandre Girici: Reforma Cod ig Penal; Dia 9/4 - Josep
Subirats, Rafael Nadal, Francesc Ferrer Llei Impost/os,
Transmisions Patrimonials; Dia 15/4 - Josep Subirats:
Llei Crèdit extraordinari, M. Comunicacions; Dia 16/4 -
Josep Subirats: Llei Reforma Procediment Tributari,
Llei regulant òrgans rectors Banc d'Espanya; Dia 29/4 •
Josep Subirats: Conveni entre Polònia i Espanya, so-
bre matèries.fiscals; Dia 27/5 - Andreu i Abelló, Jaume
Sobrequès: Llei Orgànica Estatus Centres Docents;
Dia 27/5 - Josep Subirats: Llei Inspecció i Recapta-
ció Seg. Social; Dia 27/5 - Francesc Ferrer: Llei Mesu-
res Urgents Vivenda; Dia 2/5 - Jaume Sobrequès: Llei
Orgànica Estatut Centres Escolars.; Dia 7/5 - Josep Su-
birats: Llei Ordenació Ensenyament Idiomes; Dia 10/5 •
Andreu i Abelló, Josep Subirats: Llei Pensions Mutilats
zona republicana; Dia 10/6 - Josep Subirats. Llei Bases
Procediment Econòmic-Administratiu; Dia 10/6 - Ra-
fael Nadal: Llei Orgànica Llibertat Religiosa; Dia 19/6 -
Josep Subirats, Rafael Nadal, Francesc Ferrer, Josep
Rahola: Llei Orgànica Defensa Nacional i Org. Militar;
Dia 24/6 - Josep Subirats, Joan Prats: Llei Orgànica
Finançament Comunitats Autònomes; Dia 23/7 - An-
dreu i Abelló, Josep Subirats, Joan Codina: Llei de Ba-
ses de la desocupació: Dia 5/9 - Rafael Nadal. Con-
tractes d'Assegurances; Dia 17/9 - Josep Subirats: Llei
Pressupostos Extraordinaris, Liquidació deutes muni-
cipals; Dia 25/9 - Josep Subirats: Llei crèdit extraor-
dinari per a contratado personal ensenyant; Dia 8/10 -
Josep Subirats: Llei participació Estat reassegurances
crèdit exportació; Dia 9/10 - Josep Subirats, Rafael
Nadal: Llei Reforma Códig Justicia Militar; Dia 8/10 -
Rafael Nadal: Llei Orgànica Enjuiciament oral delic-
tes; Dia 8/10 - Josep Ball: Llei Monts Veïnals de Mà
Comú; Dia 21/10 - Josep Subirats: Llei Crèdit 20.000
milions pels parats; Dia 22/10 - Rafael Nadal: Enjudi-
ciament Criminal; Dia 19/11 - Andreu i Abelló: Llei
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Caricatura del senador /osep Subirats amb motiu de la seva intervenció al Ple de la
Cambra Alta el 18 de desembre i que originà la retirada del projecte de Pressupostos Ge-
nerals de l'Estat. El dibuix fou realitzat pel també senador i portaveu senatorial del
PSOE, luán /osé /.aborda.

Orgànica desenvolupament Constitucional (art 55-2);
Día 19/11 • Rafael Nadal: Llei Causes Separació Ma-
trimonial; Día 2/12 - Andreu i Abelló: Llei Orgánica re-
gulació Referèndums; Día 2/12 • Josep Subirats: Llei
Fusió d'Empreses; Dia 2/12 - Joan Prats: Llei Col le-
gi Biòlegs; Días 3, 4 i 9/12 - Josep Ball, I osep Subirats,
Josep Rahola, Rafael Nadal: Llei Arrendaments Rús-
tics; Dia 9/12 • Josep Subirats: llei Conveni amb Xe-
coslovàquia Matèria Fiscal; Dia 10/12 — Francesc Fe-
rrer: Llei Conservació Energia, Llei Ascens Militars
(honorífics); Dia 10/12 • Rafael Nadal: Llei Jura Bande-
ra (militars); Días 18,19 i 20/12 - Josep Subirats, Rafael
Nadal, Josep Ball, Joan Codina, Jaume Sobrequès,
Francesc Ferrer, Josep Rahola i Victor Torres: Pressu-
postos Estat 1981. Precisament arran d'una esmena
fiscal, que defensarà Josep Subirats, en arribar a
l'art. 43, fou derrotada la UCD i el Pressupost tornà
al Congrés; Dá 20/12 - Josep Subirats: Llei Crèdit ex-
traordinari Indústria Naval.

Esmenes del grup als projectes
de Llei

Estatut dels Treballadors, Consell de Seguretat Nu-
clear, Impost Transmisions Patrimonials, Reforma
Procediment Tributari, òrgans Rectors Band d'Es-
panya, Procediment Econòmic-Administratiu, Estatut
de Centres Escolars, Regulació Defensa Nacional, Ins-
pecció i Recaptació de la Seguretat Social de Bases
de la desocupació, Contracte d'Assegurances, Enjudi-
ciament oral delictes, Participació Estat Reassegu-
rança Crèdit Exportació, Reforma Còdig Justícia Mili-
tar, Reglament del Senat, Arrendaments Rústics, Fu-
sió d'Empreses, Conservació Energia, Causes de Se-
paració Matrimonial, Pressupostos Generals de L'Es-
tat 1981, Cànon sobre producció energia elèctrica,
Mercat Hipotecari.

Altres esmenes personals, foren presentades pels
senadors no militants.

Interpel·lacions

Dia 9/1 — Josep Subirats: Sobre incompliment Go-
vern, Llei Règim Transitori. Imposició indirecta; Dia
10/6 • Andreu i Abelló: Sobre Institut Carabiners;
Dia 23/9 - Jaume Sobrequès: Transferències urgents
de l'Adm. Central a la Generalitat; Dia 18/11 - Rafael
Nadal: Sobre Funcionaris Adm. Justifica.

Proposicions de llei i no de llei
Dia 29/4 - Francesc Ferrer: Sobre amnistia per als que
han perdut la nacionalitat espanyola, per a cobrar
pensions de guerra; Dia 10/6 - Rafael Nadal: Sobre
reforma llei enjudiciament criminal; Dia 4/11 - Grup:
Sobre erradicació analfabetisme.

Activitats diverses
La nostra presència en Ponències ha estat rellevant,

malgrat que al Senat,les Ponències són de 5 membres
(3 d'UCD i 2 socialistes). Es gràcies a que els com-
panys senadors del grup general socialista ens ce-
deixen un lloc, que hi tenim sovint un membre. Així
han estat ponent: "

— Josep Subirats, en els projectes de llei sobre: Im-
post Transmissions Patrimonials, Òrgans Banc Espanya,
Procediment Tributari, Procediment Econòmic-Admi-
nistratiu, Inspecció i Recaptació Seg. Social, Finança-
ment Autonomies, Fusió d'Empreses, Cànon producció
electricitat, Mercat Hipotecari, Crèdits extraordinaris
diversos i Pressupostos Generals de l'Estat i Seg. so-
cial per a 1981.

— Rafael Nadal, en els projectes de llei sobre: Es-
tatut Abogacía i l'Enjudiciament oral delictes.

— Josep Ball, sobre Monts Veïnals.
— Joan Prats, sobre Reglament Senat,
— El senador Alexandre Girici s'ha destacat en les

seves activitats en el Consell d'Uropa, on representa
permanentment el Senat.

— Josep Subirats ha format part de les delegacions
del Senat a Estrasbourg en matèria de gran fiscal i a
a R.F. Alemanya invitat pel Bundesrat.

— Andreu i Abelló, ha assistit als més rellevants ac-
tes de les forces armades, com a Vice-Président de la
Comissió de Defensa.

12 L'Opinió Socialista/1 * Quinzena de Gener de 1981



En la perspectiva de les eleccions al primer Parlament galleg

E l passât dia 21 de desembre, el poble de
Galícia aprovà el text que com a projec-
te d'Estatut d'Autonomia, l'hi havia estat

sotmès a Referendum. Queda ara tan sols la se-
va aprovació definitiva per les Corts Generals
(Cambra de Diputats i Senat) i la Sanció Reial,
que es de preveure no tindrà cap entrebanc, ha-
guda compte de les forces parlamentàries que
re'colzen el text estatutari per a Galícia.

Les vicissituds sofertes en l'elaboració i trami-
tació de l'Estatut galleg, són alhora manifesta-
ció i prova irrebatible de les profundes con-
tradiccions i de la total manca de projecte polí-
tic per a l'aplicació del Títol Ville, de la Consti-
tució per part d'UCD i els governs de Suárez.

El primer text estatutari fou eleborat pel Gr
vern i una Delegació de l'Assembíe"a de Parla-
mentaris Gallecs, en la que la UCD tenia la ma-
joria absoluta. El text sotmès finalment a la Co-
missió Constitucional era una sinistre farsa, i el
refús de les esmenes proposades, el convertien
en una autèntica i ridícula paròdia d'autonomia
que no arribava ni a uns mínims de descentra-
lització administrativa. El text fou aprovat per la
Comissió Constitucional, amb el vot en contra
dels diputats socialistes i comunistes i la signifi-
cativa abstenció o absència dels diputats de les
Minories nacionalistes.

La dimensió i unanimitat de les mobilitzacions
i campanya contra aquell text estatutari, feren
recapacitar i obligaren al govern a parai.litzar la
tramitació del mateix (convocatòria del Referèn-
dum) vista la possibilitat que el mateix fos refu-
sat pel poble convocat a les urnes, introduint el
risc d'un retard de 5 anys en l'autonomia gallega,
d'acord amb les preceptes constitucionals, si el
resultat era negatiu. Aquesta paral.lització du-
raria prop de 10 mesos, que és el retard autonò-
mic que pateix avui Galícia en comparació a Ca-
talunya i Euskadi.

Per a sortir d'aquest cul de sac seria necessari
la iniciativa dels Socialistes gallegs. L'orientació
autonomista del socialisme galjeg havia estat
fins el 1936 notablement confusa i r.o oferia una
línia clara. Després del Congrés de Monforte el
1934, en el que va prendre una actitud de recel
vers l'autonomia, els socialistes modificaren les
seves posicions donant ple suport a l'Estatut en
el Referèndum del 1936. Afiançats en aquesta lí-
nia en els anys de la distadura, els diputats so-
cialistes gallegs electes el 15 de juny de 1977,
subscribiren un compremís autonòmic amb els
socialistes bascs i catalans en la Casa de Juntas
e Gernika.

La iniciativa passà per la celebració d'un Con-
grés Extraordinari del Partit dels Socialistes de
Galícia (PSOE) i l'elecció d'una nova Comissió
Executiva que, treballant en estreta col·labora-
ció amb la Comissió Executiva Federal (que ex-
presava la olidaritat de tots els socialistes d'Es-
panya amb el combat per l'Autonomia de Gali-
cia), donaria fórmules procedimentais que ferien
possible la revisió i modificació del text estatuta-
ri, per iniciativa de l'Assemblea de Parlamenta-
ris gallegs, i previ acord entre les forces políti-
ques a Galícia i d'el conjunt d'Espanya.

El resultat d'aquesta iniciativa i proposta so-
cialistes, en les que resultà decisiva la interven-
ció del Secretari General del PSOE, Felipe Gon-
zález, seria un nou text estatutari, que en la pràc-
ca equipara l'Estatut de Galícia al nostre Es-
tatut.

