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L 'Agrupació és l'organisme de base
del nostre partit.. E'S el lloc fona-
mental del debat polític i, també,

el nucli bàsic d'organització i desenvolu-
pament de l'acció militant.

Un partit militant, un partit dinàmic,
projectat cap a l'exterior, s'ha de recolzar
essencialment sobre l'activitat i la vitali-
tat de les seves agrupacions. D'ací, la gran
importància que té al nostre partit el tirar
endavant una política de dinamització de
la vida interna i de la projecció externa de
l'Agrupació. Sense unes agrupacions vives
i dinàmiques, arreu de Catalunya, l'acció
del partit perdria tota eficàcia. Més encara:
el propi partit aniria morint perquè aniria
convertint-se en una estructura desvincu-
lada de la realitat, allunyada dels treba-
lladors i del poble, burocratitzada i buida.

El nostre partit s'ha marcat d'una ma-
nera molt clara l'öbjectiu de treballar in-
tensament per tal d'aconseguir un màxim
desenvolupament democràtic i militant
de l'organització. Afirmar aquest objec-
tiu, i fer-lo realitat, exigeix tenir clarament
definits els elements que permetin un bon
funcionament intern i una projecció efi-
caç de l'acció militant. Perquè la volun-
tat militant és necessària, però no és su-
ficient. No sols és necessari treballar i llui-
tar, cal fer-ho bé i amb eficàcia.

Cal, en aquest sentit, definir clarament
les tasques organitzatives i polítiques de
l'Agrupació:

1) L'Agrupació com a centre d'informa-
ció i debat.— El procés de discussió que
va marcant democràticament l'orientació
política del partit arrenca de les Agrupa-
cions i té en elles un terreny essencial. El
partit defineix democràticament la seva
estratègia mitjançant un procés molt am-
ple de discussió, que requereix informació
aprofondida sobre els temes, a fi que cada
militant pugui intervenir i votar amb ple
coneixament de causa. Conseqüenment,
abans de cada Conferència o Congrés,
l'Agrupació ha de procedir a l'elaboració
i discussió dels documents, d'una manera
àmplia, seriosa i aprofondida. En el pe-
ríode intercongressual, d'acció regular del
partit, l'Agrupació ha de poder conèixer i
debatre els documents dels òrgans de di-
recció, formar les seves valoracions i plan-
tejar iniciatives.

2) L'Agrupació com a nucli bàsic de for-
mació.— La formació de base ha de rea-
litzar-se en el si de les Agrupacions. No
pot haver-hi debat seriós si tots els mili-
tants no disposen d'informació i de forma-
ció suficients. La formació dels nous mili-
tants, en particular, ha d'assegurar-se
d'una manera sistemàtica en el si de l'Agru-
pació, donant-los-hi a conèixer la història
del Partit, les seves característiques orga-

El funcionament í l'acció
de les Agrupacions del Partit
nitzatives, la seva estratègia, el seu pro-
grama, així com el concepte bàsic de l'ac-
ció militant.

3) L'Agrupació com a centre d'organit-
zació de l'acció militant.— L Agrupació
no pot ser un simple aglomerament de mi-
litants que es reuneix de tant en tant per
a discutir L'Agrupació ha de dotar-se d'una
estructura i d'uns mitjans que li permetin
organitzar l'acció militant. Cal, en aquest
sentit, una comissió executiva que funcio-
ni, un pla d'acció de l'Agrupació, una or-
ganització per seccions (en funció del tre-
ball sectorial, sindical i la projecció ciu-
tadana dels militants).

4) L'Agrupació com a col·lectiu d'acció
cultural i d'esplai.— Els companys i com-
panyes s'afilien al Partit per a lluitar pel
socialisme, per a canviar la societat. Però
també per motivacions personals més
concretes, entre les que té una especial
importància la recerca d'un marc d'amis-
tat, de participació, d'autoformació, de vi-
da cultural en el sentit més ample. Una
Agrupació que no es proposi donar res-
postes concretes a aquestes necessitats
personals dels militants és una Agrupació
que mai no arribarà a funcionar bé.

5) L'Agrupació com a element de difu-
ssió de les idees del Partit i com a instru-
ment de comunicació amb els treballa-
dors i el poble.— Un partit socialista es
converteix en electoralista no pas quan
participa activament en una campanya
electoral, sinó quan abandona tot contac-
te amb l'opinió popular en els períodes
no-electorals. L'activitat propagandística
de l'Agrupació ha d'ésser permanent. Lò-
gicament tindrà moments de més intensi-
tat (en les campanyes electorals i en les
de propaganda nacional o de Federació),
però l'Agrupació ha d'ésser capaç de rea-
litzar, d'una manera permanent un treball
de popularització de les idees i propostes

Per Raimon Obiols
del Partit: venda militant de la premsa,
confecció d'un butlletí propi, cartells, oc-
tavetes, reunions públiques, reunions amb
simpatitzants, presència de l'Agrupació al
carrer, festa de l'Agrupació, etcètera