Malgrat les distorsions electorals que busquen
afavorir el caciquisme de dreta, pot permetre la
formació democràtica d'un Parlament i d'un
govern de Galícia al servei del poble galleg que
pot —si la responsabilitat fos dels socialistes —
desenvolupar un bon treball per a organitzar el
País Galleg i alhora reconstruir o canviar moltes
de les difícils realitats de Galícia..

Les circumstàncies que acompanyaren el pro-
cés autonòmic i sobretot després de l'rhplia
campanya unitària contra el primer text estatu-
tari, no era fàcil fer comprendre al conjunt del
poble galleg, tots els aspectes positius que con-
tenia el text estatutari modificat i la necessitat,
en bé de Galícia, d'aconseguir una afirmació
positiva en el Referèndum.

La campanya estatutària, de la que en la pràc-
tica estigué absent la UCD (llevat dels darrers
dies en els que posà en marxa l'aparell caciquil),
els comunistes (mòlt febles a tot Galícia) i Alia-
za Popular (limitats a un anunci a la premsa ga-
llega), significà que el pes polític de la campanya
en sentit positiu recaigué sobre els socialistes i
comportà un enfrontament entre el PS de G
(PSOE) i el Bloc Nacionalista que propugnava el
No en el Referèndum.

La campanya socialista esdevingué encara
més solitària_per la deficient campanya institu-
cional de la desprestigiada Junta Provisional de
Galícia. Els socialistes amb un ampli recolza-
ment del PARTIT Federal, s'esforçaren en singu-
laritzar el seu missatge favorable al sí en el Refe-
rèndum, diferenciant-se de la campanya de la Jun-
ta i atacant fortament a la UCD i al verbalisme u-
tòpic del Bloc, orientant la seva campanya electo-
ral al Parlament galleg. L'enfortiment de la imat-
ge galleguista del socialisme, l'avenç d'eslògans
i mots d'ordre que es recolliran en les futures
eleccions al Parlament galleg, el recolzament re-
but de molts intel·lectuals adscrits a la cultura
gallega, i la bona sincronització entre el Partit i
UGT, permeten el valorar de forma positiva pels
socialistes la seva acció política en favor de l'a-
provació de l'Estatut.

Es sobretot en aquesta perspectiva que cal a-
nalitzar els resultats del Referèndum. L'índex
d'abstenció molt elevat i preocupant, té d'ésser
corregit en una mesura per una dada rellevant,
confesada, sense que li pugessin els colors a la
cara, pel Ministre de l'Interior, Sr. Rosón. El cens

per Joan Reventes

galleg, segons la versió d'aquest ministre de Suá-
rez, està inflat entre un 30 i un 33 per cent, com a
conseqüència de que no es registren els des-
plaçaments que provoca l'emigració exterior i
interior i per una pràctica, també habitual, de no
donar de baixa als morts en molts municipis
petits.

Les votacions més nodrides i favorables a L'Es-
tatut es produïren en les zones de la costa i les
grans ciutats en les que la influència socialista i
general de les forces d'esquerra era molt més
notable. Els graus d'abstenció en les zones de
l'interior rural i en zones d'hàbitat molt disper-
ses i amb una orografia trencada, i amb nul·les
comunicacions, continuen estan en primer pla.

La perspectiva immediata és ara l'aprovació
de l'Estatut per les Corts Generals, que previsi-
blement s'haurà de produir entre els mesos de fe-
brer i març, i (malgrat els entorpiments que vul-
gui i pugui fer la UCD), la confrontació electo-
ral pel Parlament de Galícia pot celebrar-se
abans de començar l'estiu. La importància d'a-
questes eleccions, després de l'ensulsiada de
l'UCD, en les parcials al Senat de Sevilla i Alme-
ria, seran una nova prova democràtica a la que
irremadjablement haurà de sotmetre Suárez i el
seu partit. L'objectiu dels socialistes gallegs, que
apareixen en aquest moment ben situats per a
concórrer amb força en aquesta confrontació
electoral, apunta a trencar la majoria absoluta
que fins ara ha tingut l'UCD a Galícia, obligant a
la formació d'una Junta gallega sorgida del Par-
lament de Santiago, que no sigui només del go-
vern de Madrid.

Vist amb perspectiva, a la llum dels resultats
del Referèndum, de l'esforç fet pel Partit del So-
cialistes de Galícia (PSOE), la consulta electoral
a Galícia s'obre inicialment amb una perspecti-
va clarament positiva i esperançadora per a l'a-
f iançament del socialisme a Galícia.

£/s socialistes catalans, amb el seu secretari general al davant, participaren amb els socialistes
gallegs en la consecució del seu Estatut.
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1980 al món

Canvis polítics profunds i
persistència de la crisi econòmica

L'evolució política inter-
nacional en l'any 1980 s'ha
caracteritzat essencialment,
per modificacions internes
importants en els grans blocs
que configuren la fesonomia
política del món actual,
alhora que ha persistit la
crisi econòmica, tant a l'Oest
com a l'Est, i que s'albiren
noves possibilitats socialis-
tes, a Europa principalment.

De fet, 1980 s'ha acabat deixant per
l'any naixent quatre bombes a retarda-
ment, almenys, de conseqüències impre-
visibles: la rebel.lió dels obrers polonesos;
el triomf de l'ultra conservador Reagan
als Estats Units; la guerra entre Iran i Irak.
El quart element de desestabilització
mundial és la generalització de la crisi
econòmica.

El conjunt d'aquests fets —als que cal-
dria afegir-hi la desmaotització a Xina, la
situació cada dia més greu dels països del
tercer món i els avenços espectaculars en
els dominis de la ciència i de la tecnolo-
gia— permeten preveure que hem entrat
en una època de canvis radicals en les es-
tructures polítiques, econòmiques i socials
de la humanitat. Per'anem ara a l'any pas-
sat i deixem la futurologia per a altres oca-
sions.

Escletxes en el bloc soviètic:
Polònia es rebel·la

L'esdeveniment polític més important
de 1980 dins del bloc soviètic , ha estat,
sense cap mena de dubte, la rebel.lió dels
obrers polonesos contra la política opre-
ssiva del govern de Varsòvia. El movi-
ment, precedit per algunes setmanes de
descontent, s'inicià el 14 d'agost al decla-
rar-se en vaga 17.000 obrers de les dressa-
nes navals Lenin de Gdansk. En poques
setmanes l'agitació s'extengué entre els
treballadors i altres sectofs productius de
tot Polònia. Ni les contínues maniobres
governamentals per fer fracassar el movi-
ment ni les exhortacions, sovint execiva-
ment prudents de l'Església, ni les ame-
naces d'intervenció exterior per part de
la URSS o de països del Pacte de Varsòvia,
aconseguiren fer recular als treballadors
polonesos. Finalment, el nou govern for-
mat després de la distitució de Gierek no
tingué altre sortida que reconèixer el sin-
dicat "Solidaritat", organitzat directament
pels propis obrers. L'altra possibilitat, una
intervenció militar exterior com a Xecos-
lovàquia en 1968, hagués tingut, en l'estat

Polònia, el tema permanent de l'any 80.

actual del món i donant per descontada
una resistència probable dels polonesos,
conseqüències greus per a la pau mundial.

L'exemple polonès tindrà, repercu-
ssions importants en el conjunt del bloc
soviètic. Fins ara, tots els intents de I libe-
ralització dels règims soviètics, i encara
amb més motiu la creació de sindicats in-
dependents, havien fracassat degut a in-
tervencions directes de la URSS, com a
Alemanya de l'Est, a Hongria i a Xecoslo-
vaquia, o la retirada d'importantsconces-
sions fetes sota la pressió popular, com en
la mateixa Polònia en 1956 o en 1970.

La URSS, que afronta encara una tenaç
resistència a Afghanistan, invadit militar-
ment a finals de 1979, té ara un nou motiu
de preocupació a Polònia. I com que la si-
tuació econòmica a l'interior de ía URSS
i del Bloc Soviètic és cada dia més dolent,
es comprèn que les convulsions polítiques
dins d'aquest conglomerat polític no man-
caran.

Per altra banda, els fets d'Afghanistan i,
principalment de Polònia, han desbordat
ideològicament el marc pròpiament soviè-
tic i han repercutit dins de diversos partits
comunistes occidentals, de maneres dife-
rents. El P.C. italià, seguit pel PCE ha pres
decididament la defensa dels obrers polo-
nesos mentre que poden observar-se acti-
tuds més reticens en altres partits comu-
nistes, entre els quals s'hi troba el francès.
Els impactes ideològics del que succeeix
en el bloc soviètic dins dels partits comu-
nistes occidentals és un assumpte que els
socialistes haurien de seguir amb atenció.

La mort de Tito

La mort del Marescal Tito, cap de Iu-

goslàvia, el maig de 1980, fou també un
esdeveniment d'importància mundial. Es
comprèn. Tito fou l'home que aconseguí
mobilitzar un país format de diverses na-
cionalitats per combatre amb èxit, la inva-
sió de les tropes hitlerianes. Fou també el
primer dirigent del comunisme ortodoxe
que s'aixecà contra les pretensions hege-
mòniques de la URSS, dirigida llavors per
Stalin, reclamant pels països comunistes,
el dret d'elaborar sobiranament la seva
pròpia política. Sota la presidència de Ti-
to, Iugoslàvia inicià, també, l'experiència
d'una organització econòmica basada en
l'autogestió, inspirada en gran part en l'ex-
periència de les col·lectivitzacions realit-
zades a Catalunya durant la guerra civil.

I la de Kossiguin

A finals d'any desaparegué també de
l'escena soviètica Alexis Kossiguin, cap
durant anys del govern de la URSS i braç
dret de Brejnev. Kossiguin era el responsa-
ble numero ú de la marxa de l'economia
soviètica però no encertà, a desgrat d'al-
guns tímits intents de (liberalització del
centralisme esterilitzant, a frenar la dete-
rioració de l'economia, deteriorització
que cal atribuir més al propi funciona-
ment del sistema que a la capacitat o in-
capacitat d'un sol home.

S'ha acabat la Xina de Maó?

A l'altre gran dels països comunistes, a
Xina, 1980 ha estat l'any de la desmaotit-
zació frenètica. El pare de la revolució
xinesa, l'home de la llarga marxa i el crea-
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dor de la Xina actual, Mao Zedung, és ara
criticat amb virulència pels dirigents ac-
tuals i acusat dels atrassos econòmics que
pateix el país. Pel biaix del procés muntat
contra la "banda dels quatre" o sigui els
col·laboradors més directes de Mao en
l'època de la revolució cultural i entre els
que figura en primer lloc la seva pròpia
esposa Jiang Quing, s'acusa també a Maó
dels crims comesos llavors i quina xifra,
vàries dotzenes de milers pel cap baix, es
difícil conèixer.

De fet, el procés contra la banda dels
quatre ha servit, principalment, per un
arrëglament de comptes entre els diver-
sos sectors que es disputen la direcció del
partit i del país. La situació no està enca-
ra, ni molt menys, estabilitzada ni les no-
ves opcions econòmiques precisades amb
claretat. En tot cas/s'ha tallat en sec un
tímit procés de democratització iniciat
arran de la mort de Maó i el règim del par-
tit únic continua més estricte que mai.

Els problemes econòmics i humans que
planteja els desenvolupament d'un país
de prop de mil milions d'habitants, i
àdhuc la simple subsistència dels matei-
xos, seran factors determinants en la lluita
que es lliure en el si del partit comunista.

Reagan i el triomf de l'ultra
conservadurisme

En la Meca del capitalisme mundial, als
Estat Units, el fet més important de l'any
ha estat el viratge a la dreta de l'electorat
amb l'elecció, el 4 de novembre passat,
del campió del conservadurisme Ronald
Reagan davant de l'indecís Jimmy Carter.
L'electorat nordamericà ha votat més
aviat anti-Carter que pro Reagan, segons
diverses enquestes efectuades a Estats
Units mateix. El seu canvi d'orientació es
deu, alhora, a raons de prestigi internacio-
nal exarcerbat especialment pel problema
dels hostatges nordamericans empreso-
nats a Iran i per "l'expansionisme soviè-
tic", i a preocupacions internes d'ordre
econòmic. La persistència d'una inflació a
dos xifres i el creixent nombre de parats
forçosos s'han convertit en una obsessió.

Els nordamericans han agafat por. Temen
per la seguretat del seu lloc de treball, pel
seu nivell de vida i pel prestigi exterior del
seu país. Reagan ha estat elegit pel vot de
la por, però molts economistes dubten
que pugui complir amb les seves prome-
ses de millorament econòmic en el con-
texte actual de l'economia mundial. El
rearmament a tot drap i l'amputació dels
programes socials pot ésser un paliatiu pe-
rò no, certament una solució.

En canvi, es creu que el nou president
del Estats Units adoptarà una actitud més
dura envers la URSS i contra el que alguns
cercles internacionals qualifiquen "d'he-
gemonisme soviètic".

Després dels fets de Polònia i les reper-
cusions en el bloc soviètic, l'elecció de
Reagan constitueix la segona bomba a re-
tardament en el panorama polític mun-
dial.

El drama d'Amèrica llatina

Els col·laboradors de Reagan han ad-
vertit ja que tindran una actitud molt més

El triomf de Reagan i l'incògnita d'un gir a la
dreta de la política USA.

"comprensiva" pels règims dictatorials
d'Amèrica Llatina i que abandonaran la
política indecisa i confusa de defensa dels
drets de l'home defensada per Carter. Els
moviments demòcrates i revolucionaris
de la regió seran, doncs, els que més pati-
ran de la nova administració nordameri-
cana.

Amèrica Llatina ha estat però, en 1980,
el centre d'esdeveniments importants.
Mencionem sols de memòria el refe-
rèndum manipulat de dalt a baix. com a
contrapartida optimista i com a demos-
tració de coratge cívic, cal citar el NO del
poble uruguaya al projecte de constitució
sotmès a referèndum pel règim dictato-
rial en el poder el 30 de novembre; els im-
portants moviments vaguístics del obrers
metal·lúrgics brasilenys de Sao Paulo, pel
maig passat, la celebració d'eleccions de-
mocràtiques al Perú, també pel maig. En
canvi, una altra taca negra: l'exèrcit boli-
vià s'oposà amb un cop d'estat, el 17 de
juliol, al resultat de les eleccions obligant
al cap de govern Lydia Gueiler a exiliar-se.

El focus principal de lluita i d'agitació
ha estat però, en Amèrica Llatina, El Sal-
vador, on la política repressiva de la Junta
de Govern i de l'extrema dreta ha arribat a
extrems demencials, similars als de Guate-
mala. Els demòcrates i els revolucionaris
assassinats es compten per milers, entre
altres, l'Arquebisbe de El Salvador, Oscar
Romero. A finals d'any semblava que la
lluita armada prenia un caràcter encara
més violent, com si es volgués decidir el
resultat final abans de la presa de posses-
sió de Reagan de la Presidència dels Estats
Units, el 20 de gener de 1981.

Socialistes alemanys,
conservadors britànics i
socialistes francesos

No tot ha estat, però, negatiu a Europa
pel esdevenidor del socialisme, ni el triomf
dels corrents més conservadors és irre-
versible. Tres fets importants permeten
justificar un optimisme prudent.

El primer és el triomf dels socialistes
alemanys en les eleccions generals cele-
brades el 5 d'octubre passat. Junt amb els
seus aliats del partit lliberal aconseguiren
derrotar al partit de la democràcia cristia-
na dirigit pel més conservador Josef
Straus. Es cert que els socialdemòcrates
alemanys estan catalogats de moderats
dins del socialisme europeu, però el seu
triomf no deixa de representar una neta
desfeta dels sectors més retardataris del
país.

El segon fet es el fracàs de l'experiència
econòmica seguida pel govern conserva-
dor britànic sota la direcció de Margaret
Thatcher. Els obrers sense treball sobrepa-
sen ja la xifra de dos milions i es preveu
que dintre de pocs mesos poden arribar a
la monstruosa xifra de tres milions, sense
que la lluita contra la inflació faci progre-
ssos apreciables i que la situació econò-
mica general millori, a desgrat del petroli
del Mar del Nord.

El descontent de la població britànica
contra la política conservadora és tal, que
els darrers sondatges d'opinió indiquen,
en cas d'eleccions generals, una victòria
aplastant del partit laborista, el qual avan-
ça de més de 20 punts al partit conserva-
dor. Per altre banda, Michael Foot, diri-
gent de l'ala esquerra, fou elegit secretari
general del Partit Laborista el mes de no-
vembre.

El tercer factor és la pujada important,
en els sondatges d'opinió, realitzada pels
socialistes francesos per les eleccions
presidencials del proper abril. François
Mitterrand ha depàs'sat, per primera vega-
da, a tots els altres candidats i conserva,
segons els observadors i els sondatges ac-
tuals, moltes possibilitats de guanyar l'e-
lecció presidencial, el proper 26 d'abril.

La guerra Iran-Irak, iniciada amb l'ofen-
siva d'aquest darrer país contra Teheran
el 22 de septembre continuava encara a fi
d'any sense que es veiesin perspectives
d'acabament, a desgrat dels pronòstics
que preveien l'insulsida ràpida d'Iran, mi-
nat per fortes lluites internes.

La guerra entre els dos països consti-
tueix un perill permanent en un lloc vital
del suministre petroler d'occident i per
tant, un nou motiu de tensió i de preocu-
pació que s'afegeix als ja mencionats.

La puja constant dels preus del petroli,
la persistència de la crisi econòmica amb
les previsions pesimistes formulades per
l'Organització de Cooperació i Desenvo-
lupament Econòmic (OCDE) a fi d'any, i
les notícies sobre les dificultats econòmi-
ques a la URSS i en el si del bloc soviètic,
revelades clarament arran dels fets de Po-
lònia, serveixen Je teló de fons d'una si-
tuació política complexe i preocupant pe-
rò, tammateix, amb factors optimistes des
del punt de vista socialista.

Per acabar, cal mencionar les compli-
cades discussions per l'entrada d'Espanya
en el Marcat Comú, l'ofensiva geneal de
la tecnologia japonesa sobre Europa i els
Estats Units, les eleccions contradictòries
celebrades a Portugal amb la victòria par-
lamentària de la dreta i el triomf d'Eanes
a la presidència de la República, i l'acció
persistent del Front Pol\sar^^!\^^$ij[a,
fets que, d'una manera
i ten directament.
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Conferència de Madrid

La insegura Europa
A ,, Hèlsinki, l'any 1975, els països d'Eu-

ropa, més els Estats Units i el Cana-
dà, aprovaren l'anomenada "Acta

final" de la Conferència sobre la Seguretat
i la Cooperació a Europa. En aquesta Acta
final figurava, ja, la convocatòria de la pri-
mera reunió de "continuïtat" i es fixava la
da'fa del 15 de juny de 1977, a Belgrad. A la
capital iugosslava s'acordà de celebrar la
reunió següent, també de continuïtat, a Ma-
drid, l'onze de novembre de 1980. I aquí es-
tem, en aquest moments.

Ben segur que resulta extraordinàriament
difícil intentar qualsevol mena de valora-
ció de la CSCE de Madrid que tot just ha
començat els seus treballs, després d'unes
llargues i difícils sessions preparatòries.

Una cosa és ben certa: al nivell interna-
cional sempre és bo que totes les parts im-
plicades en un problema estiguin assegu-
des al voltant d'una taula per a discutir els
problemes que els afecten i que, per tant,
ens afecten a tots. Sempre val més discutir
que no pas lluitar, i l'espectre de la lluita
oberta, de la guerra freda o calenta, plane-
ja sobre Europa des del moment mateix en
el qual, en acabar la Segona Guerra Mun-
dial, el nostre continent quedava repartit
en dos blocs difícilment conciliables en
massa aspectes.

Per totes aquestes raons, crec que s'im-
posen unes constatacions que ajudin a si-
tuar les bases reals sebre les quals aquesta
Conferència s'està celebrant i que condi-
cionen clarament els seus resultats:

— A Hèlsinki, any 1975, la Unió Sovièti-
ca —que havia deixat ja molt enrera al-
guns dels problemes greus que havien sor-
git a l'interior del seu bloc (Praga 1968, per
exemple), perseguia una finalitat essencial
que era el reconeixement internacional del
caràcter definitiu i intocable de les fronte-
res i dels Estats tal com quedaren després
de 1945 i amb base, fonamentalment, als
acords de lalta.

per Josep Verde Aldea*

Jornades socialistes
federals de política
educativa

D'interès per a tots els secretaris de
Política Sectorial d'Agrupacions i Fede-
racions i per als regidors d'Ensenyament
dels grups municipals socialistes.

Es celebraran els dies 7 i 8 de febrer a
Madrid.

És convenient que tots aquells com-
panys i companyes que esteu en con-
tacte amb la política educativa hi parti-
cipeu activament per a l'aprofundiment
de les nostres opcions i estratègia.

El plac d'inscripció finalitzava a mit-
jans de gener. És per això que cal que
tots aquells que hi esteu interessats us
poseu eh contacte amb urgència amb la
Comissió de Política Educativa, a l'Avin-
guda Cambó, 21 de Barcelona, o al te-
lèfon 310.00.08.

£/s Drets Humans, més que un compromís formal continuent sent el gran tema de les relacions
internacionals.

— Els Estats Units vivien el complex in-
ternacional de "gendarme" mundial fracas-
sat després de la trista aventura vietnamita.

— La cursa d'armaments semblava que
podia endegar-se en certa manera i les
dues superpotències havien signat, el 28
de maig de 1972, el primer acord SALT.

— Finalment, els primers símptomes de
la crisi mundial de l'energia s'estaven fent
sentir ja.

Aquesta enumeració breu d'alguns dels
fets més remarcables i condicionadors està
a l'arrel de l'acord de Hèlsinki i de les seves
conclusions en els tres "baskets" de l'Acta:
seguretat i desarmament; cooperació en
matèria d'economia, ciència i tecnologia i
medi ambient; i, cooperació en el camp
humanitari i d'altres camps.

Avui, accentuada la crisi internacional
en tots aspects, dos fets decisius condicio-
nen qualsevol resultat de la Conferència: la
invasió soviètica de l'Afganistan i les in-
quietuds en el camp comunista amb l'es-
pectacular desenvolupament de la situació
a Polònia.

Només aquetes constatacions de fets, si
les aprofundim ens porten a una conclusió
gairebé certa: la Conferència de Madrid
no podrà fer gaire més que: 1er. acordar la
continuïtat de la Conferència i fixar data i
lloc de la propera (dins de dos o tres anys)
i convocar una Conferència de desarma-
ment. Aquesta darrera conclusió serà de to-
tes maneres plena de dificultats perquè, a

desgrat de les moltes peticions en aquest
sentit hi ha en elles un "bakground
molt diferent entre, per exemple, la pro-
posta \feta per països del Pacte de Varsòvia,
l'avançada per França o la dels països neu-
trals i no alineats.