6) L'Agrupació com a instrument d'im-
plantació i coneixement del Partit.— Avui,
d'una manera pràcticament no programa-
da, vegetativa, el Partit està creixent: prop
d'un miler de nous afiliats en els darrers
sis mesos Això vol dir que hi ha una certa
represa de l'interès pel combat socialista
(després del période de refluxe, del "de-
sencantament"). Cal treballar a fons sobre
aquesta nova realitat. Les Agrupacions
han de tenir una llista de simpatitzants,
de treballadors que s'han acostat en un o
altre moment al Partit (interventors, assis-
tents a festes o reunions públiques del
Partit (interventors, assistents a festes o
reunions públiques del Partit, etc.). I pe-
riòdicament han de convidar-los personal-
ment a reunions obertes, cuidadosament
preparades, amb contingut interessant,
per tal d'impulsar un esforç cap a un co-
neixement massiu de l'organització.

En una línia d'actuació general del
combat socialista en tots els camps, la
qüestió de dinamitzar les Agrupacions és
un tema cabdal, sols si reeixim en aquest
objectiu, que el "Pla d'Acció del Partit per
a 1981" defineix com a prioritari, arriba-
rem a consolidar un Partit sòlidament or-
ganitzat, amb un gran sentit de la demo-
cràcia interna i amb una enèrgica projec-
ció militant. Si forjem entre tots aquesta
organització —i això requereix una reno-
vació profunda de la vida de les Agrupa-
cions— haurem fet un pas endavant
d'enorme importància on la via en la vic-
tòria del socialisme i dels treballadors a
Catalunya.

El Pla Anual d'Acció per a 1981

El Partit i el seu futur
El darrer Consell Nacional del Partit va

debatre i aprovar el Pla Anual d'Acció del
Partit per a 1981 que havia redactat la Co-
missió Executiva Nacional.

El Pla és un document de trenta-quatre
folis que fonamentalment no és una de-
claració de línia política —aquesta cal
cercar-la en els documents congressuals —,
sinó que és un instrument de treball per a
una creixent dinamització del Partit, per
la que cal una participació de tots en
l'esforç comú, doncs depèn de la voluntat
de treball de tota la militància que pugui
reeixir uns objectius plenament realitza-
bles. El document pretén traçar unes
orientacions pel treball militant en els
seus diferents aspectes político-organitza-
tius per a contribuir a una millora de l'or-
ganització interna i de la nostra incidèn-
cia política.

L'orientació general del treball oolitic
del Partit es centra en aquests moments en
uns grans objectius:

— Una política d'oposició ferma i res-
ponsable sobre la base de l'autonomia so-
cialista.

— Vèncer el combat municipal.
— La inserció del Partit entre els treba-

lladors i el poble, a través de la militància
sindical a UGT.

— Màxim desenvolupament de l'orga-
nització i de l'activitat del Partit.

— Projecció i popularització de l'alter-
nativa socialista en tots els terrenys.

Millorar els mecanismes
interns del Partit

És necessari crear una nova dinàmica
en el funcionament organitzatiu intern i la
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Militants i població en percentatges

Créixer en militància i
mantenir l'equilibri territorial

El Pla d'Actuació del Partit
per a 1981 aprovat en l'últi-
ma sessió del Consell Nacio-
nal fixa com un dels objec-
tius prioritaris de l'actuació
durant aquest any, la implan-
tació i el creixement del Par-

tit. Es obvi que no és sufi-
cient plantejarse el creixe-
ment de manera aïllada; el
que cal bàsicament és verte-
brar els mecanismes d'en-
quadrament dels militants,
antics i nous, de tal manera
que es potenciï la seva actua-
ció emmarcada en una pers-
pectiva de treball col·lectiu.

Un funcionament òptim de les estructu-
res del Partit a tots els seus nivells, d'Agru-
pació, de Federació i Nacional, és un re-
quisit previ a qualsevol política de creixe-
ment. Però, al mateix temps, si no crei-
xem, si no ens convertim, de veritat, en un
partit de mases, serà força difícil que el
Partit pugui donar resposta als seus objec-
tius immediats i futurs.

Hem afirmat moltes vegades que el
nostre partit gaudeix d'una implantació
relativament extesa al conjunt de Cata-
lunya, que és el partit amb una distribució
territorial més equilibrada. Sense conside-
rar les xifres absolutes, la comparació en-
tre la distribució de la població a Cata-
lunya i la dels militants del nostre partit
ens dóna la tabla que reproduïm a aques-
tes mateixes planes.