Quedaria per veure —i com que és par-
ticularment interessant mereix comentari
separat— quin ha estat i segueix essent el
paper d'Espanya, país hoste de la Confe-
rència Hi ha moltes raons per a pensar que
podem estar davant d'una gran ocasió
perduda, cosa que no té res d'estrany vista
ía tònica de L'acció internacional espa-
nyola en el post-franquisme, però, com
dic, això poden ser figues d'un altre paner
com solem dir.

* Diputat al Congrés

Jornades sobre la
divisió territorial
de Catalunya

Girona, 24 i 25 de gener. Organitzat
per la secretaria de Política Comarcal
del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).

Hi participaran experts en temes d'or-
denació territorial així com represen-
tants de totes les organitzacions co-
marcals i locals del PSC (PSC-PSOE).
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Acuerdo Marco: balance positivo
L os resultados del Acuerdo Marco

Interconfederal han tenido un ca-
rácter claramente positivo. Si se

quiere, positivo en términos relativos,
puesto que el de 15,81 por ciento para
aumento de los salarios en Catalunya de
1980 se tiene que comparar con el 13,9
por ciento de 1979. Aquellos que rechaza-
ron el Acuerdo Marco por creer más en el
método utilizado en 1979 de negociación
por negociación, que alguna central sigue
proponiendo como modelo, tendrán que
aceptar que dio peores resultados que el
nuevo método que significa el Acuerdo
Marco.

Dentro de esta perspectiva cabe anali-
zar la renegociación del Acuerdo Marco
que se está produciendo en estos días.
Una visión certera pero simplista del pro-
blema nos lleva a suponer que la patronal
pedirá salarios más bajos, mientras que
UGT pedirá salarios más altos. Esta es una
lógica antigua, cierta, pero que no puede
explicar la totalidad del importante pro-
blema planteado. Evidentemente se pue-
de afirmar que hay una relación inversa
entre salarios y beneficios. Es decir, que
cuanto menos crecen los salarios más cre-
cen los beneficios. Esta es una relación
aceptada desde David Ricardo y que los
trabajadores y los empresarios no apren-
den en los libros, sino en la lucha diaria.
Sin embargo, esta explicación es parcial,
puesto que también debe de tenerse en
cuenta que los beneficios de las empresas
dependen de la venta de sus productos y
ésta a su vez, de la capacidad de poder
adquisitivo de la inmensa mayoría de la

Boletín de la
Secretaría Sindical

La secretaría de Política Sindical del Par-
tit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
acaba de lanzar el número cero de un bo-
letín dirigido especialmente a cuadros sin-
dicales y a todos aquellos militantes socia-
listas vinculados al mundo Öel trabajo.

Este primer boletín cuenta con 28 pági-
nas y contiene artículos e información sin-
dical escritos en catalán y en castellano. Al
margen de la presentación, contiene el tex-
to de la conferencia pronunciada por Ni-
colás Redondo en el Club Siglo XXI de Ma-
drid; información sobre la defensa de 50
parlamentarios del Derecho de Huelga; las
enmiendas de Socialistas de Catalunya a
los Presupuestos Generales del Estado, re-
ferentes a los fondos de empleo comunita-
rios; resoluciones del Parlament de Cata-
lunya sobre el paro; artículo de Edmong
Maire, secretario general de la CFDT (sin-
dicato socialista francés), sobre Movimien-
to obrero, ideologías de la crisis, y transfor-
mación del trabajo; y artículo sobre el Plan
Económico de la Generalitat titulado "Ri-
gol. El plan de la insolidaridad y la discri-
minación".

Por su interés, cabe felicitarse y apoyar
la iniciativa de la secretaría de Política Sin-
dical. Aquellas personas que deseen suscri-
birse o estar más informados sobre este bo-
letin, deben dirigirse a la secretaria de Poli-
tica Sindical, av. Francesc Cambó, 21 de
Barcelona o llamar al teléfono 310 00 08. ;

población. En este razonamiento sola-
mente nos falta dar un paso, diciendo que
esta capacidad de compra depende prin-
cipalmente de los salarios. En resumen,
los salarios pueden presuponer el que exis-
tan beneficios.

Por lo tanto, en una discusión global so-
bre salarios no solamente habrá que ver-
los como algo que tiende a reducir los
beneficios, sino también como algo que
tiende a crearlos. Lo difícil es, precisa-
mente, saber encontrar el punto medio
coherente en una visión global de la eco-
nomía entre el salario que reduce benefi-
cios y el salario que los crea.

Solamente en una discusión arcaica
puede, en consecuencia, considerarse que
la patronal está preocupada exclusiva-
mente por dar salarios bajos, mientras que
los trabajadores lo están por tener salarios
altos. Estas breves reflexiones vienen a
cuento de las dificultades que existen ac-
tualmente entre la CEOE y la UGT.

Recordemos que la CEOE propone unos
aumentos salariales entre el 8 y el 12 por
ciento, mientras que UGT lo hace entre el
13 y el 16 por ciento. Si la inflación de pre-
cios para este 1981 oscila entre 13,5 y el
15,5 por ciento, se puede afirmar que la
propuesta de la CEOE es insuficiente para
las reivindicaciones de los trabajadores.
Pero éste no es el tema que queremos
ahora destacar. El tema en estos momen-
tos se podría expresar de la siguiente for-
ma: desde Catalunya, donde la industria
de bienes de consumo es mayoritaria, ¿no
podría suceder que con aumentos reduci-
dos de salarios ayudaremos a profundizar
la crisis? La industria de bienes de con-
sumo está muy ligada a los salarios, mu-
cho más que la de bienes de producción.
Como lo está mucho más a la meteorolo-
gía. Mientras el domingo caía la nevada,
alguien interesado en la industria textil te-
nía que ver algo más que un fenómeno
exótico: tenía que ver una previsible me-
jora en las ventas de productos textiles
tan perjudicados por la estabilidad me-
teorológica de los últimos meses. Y ahora,
en el Acuerdo Marco uno debe pensar
también en todos los otros sectores de
bienes de consumo. Pensemos que el con-
sumo privado en 1980 solamente creció
en un 0,25 por ciento.

Abramos un breve paréntesis para insis-
tir en que en estas negociaciones se ten-
dría que abrir paso a que el Estado tuvie-
ra una clara actitud en favor de la reacti-
vación económica y, por lo tanto, de apo-
yo a los posibles puntos finales de concor-
dancia entre la CEOE y la UGT. De esta
afirmación no debe deducirse que se está
a favor de una concordancia al precio que
sea. La concordancia deberá existir si no
se defiende solamente intereses concre-
tos, sino también intereses generales.

Un caso concreto es el que antes insi-
nuábamos. Sabemos bien lo difícil que v?
a ser para muchas pequeñas y medianas
empresas pagar unos posibles acuerdos
salariales, pero también se debe ser cons-
ciente de que sin estos aumentos sala-
riales no se puede asegurar un nivel de

por Ernest Lluch *

ventas suficientes como para que se pue-
da confirmar la supervivencia de algunas
de estas empresas.

Antes de tomar decisiones definitivas
habrá que valorar muchos aspectos. El
primero de ellos es que, para los observa-
dores más neutrales de la vida económica
española, el Acuerdo Marco ha sido consi-
derado como el hecho más positivo de
1980, pese a que a continuación se subra-
ye el vacío al cual le ha sometido el Go-
bierno. Habrá también que considerar que
aún no parece que la patronal esté en
condiciones de asegurar crecimientos sos-
tenidos de la inversión y del empleo de
manera inmediata. Aún cabría afirmar
que son muchos los que esperan que la
posterior profundización de algunos pun-
tos en lo que constituiria un Acuerdo Mar-
co a la catalana sería una de las máximas
aportaciones que se podrían hacer en las
próximas semanas para que la articula-
ción de la realidad española con la cata-
lana nos pudiese alimentar seguridades
hacia una salida de la crisis junto con una
consolidación democrática y autonómica.

* Diputado en el Congreso

Escuela de invierno
en Saifores
"Cal Mata"
Días: viernes 13 (tarde), sába-
do 14 y domingo 15 de fe-
brero.
Tema: Crisis económica

DESARROLLO
Viernes 13-16.30 horas
Las raices estructurales de la crisis
económica
sábado 14-10 horas
Marco geopolítico de la crisis económica
16 horas
La crisis económica y el modelo sindical
de respuesta
domingo 15-10 horas
Crisis económica y crisis civilizatoria
16 horas
Crisis económica - respuesta política
Estrategia socialista - Programa econó
mico

Han sido invitados a participar: Santiago
Roldan; Jacint Ros Hombravella; Fer-
nando Moran; Jordi Garcia Petit; Jeróni-
mo Saavedra; J.M. Zuffiaur; X. Rubert de
Ventos; Antonio Santesmases; José Ma-
ria Vegara; J. Maragall; Lluis Armet; Rai-
mon Obiols; Ernest Lluch; Isidro Molas;
Santiago Riera.

Inscripciones: Hasta el 9 de febrero en
la Secretaría Nacional de Formación.
Avda. Francesc Cambó, 21, 5a Planta.
Tel. 310 0008
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Debat Debat, Debat Debat

El Mimetisme lliberal

U n grup de treball de comunistes ita-,
lians independents ha publicat un
opuscle titulat Capturar proteus en

el que es manté la conclusió de que els
problemes del seu país no tenen solució
llevat d'una reassumpció generalitzada
dels regles de joc polític, econòmic, so-
cial, vist que en l'actual situació hi ha una
prima excessiva als comportaments "fora
de joc", caracteritzats per la fragmenta-
ció social (àdhuc a l'interior de la classe
obrera), el corporativisme i la corrupció.

En les antípodes d'aquesta actitud al-
guns lliberals espanyols, davant d'un estat
de coses no essencialment diferent, pre-
gonitzen justament la insolidaritat. Pedró
Schwartz, sembla, ha arribat a afirmar
que si hi ha obrers disposats a treballar
per sota el salari mínim i empresaris dis-
posats a obtenir menys del benefici nor-
mal, cal que se'ls deixi entendre's mútua-
ment, i immediatament minvarà el nom-
bre d'aturats.

A la pràctica això vol dir també anar
endarrera en matèria de seguretat social i
d'impostos. Menys impostos, menys segu-

retat social, llibertat d'acomiadament... i
la inversió augmentarà. Evidentment. El
que no està gens clar és que això vagi
acompanyat d'un nivell de beneficis del
capital inferior (beneficis nets d'impos-
tos); al contrari.

Schwartz està en realitat fent una crida
a la generalització de l'economia clandes-
tina, predicant un retorn al capitalisme
salvatge, químicament pur.

Davant d'aquesta reacció —en un país
en el que el salari mínim és el que és, i les
pensions són el que són— no és extrany
que els "afganos" puguin parlar fort al
congrés dels comunistes catalans. A una
insolidaritat se n'oposa una altre. A la cri-
da pel manteniment del nivell de benefi-
cis s'hi oposa el conservadurisme obrer
sota la bandera de la defensa del salari.

Als USA la dreta pot parlar de desmun-
tar peces del sector públic i té un segui-
ment: vegi's la victòria de Reagan. Aquí
amb el nivell d'equipaments que hi ha i el
subsidi d'atur que hi ha, dir el mateix tan
sols provoca crispació. Aquest país nece-

ssita, també, de lliberals amb més imagi-
nació i menys mimetismes.

Solament una política decididament
igualitària, d'atac generalitzat als privile-
gis de tot tipus, pot carregar-se de raó i
obtenir el suport popular per fer acceptar
una austeritat necessària, que comportarà
si la política és forta, raonable i s'arriba a
creure en la seva estabilitat a llarg termi-
ni) una disposició a invertir a canvi de ni-
vells de benefici més baixos que els que
avui encara es consideren normals. I no
hi ha altra via per reduir lentament el mo-
dus de producció capitalista al lloc que li
pertoca dins la nostra formació social,
abans de que la dugui a un altre impasse
con els que ja ha conegut anteriorment la
nostra història.

L'alternativa a aquesta via de socialit-
zació, l'única alternativa, és el redressa-
ment dels beneficis a toc de corneta. Però
aquest espectacle, Sr. Schwartz, vostè el
contemplarà des de Fuerteventura i nosal-
tres des de la clandestinitat i la lluita.

P.M.M.

Portugal: una victorià de la unidad
L os resultados de las presidenciales portu-

guesas ha, como quien dice, sorprendido
a sirios y troyanos. Cuando menos, eso

parece desprenderse de los primeros análisis pu-
blicados por la prensa de Catalunya.

No obstante, sorprende que entre los muchos
y amplios reportajes publicados sobre la victo-
ria y la personalidad histórico-política del ge-
neral Antonio Dos Santos Ramalho Eanes, nin-
guno roce la clave de tan aplastante triunfo,
clave que no es otra que la unidad, táctica o de
acción en este caso, de socialistas y comunis-
tas, a pesar de las importantes diferencias entre
el PS, el PC y Eanes.

Sin duda, es en la objetivación de una con-
cepción globalizadora del avance de la clase
trabajadora y demás sectores populares, iden-
tificados con un proyecto económico, social y
político de corte revolucionario, aunque mode-
rado en sus manifestaciones más inmediatas,
donde reside el secreto de la victoria electoral
de Eanes, a la que, con toda claridad, hay que
identificar con una victoria de la unidad de la
Izquierda. En Portugal se constata que cuando
los trabajadores, por medio de sus organizacio-
nes políticas, se proponen cerrar el paso al
avance de las posiciones más conservadoras de
la derecha, alcanzan con plenitud sus objetivos.

Para que esa unidad de acción, sea posible,
es necesario un proceso de renuncias partidis-
tas, sobre la base de un objetivo análisis de cuá-
les son las condiciones reales que hacen avan-
zar a la clase trabajadora en la vertebración so-
cial y en la conquista de la hegemonía política,
renuncias nunca sustantivas, que permiten, en

cambio, un paso adelante en el proyecto de
construcción de la sociedad socialista.

La agravación de la crisis económica, amén
de otros sectores culturales sobre los que se
nucleiza una cierta pérdida de combatividad
de las organizaciones de la clase trabajadora,
ha permitido que en las últimas confrontacio-
nes electorales y en el conjunto de Europa, se
generalice una derechización de las opciones
políticas. Portugal, con independencia de zo-
nas más estables del continente (Alemania, por
ej.), es un hito político que trunca el avance de
la derecha y cuestiona la aceptación popular
de sus postulados.

Sería imperdonable y en cualquier caso un
error histórico, que los socialistas hiciéramos
una lectura superficial de estos hechos y muy
especialmente que esa superficialidad se diera
entre los socialistas franceses y españoles. Pero
más grave sería que los comunistas no atendie-
ron a la lección de objetividad histórica que les
ha proporcionado el partido comunista portu-
gués, a pesar, o precisamente, por ser el más
leninista de todos los de Europa occidental.

Para los socialistas del EStado español en
general, y para los socialistas"catalanes en par-
ticular, la unidad de acción que ha permitido
que el candidato postulado por la izquierda
portuguesa obtuviera tan aplastante triunfo, es
uno de los muchos datos que históricamente
podrían aducirse para justificar la necesidad de
lo que en nuestra Declaración Política del úl-
timo Congreso denominamos como Frente de
los Trabajadores, instrumento estratégico que
permitirá que en el futuro, la unidad de acción

se convierta en la verdadera UNIDAD DE LA
IZQUIERDA, ya que, en definitiva, las diferen-
cias semánticas no ocultan la identidad de ob-
jetivo entre el Bloque histórico Socialista, la
Entesa Popular o el Frente de los Trabajadores.

Es, pues, preciso que las fuerzas progresistas
del Estado español extraigan las lógicas conse-
cuencias de los frutos de una unidad que, lejos
de introducir elementos de desvertebración so-
cial y política, capacita a la clase trabajadora y
a sus organizaciones de masas para aglutinar
las aspiraciones de transformación latentes en
el seno de la sociedad civil y, lo que es tanto o
más importante, para vehiculizar las energías
consumidas en movimientos marginales, cuyo
entronque con el grueso de la sociedad es, to-
davía hoy, muy limitado.

Como militante socialista creo firmemente
en la necesidad de un proceso de acercamiento
entre las posiciones estratégicas de socialistas
y comunistas, vertebrados, junto a otros am-
plios sectores y capas sociales progresistas, en
un amplio bloque o Frente de los Trab<¡¡adores,
como la única vía posible, hoy, para conseguir
que las representaciones formales respondan a
la estructura sociológica del Estado español en
su conjunto y de Catalunya en su particulari-
dad, y no tan sólo para gestionar igualitaria-
mente las consecuencias de la crisis, sino para
consolidar las instituciones democráticas, de-
sarrollando, con toda la profundidad de plan-
teamiento progresista que su contenido permi-
te, la Constitución española.

MIGUEL SANCHEZ SEGOVIA
Membre del Consell Nacional-PSC (PSC-PSOE)
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Repàs musical a l'any 1980

Continuen agradant els
grans noms de sempre

Quan penso si l'any 1980 ha estat bo o
dolent pel que fa a l'activitat musical,
"m'ho he de rumiar una estona. Això deu
voler dir que no ha estat ni una cosa ni
l'altra, sinó tot el contrari. Penso que si el
80'ha estat l'any de la crisi, s'ha d'haver
notat també en l'aspecte musical, però
— així d'entrada— no tinc excessives da-
des referenciais per confirmar-ho. ¿Com
pot ser que s'encarregui de fer un balanç a
un individu tan desmemoriat?, algú es
preguntarà. En defensa pròpia he de dir
que la iniciativa no ha estat meva.

Però per fer quedar bé als qui m'ho han
encarregat puc apuntar l'excusa de que
no es tracta d'elaborar un balanç estadís-
tic, amb pels i senyals, sinó de fer un repàs
al que ha estat l'activitat musical de l'any
vell per part d'un que —mig per vocació,
mig per professió— s'ha vist obligat a se-
guir-la més o menys d'aprop

Aix í , a primer cop d'ull, se m'acut una
primera reflexió: a nivell de'públic, el que
més ha funcionat han estat els grans noms
de sempre: les controvertides però cele-
brades actuacions de Leo Ferré al Palau
de la Música; les pleníssimes sessions de
Leonard Cohen, Georges Moustaki i el ter-
cet guitarrístic format per John Mc Laugh-
lin, Al di Meóla i Paco de Lucia celebra-
des al Palau dels Esports; els concorreguts
concerts d'estiu a les places de braus amb
Santana, Bob Marley, Police i Lou Reed
respectivament; són element prou indica-
tius.

Pel que fa a la cançó catalana, cal re-
marcar la gran acceptació que han tingut
Joan Manuel Serrat al Palau de la Música,
els recitals d'estiu celebrats a la Plaça del
Rei i al teatre Grec... També ha estat un
any d'expansió, perquè Lluís Llach, Rai-
mon, Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet i
molts altres han traspassat les nostres
fronteres per a donar testimoni de la can-
çó que es fa aquí. Una cinquantena de
dics catalans és el resum fonografie
d'aquesta activitat.

Ha estat també —i seguim parlant de
memòria— un bon any per al jazz i, en es-
pecial, pels bons aficionats al gènere, que
com s'ha demostrat no són pocs Les in-
teressants sessions continuades de Zeles-
te, la Cova del Drac, la Jazz-Cava de Te-
rrassa, etc., així com l'èxit assolit pel Fes-
tival Internacional de Jazz de Barcelona
celebrat al Palau amb la presència de
noms com Dizz Gillespie o Stephane
Grapelli, no són més que uns botons de
mostra.

Els artistes de "fans" no han estat tant
de bona sort. La mort d'una noia a una ac-
tuació de Los Pecos a Montjuïc i l'afebli-
ment d'un producte comercial sense ma-
ssa interès, ha fet que —sobretot en la se-
gona meitat de l'any— els festivals d'ado-
lescents anessin francament de baixa.
L'única excepció la constitueix, potser, la
presentació a Barcelona de Miguel Bosé,

Serrat va tornar al Palau

excel·lent professional tot i fer un tipus de
música de qualitat escasa.

La "new wave", que se'ns presentava
com el moviment musical del futur, en
prou feines si ha estat present. En el ma-
teix any de la seva arrencada, dos festi-
vals de la nova ona, madrilenya i anglesa
respectivament, aconseguien reunir no
més de quatre gats i encara no aconten-
tar-los a tots quatre.

Normalment, l'activitat musical ve ca-
nalitzada a través dels promotors de con-
certs, de les editores discogràfiques, de
les sales estables i, en els cassos en que hi
hagi un interès cultural per mig, amb l'aju-
da o protecció dels estaments públics. En
aquest aspecte cal dir que les editores,
cada cop més multinacionalitzades, han
fet una bona tasca d'importació però sen-
se una compensació amb la producció
d'aquí, que els promotors de concerts han
treballat de valent (Gay & Co, Tekla Con-
certs, Zeleste, Joan Molas). I que els esta-
ments públics s'han comportat de forma
irregular: mentre l'Ajuntament de Barce-
lona ha promogut recitats a la Plaça Cata-
lunya, al teatre Grec, al Palau i a la Plaça
del Rei, la Generalitat no només a pensat
poc en aquest terreny, sinó que ha portat
a terme una discutible política musical.

A uns i altres hem de dir que comencin
a pensar en algún bon auditori musical.
¿Us heu fixat amb els llocs de concerts
que hem mencionat? Places públiques,
pabellons esportius...Cal que, almenys
Barcelona i les principals ciutats catala-
nes comptin amb bons locals en els que la
comoditat i l'acústica s'uneixin per a fer
més agradable i audible les actuacions de
músics í cantants.

Per acabar aquest repàs mental, una da-
da que moltes vegades s'oblida en els ba-
lanços més documentats: els recitals que
amb periodicitat es van organitzant per
comarques de Catalunya. Són actuacions
potser no massa sonades a nivell de re-
percussió, però que configuren aquesta
activitat musical i cultural no centralitza-
da, que moltes vegades és la que realment
dóna.vida al panorama artístic de casa
nostra. Joan Ramon MAI N AT

L'Opinió recomana,
L'Opinió suggereix

Música
El proper dia 21, al Palau Municipal

dels Esports hi ha un gran concert. Es
tracta d'un gran festival de salsa. La
"Pania All Stars" (Totes les Estrelles de
la Pania), escapçalades per Rubén Bla-
des, autor del fainos Pedro Navaja. Pa-
nia és un segell discogràfic made in
usa dedicat exclusivament a la música
sabrosona y salsera, y es presenta de
llarg a Barcelona amb les seves estre-
lles: Blades, Héctor Lavoe, Celia Cruz,
Jonhy Pacheco, Cheo Feliciano, i un
llarg etcétera de músics dedicats a la
salsa, gairebé tots d'origen portorri-
queny, com exigeixen els cànons.

Cinema
En aquesta ocasió us fem una doble

proposta d'entreteniment; dues grans
pel·lícules per a veure amb ulls joves i
amb ànims d'abstreure's i, fins i tot,
de riure, són "Granujas a todo ritmo" i
"Flash Cordon". Dues cintes amb al-
guns aspectes comuns, a més de l'hu-
mor, dels que cal esmentar particular-
ment les bandes sonores. La primera
està protagonitzada pels Blue Brothers,
amb la col·laboració de Ray Charles,
Tina Turner i James Brown, entre altres.
Els autors de la banda sonora de Flash
són Queen, els superconeguts rockers
que, poc s'ho esperaven, han fet parlar
a més d'un mitjançant el seu treball
musical a l'esmentat film. En definiti-
va, com ja hem dit, dues bones pel·lí-
cules per a riure i passar l'estona. Ah!, i
sobre tot, pareu atenció a la persecu-
ció policíaca del final dels Granujas,
que és autènticament espectacular, a
més d'incomparable.

Pintura
Perejaume a la Galeria Joan Prats, a

la Rambla de Catalunya n° 54 de Bar-
celona L'Alexandre Girici ens en diu
"la tècnica... en gran part deriva de
l'informalisme. Hi ha la pinzellada du-
ra, el cop de brotxa frontal, l'imprimât
i el fregat, que produeixen efectes de
relleu com a conseqüència de les dife-
rents pressions de l'eina. D'altra ban-
da, hi són abundosos els collages de
papers o d'objectes corporis, de mane-
ra que alguns quadres són més aviat
objectes, a la manera surrealista."

Teatre
Al teatre Regina de Barcelona en Pe-

re Planella (recordeu "Hamlet", "La
bella Helena" i altre muntatges del
Lliure) ens ofereix senzillament una
obra divertida on els gags de qualitat
es succeeixen sense interrupció. Es trac-
ta de la peça de Dario Fo "Mort acci-
dental d'un anarquista", una sàtira ele-
gant sobre el Poder i els aparells de
l'Estat. L'obra del Regina constitueix
l'excepció de la regla als escenaris ca-
talans. Senzillament,
ra, amb llenguatge popi
nàriament divertida.

una
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L'esport/ després de la transició

Un sector en el que
cal jugar amb força

Poc ens podiem imaginar/
en temps dels primers passos
de la transició, que l'Esport,
aquella activitat alienant
menyspreada per les forces
democràtiques, esdevindria,
ben aviat, un àmbit d'activi-
tat politica, i no pas el menys
important.

Certament, l'esport en mans de l'administra-
ció de l'estat i de la local, era utilitzat com a
element de distracció dels greus problemes po-
lítics i socials, i també com a plataforma de
propaganda personal i especulativa dels ca-
cics i "polítics" locals.

Quan, acabats els feixucs anys de lluita pels
drets fonamentals va ser hora de donar alterna-
tives concretes en tots els àmbits de l'activitat
pública i social, va aparèixer l'esport com un
dels sectors a acarar.

Va aparèixer molt clar que, en altres països,
l'esport representava un element de progrés,
d'educació integral, de salut i de lleure al ser-
vei de tots els ciutadans. Que l'esport no eren
sols unes competicions entre clubs o entre atle-
tes; un espectacle que atreia a nombrós públic,
sinó que,pels valors que té al marge de la seva
vessant competitiva, calia considerar-lo com
una activitat i la pràctica de la qual l'adminis-
tració pública havia de promoure i impulsar
com un Servei Públic més. Tota aquesta reali-
tat va ser ràpidament assumida pels moviments
associatius populars que van posar-la al davant
de les seves reivindicacions i activitats. Quina
és l'associació de Veïns que ara no exigeix ins-
tal·lacions o programes d'iniciació esportius
pel seu Barri?

L'esport mobilitza amplissims sectors de la
població, que al seu voltant s'hi mouen grans
pressupostos (El pressupost ordinari del "Con-
sejo Superior de Deportes" 1981 és de 12.000
Milions apart dels pressupostos municipals i
dels ingressos de Federacions i Clubs) i de que
cal netejar l'esport de les pràctiques anti-demo-
cràtiques que el caracteritzen i del cacics que
el controlen.

Des del primer moment, el Partit va veure
necessari donar resposta a tot el conjunt de
problemes que plantejava una política esporti-
va. La Comissió d'Esports ha treballat en
l'elaboració d'un bagatge teòric-polític en el
camp de l'esport. Des del document aprovat a
Saifores per la Comissió de Cultura, l'any 1978,
passant pel programa de govern de la Generali-
tat i, finalment, l'aprovació d'una ponència so-
bre Educació Física i Esport en el darrer Con-
grés del Partit. Aquest treball ha estat acom-
panyat d'un seguiment, per part de la Comissió,
de la política esportiva a tots nivells (Munici-
pal, Generalitat, CSD, Esport Federatiu...) i d'un
seguit de crides a la participació de la militàn-
cia del Partit en el moviment esportiu. Malau-
radament la resposta aconseguida ha estat de-
cepcionant. Els militants del Partit i, fins fa
poc, els propis òrgans de direcció i execució,
no han arribat a comprendre la importància
política i social de l'esport i les possibilitats
que ofereix com a sector integrant del movi-
ment popular i de l'entrenament social en el
que un Partit Socialista ha d'incidir. Molts

companys que estan introduïts en el món de
l'Esport, no consideren aquesta presència com
a una tasca política. Es una activitat al marge
de la militància. Passaria el mateix si estigue-
ssin en una Cooperativa o en una Associació de
Pares?

Iniciativa per als regidors

Ens trobem ara en uns moments en que cal-
drà posar tota la llenya al foc en el camp de la
política esportiva. Els prop de cent Regidors
d'Esports socialistes, la majoria dels quals no
tenien cap noció sobre Esport quan van accedir
al càrrec, cal que presentin realitats als ciuta-
dans que els van elegir. El revifament del movi-
ment esportiu de base, cal que compti amb la
presència activa dels Socialistes. La configura-
ció del futur de l'Esport català s'està jugant en
la política que fa la Direcció General d'Esports
de la Generalitat i, sobretot, en l'elaboració de
la Llei de l'Esport en el Parlament de Catalunya.

Tot axiò no serà fàcil. Tots sabem que CDC
està duent a terme, des de fa temps, una políti-
ca de penetració sistemàtica en el camp de
l'Esport. Controla ja ara, un munt de llocs tant
en el camp institucional (Generalitat, Diputa-
cions, Ajuntaments,) com en l'Esport Federatiu,
augmentada gràcies a la política d'afavoriment
de l'esport Federatiu que està practicant la D.G.
d'E de la Generalitat. A més, la política de la
Generalitat, com en altres àmbits, s'adreça a
assumir competències que són pròpies de l'ad-
ministració municipal, restant als municipis ca-
pacitat de gestió. Es normal aquesta política,
ja que un Partit que no té incidència en cap or-
ganització de masses o sindical, cal que en tro-
bi un substitut. CDC ha triat l'Esport. No vol
oferir una alternativa de camí, sinó utilitzar-la
al seu servei. Per això el Partit de govern de la
Generalitat intentarà queno canviï res de sus-
tancial en l'esport actual. Que segueixin les
mateixes situacions de privilegis a alguns Clubs
privats i Federacions; que els Ajuntaments d'es-
querres no puguin desenvolupar autònoma-
ment una nova concepció de l'esport com a
servei públic, per a tots els ciutadans sense dis-
criminacions.

Tres camps de joc
L'acció dels Socialistes al camp de l'es-

port, ara, passa per tres eixos fonamentals. En
primer lloc, exercir un control de l'acció de go-
vern de la Generalitat, tant al Parlament,
com amb la denúncia pública. Dins d'aquest
capítol cal destacar la necessitat de que els So-
cialistes presentem al Parlament de Catalunya
la nostra pròpia alternativa de la Llei de l'es-
port. Una Llei que ha de delimitar les regles de
joc de l'esport, tant el privat com el públic, pre-
cisant les competències de cada àmbit institu-
cional i potenciant l'autonomia municipal.

En segon lloc és del tot precís que els mili-
tants Socialistes s'adonin de la importància
d'una presència militant en el moviment espor-
tiu, tant en el Federatiu, com en l'escolar (pot
ser una bona tasca de les associacions de pares)
o en el de base. Sols treballant-hi des de dintre
ens serà possible transformar realment la con-
cepció de l'esport lluitant contra la tendència,
de que les coses segueixin, més o menys, com
fins ara. Tampoc no podem per un excessiu pu-
risme, defugir la presència en l'esport Federa-
tiu que, encara que no ens agradi en la seva for-

Donar resposta a la política esportiva.

ma actual, pot esdevenir un element de trans-
formació general de l'Esport. No, estem contra
les Federacions i Clubs, sinó per la seva demo-
cratització i transformació amb l'objecte de
que siguin menys elitistes i més populars. Tan-
mateix, la principal tasca dels Socialistes, amb
la seva presència militant, haurà d'estar adre-
çada a bastir un sòlidti dinàmic moviment es-
portiu de base, arrelat en els barris i en l'acti-
vitat esportiva popular, basat en criteris forma-
tius i de lleure.

Finalment, el Partit ha de posar especial
atenció en la política municipal. Es necessari
que tots els Socialistes que estan portant, a un
o altre nivell, la política esportiva en els mu-
nicipis i districtes, tinguin el suport polític i tèc-
nic del Partit per poder realitzar una gestió de
govern eficaç i al servei de tota la població,
d'acord amb una concepció socialista de l'es-
port. Es en els municipis on s'ha de concretar
la política que els Socialistes propugnem en
tots els Sectors; i també en l'esport (pot ser més
que en altres).

La política esportiva municipal no és fàcil.
Les relacions amb els Clubs locals, moltes vega-
des conflictives; la gestió de les instal·lacions
municipals (cedir-les a un Club? Gestionar-les
directament?) La rentabilització social i espor-
tiva de les instal·lacions; L'elaboració de pro-
grames d'iniciació esportiva; l'esport en edat
escolar.

Es amb aquest objectiu que el Partit convoca
pels pròxims dies 25 i 26 de gener, unes Jorna-
des Municipals d'Esports, en les que es defini-
ran les línies generals d'actuació municipal so-
cialista en l'àrea de l'esport, amb assistència
dels Regidors d'esports del Partit, representants
d'altres municipis en que el Regidor d'Esports
sigui d'altre Partit, Secretaris de Política Sec-
torial de les Federacions, militants que treba-
llen en el Moviment Esportiu.

Així el Partit disposarà d'unes pautes que
donguin coherència i efectivitat a la gestió dels
Socialistes en el camp municipal, objectiu prio-
ritari d'aquests moments.

Els companys que estiguin interessats
en treballar en el Sector d'esports o bé
vulguin informació sobre la política es-
portiva del Partit, poden adreçar-se a
la Comissió d'Esports, c/ Cambó, 21,
Tel. 310 00 08, demanant per Victor Gi-
meno, Salvador Coromina ó Montse
Granell.
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La vida literària catalana
als inicis dels 80

L a vida literària catalana continua
sense timó, però continua. Jo diria

que de fa temps ha après a navegar a la
capa i se'n surt dels temporals. La prota-
gonista de la nostra pétrea i atropellada
Barcelona ha estat, sense cap dubte Mer-
cè Rodoreda. Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes —per segona vegada a una
obra novel·lística, per primera vegada a
una dona— pregonera de la Festa Major
de la ciutat, amb obra nova al carrer,Viat-
ges i flors, que és com si diguéssim la
quinta essència de l'estil segur i límpid de
l'autora i que ella mateixa proclama com
l'obra que voldria salvar de tots els incen-
dis; i encara, per acabar l'any, una nova
peça de títol suggeridor: Quant, quanta
guerra.

Entre els protagonistes, absolutament
VIP dins la vida literària ens trobem amb
Joan Corominas que treu al carrer el pri-
mer volum del seu tan esperat Diccionari
etimològic i complementari-això de com-
plementari ho diu per modèstia i per que
ningú no es pensi que vol esmenar la pla-
na al mestre Fabra — , diccionari que s'es-
gotà a la primera sortida. Mediteu si us
plau les característiques de la nostra vida
cultural: la nostra familia lletraferida
s'ho pensa dues vegades si ha de llegir
una novel·la de lladres i serenos, però de-
vora els diccionaris etimològics. Som una
nació com no n'hi ha d'altra,vet ho aquí!
Continuant amb els diccionaris surten al

Jornades d'ecologia
i medi ambient
del PSC (PSC-PSOE)

El 14 i 15 de març es celebraran les jor-
nades d'ecologia i medi ambient del Partit.
Es tractaran els següents temes generals:

— El cicle de l'energia nuclear (prenent
com a marc ideològic la ponència aprova-
da al darrer congrés, que és clarament anti-
nuclear i a favor de les energies alterna-
tives.)

— Energies alternatives.
— Protecció d'espais naturals.
— Gestió i contaminació de recursos

hídrics.
— Problemàtica dels residuus sòlids
— Ecologia a l'escola.
— Moviment ecologista.
— i altres.
A més a més, es tratarien tots els proble-

mes concrets que afectessin a comarques,
ja que les conclusions de les jornades es
passaran al Consell Nacional per a que es
pronunciï sobre elles, i així el Partit tindrà
una política medio-ambiental definida.

El calendari és el següent:
Fins el 16 de gener: rebuda de resums i

títols de ponències
Fins el 20 de febrer: rebuda de les po-

nències.
Febrer: inscripció dels participants a les

jornades
Per enviar les ponències i lloc d'inscrip-

ció: A la Comissió. Cambó, 21, 3er. pis Bar-
celona -3 Tel. 310 00 08.

carrer el Diccionari de la literatura cata-
lana, que esdevé polèmic a nivell de fets
divers, perquè els periodistes estravien
una carta com si es tractés d'una novel·la
d'en John Le Carré, i el Diccionari de les
ciències de la Societat als Països Catalans
que fa el seu camí tranquil·lament, per-
què, ja se sap, els científics són més serio-
sos que els literats. Els directors del pri-
mer són Joaquim Molas i Josep Massot i
Muntaner, i del segon F. Artal, Pere Ga-
briel, Ernst Lluch i F. Roca. Ja que som en
el capítol de l'ordre alfabètic, recordem
que s'ha acabat La Gran Enciclopèdia
Catalana que guarneix amb el seu color
verd elegant i els daurats discrets les bi-
blioteques d'arreu dels Països Catalans, i
no podem oblidar el Petit Curial enciclo-
pèdic, tan útil per als nostres escolars que
s'inicien a la vida intel·lectual catalana.

Amb ganes de presentar contrastos,
d'aspectes contrastats es fa una vida lite-
rària normal, tenim davant dels ulls, al
costat dels diccionaris doctes l'experièn-
cia eròtica. Així apareix a la pàgina literà-
ria de l'Avui, que amb tan encert i en pro-
fit de tots plegats mena l'Agustí Pons. Par-
lem d'erotisme doncs: En primer lloc l'es-
càndol de l'any, Deu pometes té el pomer,
firmat Ofelia Dracs, Premi "Sonrisa Verti-
cal", rera de l'obra s'amaguen escriptors
fets i drets, tots mascles, entre els quals hi
ha estilistes i fins i tot doctes professors
universitaris, com si fossin a la rafinada
Anglaterra,que caram! Els lectors fan ju-
guesques per tal d'endevinar de qui és ca-
da una de les narracions eròtiques del vo-
lum, que sigui dit de passada que pot ser-
vir de guia per adquirir abundant vocabu-
lari i bell estil. Èxit de públic el dia del Lli-
bre, respirem! Seguint amb l'erotisme a
frec de la porno apareix Afrodisíac, amb
dibuixos més porno encara, perquè els di-
buixos no queden matisats per l'estil súper
rafinat de la primfilada Anaïs Nin. Els
afeccionats al tema i amb butxaca sane-
jada es poden comprar el còmic superluxós
Bianca, una història excessiva, de Cuido
Crepax. La reedició d'Una mena d'amor
de C.A. Jordana, que fou en altres temps
tinguda per atrevida produirà sopreses,
però la descoberta del grau de tensió erò-
tica que pot produir l'activitat del prota-
gonista, quan, armat de ploma estilogràfi-
ca es disposa a corregir l'estil i introduir
fabirsmes a la prosa de l'escriptor autodi-
dacte, no te'desperdici.

Ja he parlat de la Fira del llibre i de Sant
Jordi, perquè com ja es sabut, els editors
continuen tenint la mateixa idea de mer-
cat que tenien els nostres avantpassats
medievals en tota mena de productes, le-
ma: com més serem més riurem! i treuen
els llibres a l'entorn de dues dates màgi-
ques: Sant Jordi i Nadal, Equinoci de pri-
mavera i Soltici d'hivern.

Per l'Equinoci de Primavera surten els
llibres premiats a l'hivern: La Senyora, An-
toni Mus. Premi Sant Jordi, (novel·la);
Pols de terrat, Joan Casas, Premi Víctor
Català, (contes);

El somriure de l'herba, de Josep Piera. Pre-
mi Carles Riba (poesia).

M'és impossible donar tota la llista de
les novel·les, dels llibres de narracions,
dels llibres de poesia que s'han editat du-
rant l'any 80, mentre els perits profètics
apocalíptics vaticinen la nostra immedia-
ta desaparició com a poble català, mentre
algun periodista desvagat ens titlla pel
cap baix de mediocres, mentre algun na-
rrador es quexia que no hi ha crítica, i al-
gun crític gemega perquè no hi ha cap
obra per criticar, apareixen novel·les no-
ves, es reediten les velles, neixen nous
poetes i els vells demostren que conti-
nuen essent-ho, de poetes. Citaré doncs
pour mon bon plaisir, una novel·la nova,
Guia d'estels i consta!.lacions d'Albert
Ullibarri, una novel·la nova d'un autor
vell —com jo/que no s'ofegui— Reserva
d'inquisidors de Manuel de Pedrolo, un
extraordinari llibre de poemes Mandràgo-
la de Josep Ma Llompart. Res més que uns
quants llibres a l'atzar.

Si a algú se li acudia estudiar Literatura
— als apocalíptics no els aniria gens mala-
ment estudiar un xic de literatura ja feta
y així deixarien d'obsessionar-se amb la que
s'ha de fer, hi ha uns quants llibres inte-
ressants: d'en Salvador Oliva, Mètrica Ca-
talana; De l'Albert Jané, El llenguatge;
d'en Francesc Vallverdú Aproximació crí-
tica a la sociolongüística catalana; de Jau-
me Vidal Alcover, Síntesi de la Història de
la Literatura Catalana i Llorenç Villalonga
i la seva obra; Enric Jardí: El Noucentisme;
Sebastià Serrano: Signes, llengua i cultura;
Jaume Roura: Martí d'Eixelar i la filosofia
del segle XIX. Després de llegir tot això,
sereu molt més savis que abans, paraula, i
més optimistes.

Per Nadal els prossistes a la feina: Nove-
l·les: Amic, amat de Joan Escobedo; L'ho-
ra violeta de Montserrat Roig; Pel camí ral
del nord de Robert Saladrigas; Camil i Adelf
de Joaquín Soler, i Narracions: Olivetti,
Moulinex, Chaffoteaux et Maury, natural-
ment d'en Quim Monzó; La burra esptalla-
da de Lali Cistaré, La pau dels dies de
Leandre Amigó...

L'Edmon Vallés ens ha deixat, i ens ha
confiat el seu últim llibre d'història gràfi-
ca, Història gràfica de Catalunya sota el
règim franquista. Quin testament més no-
ble per aquest home fidel, meticulós, amb
una memòria insobornable.

Poques traduccions a la lletra impresa,
en canvi el teatre passa el xarrampió de
l'embadaliment d'allò que es portava a
fora fa uns quinze o vint anys. Però tot fa
feix i el temps d'estiu ha estat fins i tot
temps de teatres plens i eufòria escènica.

No hi és tot ni molt menys en aquest
breu resum. No caldria sinó. La cultura
catalana del 80 esberla les costures dels
resums i això que no tenim política cultu-
ral encara.

Ma AURÈLIA CAPMANY
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365 dies de la vida del PSC (PSC-PSOE)

Un any per a consolidar
i enfortir el Partit

El 1980 ha estat un any im-
portant, dens, a voltes con-
flictiu, i transcendental en el
procés de consolidació del
nostre encara jove Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE).

Un any important de consolidació inter-
na del Partit, traduïda en un CREIXEMENT
de militància que, si bé no ha estat espec-
tacular, sí ha estat permanent al llarg del 80
i que podem fixar en un augment del 25%
recpecte al nombre de militants de l'any an-
terior. La consolidació i el creixement es fan
paleses també en la creació de vint-i-cinc
noves agrupacions i la constitució de tres
federacions fins ara inexistents; les federa-
cions socialistes de la Vall d'Aran i de la
Conca de Barberà, recentment constituï-
des, en són exemple

S'ha iniciat, en aquest any que hem tan-
cat, un procés de concreció i consolidació
de les estructures orgàniques i territorials
del Partit. El model organitzatiu del PSC
estava travessant una crisi i unes deficièn-
cies en el seu esquema que repercutia en la
manca d'estructuració i coordinació de les
agrupacions i les federacions. Calia afron-
tar això amb un nou plantejament que fou
un del punts de debat en el nostre I Ion.
Congrés celebrat el passat juliol; a partir
d'aquí, el Partit ha iniciat l'adaptació de la

seva estructura interna a la nova realitat de
l'organització i de Catalunya.

La posta en marxa de noves secretaries
en el si de la Comissió Executiva Nacional
i la constitució de comissions sectorials
adscrites a les diverses secretaries, la pro-
gramació de conferències, seminaris i jor-
nades sobre temes secto-ials i de política
general, la participació en campanyes so-
bre temes de preocupació general com el
divorci o les nuclears, tot plegat, ha iniciat u-
na activitat política conduïda en dos fronts:
la dinamització interna de la militància so-
cialista i la inserció en el teixit social de la
realitat catalana que el nostre projecte re-
clama. Tot plegat, lluny de balanços triom-
faistes, indica només un camí iniciat en el
si del Partit en aquest any que ha acabat;
cal ara enfortir i enriquir aquesta dinàmi-
ca interna, utilitzar i potenciar totes les pos-
sibilitats que la nostra organització té en el
camí del Partit dels Socialistes que tots
volem.

Gir electoral al Parlament
Els grans eixos que més han marcat la vi-

da del Partit en L'any 1980 han estat, sens
dubte, la campanya i les eleccions al Parla-
ment de Catalunya i la celebració del Mon.
Congrés, el primer ordinari que celebràvem
després de la unificació socialista del juliol
del 1978. En un altre aspecte, la participa-
ció dels socialistes en les eleccions sindi-
cals que s'han celebrat al llarg de l'any, do-

Segón Congrés del Partit debats i tensions superats amb l'esforç col·lectiu.

La Cayalunya Nova, un projecte que no
va poder ésser pel gir conservador de l'e-
lectorat català.

nant ple suport a la Unió General de Tre-
balladors, emmarca aquest panorama.

Punt especial d'esment mereix la intensi-
ficació de les relacions dels Socialistes de
Catalunya alnb els companys socialistes de
la resta de l'Estat, en l'esperit de solidaritat
i col·laboració mútua que el nostre partit
sempre ha pregonat. El suport i la participa-
ció del PSC s'han fet especialment palesos
en la campanya per l'autonomia plena del
poble d'Andalusia, a partir de l'històric 28
de febrer, i en el referèndum de l'Estatut
de Galícia celebrat el 21 de desembre, col-
laborant amb els companys del PSOE d'An-
dalusia i del PS de G. respectivament. S'han
intensificat també les relacions amb la Fe-
deració Socialista de les Illes Balears, en el
marc de la unitat cultural que ens uneix. I
igualment, han augmentat els contactes i
les trobades amb socialistes de tot l'Estat.

L'any 80 havia començat amb les con-
clussions de la Conferència Nacional del
PSC (PSC-PSOE) que portaren el programa
de govern socialista per a la Generalitat.

A partir d'aquí tota l'organització i tota
la militància del Partit s'abocà a preparar
unes eleccions decissives per al nostre país
i per a la consolidació de l'autonomia: les
primeres eleccions al Parlament de Catalu-
nya. El Partit s'abocà en la campanya per
"la Catalunya Nova". El 20 de març seria
però un dia de gran desilusió per als socia-
listes: el panorama electoral català féu un
gran gir conservador i relegà al nostre partit
a la primera força de l'oposició.

El 29 de març, el Consell Nacional feia
una reflexió i una autocrítica dels resultats
electorals i es marcava els objestius dels
socialistes al Parlament oposició per cons-
truir i per donar alternatives.

Constituït el Parlament, el Partit organit-
za tot un seguit de seminaris i jornades de
gran interès, tot i que l'assistència de mili-
tants en alguns d'ells fos minsa, que s'ani-
ran continuant al llarg de l'any. En aquests
seminaris es tractaren temes com: centrals
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nuclears, socialisme i democràcia a Argen-
tina, la situació a L'Uruguay, la política al
Parlament, la política capitalista en front
de la crisi, la democràcia social per canviar
la vida, i altres. En el 80 es celebraren tam-

bé jornades socialistes que tractaren temes
específics com el municipal, l'agricultura,
la pesca i altres, en algunes de les quals
participaren socialistes de tot l'Estat. En el
mes de desembre es celebrà una trobada
entre parlamentaris i especialistes de te-
mes agraris del PS de França i el PSC.

Mon. Congrés: el gran
debat intern

Ja abocat en el període pre-congressual
el Partit inicià un ampli debat intern enfo-
cat al Mon. Congrés que es celebrà els dies
4, 5 i 6 de juliol. L'OPINIÓ SOCIALISTA
obre a les seves planes una tribuna especial
en la que són exposades les diverses cor-
rents d'opinió que s'expressen davant del
congrés. Mentrestant, el Consell Nacional
considera insuficient l'informe de gestió
que ('Executiva vo! presentar al Congrés.

El l Ion. Congrés del PSC (ÇPSC-PSOE) du-
ra tres dies i mig amb les seves respectives
nits; es produeixen fortes tensions i l'aban-
dó d'un sector de delegats. Els debats i les
discussions de ponències es succeeixen en
un marc totalment democràtic i obert.
El Congrés elegeix el nou Consell Nacional
i la nova Comissió Executiva Nacional;
Joan Reventes és reelegit prime secretari
del Partit, es creen dues noves secretaries

per cobrir dos temes de la importància de
la política comarcal i dels moviments as-
sociatius, es divideixen en dues secretaries
les tasques de l'anterior secretaria d'orga-
nització i es creen vuit secretaries nacio-
nals. Sota el lema de "El projecte nacional
dels treballadors" es clou el Congrés amb
l'objectiu de, a partir d'ell, consolidar i en-
fortir el Partit.

Al mes de setembre es constitueixen ar-
reu de Catalunya la majoria d'Agrupacions
i federacions del Partit que han hagut de
renovar els seus càrrecs directius; la fede-
ració de Barcelona enmig d'un clima de dis-
tensió i d'unitat elegeix Josep Maria Trigi-
ner com a primer secretari.

Els dies 25 i 26 d'octubre es reuneix a
Castelldefels, pe primer cop, el nou Con-
sell Nacional del PSC (PSC-PSOE). El pri-
mer secretari va exposar l'informe polític
de L'Executiva, es feu un informe sobre les
elecciones sindicals i es presentà un pla
d'acció a debatre per al 1981.

La Joventut Socialista de Catalunya,
després d'una estapa de tensions i provisio-
nal itat, celebra el seu segon congrés en un
marc d'entesa i unitat. Javier Pérez n'és ele-
git primer secretari.

Última reunió de l'any
del Consell

Els dies 20 i 21 de desembre es reuneix de
nou el Consell Nacional. En la reunió, que
va celebrar-se a Barcelona es va debatre i
aprovar l'informe polític presentat pel pri-
mer secretari, Joan Revenios. Al llarg del
debat es va fer especial referència a la polí-

tica d'aliances del Partit i al trencament
del front conservador del Parlament. Des-
prés de la creació de vàries comissions del
Consell, es va passar a debatre el Pla d'Ac-
cció del Partit per a 1981, que va ser final-
ment aprovat amb cap vot en contra i dot-
ze abstencions.

Aquest pla marca les orientacions i ob-
jectius del partit cara l'any que ha comen-
çat centrats en tres punts: política d'oposi-
ció i alternatives al Parlament, reforç i po-
tenciació dels grups socialistes als ajunta-
ments i altres entitats locals, i una política
sindical suport a la UCT. A nivell de grans
prioritats organitzatives, el pla del 81 es
planteja: la millora de l'organització inter-
na del Partit, l'increment de l'activitat mili-
tant i d'implantació deIPartit arreu de Ca-
talunya, u l'esforç per opularitzar i difon-
dre la política socialista a la societat ca-
talana.

El Consell va valorar positivament el
creixement registrat al Partit i es marcà l'ob-
jectiu d'incrementar la militància en un
50% en el 81, incidint amb prioritat en les
zones obreres i populars, fent campanyes
de difussió i popularització de la política
socialista i desenvolupament i potenciant
la premsa socialista.

En la seva última reunió de l'any, el Con-
sell Nacional va decidir reunir-se nova-
ment a finals d'aquest mes de gener. Els te-
mes a tractar en el primer Consell del 81
són el reglament del propi Consell i de les
Comissions de Conflictes, l'elecció de càr-
recs organitzatius i el debat i aprovació
dels pressupostos ordinaris del Partit per
a 1981.

El campeonato de fútbol-sala, adelante
Desde estas páginas ya habíamos infor-

mado que la Secretaría de Movimientos A-
sociativos estaba impulsando un campeo-
nato abierto (militantes, simpatizantes,
amigos, etc.) de fútbol sala; y cuyo objetivo
fundamental es intentar crear entre aque-
llos que participan "comisiones de deporte
popular", que desarrollen una política de
incidencia en este campo, así como la es-
trategia deportiva del partido dentro del
asociacionismo deportivo. Hasta ahora las
agrupaciones participantes son: Vilanova,
Ametlla de Mar, Sitges, Terrassa, Santa Co-
loma (2 eq.), l'Hospitalet (2. eq.), Poble Nou,
Bon Pastor (2 eq.) y el grupo Parlamentario.

Hasta ahora y debido a las tareas especí-
ficas de cada agrupación, se está en una fa-
se de celebración de partidos amistosos, así
como de impulsar la creación de más equi-
pos; todo ello permite ir estructurando me-
jor el campeonato que empezará la 2.a

quincena de enero.
Reseña de partidos
celebrados

El 13 de diciembre en la piscina de Poblé
Nou se enfrentaron la Agrupación de dicha
barriada y los jóvenes deportistas de B.
Pastor, siendo el tanteo de 6-9 a favor de es-
tos últimos; la opinión reinante entre los
participantes es de "que la práctica depor-
tiva sea una mejor toma de conciencia de
cómo está estructurado hoy en día el depor-
te, y la necesidad de que el partido esté pre-
sente en él". Asimismo, el martes 16 en el
polideportivo viejo de Santa Coloma se en-
frentaron la Agrupación Santa Coloma (que
está dando muestras de gran interés por el
torneo) con la sección e Bon Pastor, triunf a-

Uno de los dos equipos del Bon Pastor de fútbol-sala socialista.

ron estos Itimos por 9-12. Finalizado el par-
tido se comentó que este tipo de activida-
des debe tener una continuidad, y se debe
vincular a los'movimientos de deporte po-
pular que se dan en barrios y pueblos". La
devolución de la visita se saldó con el triun-
fo, nuevamente, de B. Pastor por 9-5, aun-

que hay que destacar el buen juego practi-
f cado por ambos conjuntos.

Finalmente queremos remarcar a todos.
aquellos interesados en-esta activida«
se dirijan a la Secretaría de Movirnjtén^s ̂ D^j*
sociativos,'donde se les dará ir/frçjmación
más detallada del campeonato./V^
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L'OPINIÓ
socialista

Si no ens hi posem
tots, no podrem
aconseguir allò que
tots volem.

No esteu encara subscrits a L'OPINIO
SOCIALISTA?

La consolidació del nostre portaveu depèn del
suport que li donem tots el que militem o simpatitzem
amb el socialisme.

Volem que TOPI NIO es converteixi en una revista
setmanal, però això només serà possible quan siguem
molts els qui la recolçem amb la nostra subscripció.
Amb aquest objectiu cal que subscrigueu als
amics i companys i que comprovis que tens al
dia la teva subscripció.

L'OPI NIO SOCIALISTA ha d'ésser la
revista de tots els Socialistes de
Catalunya.

Aquesta setmana
em subscriuré a
L'OPINIO
SOCIALISTA.
Es una bona idea
regalar una altra
subscripció a un
amic.

Ho he decidit: Vull
estar informat, per
mitjà d'una
publicació f ¡able,
vull saber què fan
els companys
socialistes al món,
a Espanya,
a Catalunya, als
ajuntaments,
al sindicat, al partit...

Ser socialista
també vol dir llegir

socialista, i ser
subscriptor de

L'OPINIO vol dir
fer-la possible.

T'^VDTTVTT/^ SUBSCRIPCIÓ
L\JÌTHM L\J A n u a l : 8(X1 pessetes. Est ranger : l .OOOptcs . I

f,.*. _ _ * _ Y * — â _ J^ * •. • _ -v ,,,,..

í« SOCÍalíSta Quota d'ajut: 2.(XK) pessetes.

Av Francesc Cambó, 21 - 4art 1d - BARCELONA (3)

Nom i cognoms
Adreça
Població I).P

Forma de pagament Taló bancari, o domiciliació
bancària.