Una política d'expansió ha de contem-
plar; no tan sols un creixement numèric
general, sinó fonamentalment, un procés
d'expansió territorial i per sectors de la
població d'acord amb uns objectius polí-

El cens de militants;
actualitzat

A finals de l'any passat, desembre del
80, s'ha actualitzat el cens de militants
del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE). Amb la xifra total de mili-
tants censats i la dels militants de cada
Federació, hem establert aquest quadre
de percentatges en que queda definit la
incidència del Partit a cada una de les co-
marques catalanes, en quant a nombre
d'afiliats.

A la columna de la dreta s'hi especifica
el tant per cent de població, respecte als
habitants globals de Catalunya, que hi ha
a cada federació del PSC (PSC-PSOE), se-
gons el cens de l'any 75 que donava una
població total de 5.691.000 habitants a
Catalunya.

Pot observar-se que la proporció entre
el nombre d'habitants i la de nombre de
militants a cada Federació manté una re-
lació força uniforme a tot Catalunya. La
incidència del Partit en el conjunt de ciu-
tadans de Catalunya és doncs equilibrada
i es dóna el cas que a quinze de les vi.nt-i-
tres federacions que té, supera la propor-
ció respecte al nombre d'habitants; en sis
federacions la militància supera en un
punt o més la proporció d'habitants.

L'equilibri que es dóna entre nombre
d'habitants i nombre de militants socialis-
tes és important, si bé cal assenyalar que
és un equilibri a la baixa i que, si bé és in-
teressant mantenir-lo, l'equilibri hauria
d'ésser amb unes xifres de militants supe-
riors a totes les agrupacions i federacions
del Partit.

Federació % de mili-
tants PSC

% de( po-
blació

I- Gironès, Garrotxa, Alt i
Baix Empordà, La Selva i
Ripollès 8 , 8 %
II- Maresme 3 , 6 %
III-Vallès Oriental 3 , 7 %
IV-Vallès Occidental 1 0 , 7 %
V-Barcelonès Nord i 1 0 , 9 %
VII-L'Hospitalet
VI- Barcelona ciutat
VIII-Baix Llobregat Sud i
XX- Baix Llobregat Nord 9 , 6 %
IX- Baix Penedès 1 %
X- Garraf 1 , 6 %
XI- Bages, Solsonès i
Bergadà 2 , 6 %
XII-Anoia 1 , 7 %
XI11-Osona 0 , 9 %
XIV-Tarragonès, Alt
Camp i Conca de Barberà 2 , 7 %
XV-Baix Camp 2 . 6 %
XVI- Baix Ebre i Montsià 3 %
XVI I-Terra Alta, Ribera
d'Ebre i Priorat
XVIII- Segrià, Les Garri-
gues, La Noguera, L'Ur-
gell i la Segarra. 5 , 7 %

'XIX-Al t Urgell, Cerdanya
i Andorra 1 , 1 %
XXI-Al t Penedès 1 , 3 %
XXII- Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Ribagorça 2 , 5 %
XXIII-Val l d'Aran 0 , 1 %

7 ,
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3 ,
9 ,

1 2

6 %
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8 , 1 %
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3 , 6 %
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3,2%
, 8 %

%

0 , 6 % 0 , 8 %

0 , 5 %
1 %

0 , 4 %
0 , 0 9 %

*El percentatge de la població és sobre el total
de Catalunya en les comarques de l'Alt Urgell
i Cerdanya i no inclou Andorra.

tics i organitzatius determinats.
En aquest sentit, l'anàlisi de les situa-

cions diferencials pot ésser particular-
ment útil: detectar a partir d'uns certs cri-
teris quines àrees del Partit es troben per
sota de la mitja La comparació amb les
xifres de població se'ns presenta com a
una primera aproximació.

En relació amb les xifres de població,
els desequilibris apareixen, menys que en
els altres partits probablement, però hi
són. Les desviacions més singulars de cai-
re negatiu, per ordre d'importància per-
centual estan a les federacions XIII (Oso-
na), VII (L'Hospitalet), XI (Tarragonès, Alt
Camp, Conca), XVII (Terra Alta, Ribera,
Priorat) i II (Maresme).

Si acceptem la distribució de la pobla-
ció de Catalunya com un criteri de refe-
rència se'ns presenten unes primeres man-
cances.

La comparació amb altres partits pot
resultar també il·lustrativa, com es pot
veure en els percentatges de militants co-
rresponents al PSUC.

projecció social del Partit; la revitalitza-
ció de l'agrupació, l'impuls del debat polí-
tic no sectaritzat, el funcionament eficaç
de les estructures del partit i l'objectiu de
multiplicar el nombre de militants són
prioritats essencials.

Cal vetllar pel bon funcionament de la
informació interna del Partit que ha de
permetre una millor relació i coordina-
ció entre les seves respectives estructures.
Cal posar en marxa un sistema ben esta-
blert de circulars internes i comunica-
cions. Hom té previst l'elaboració d'un
"manual de circulars" per facilitar i defi-
nir aquesta tasca.

El document estableix les formes de
coordinació que cal seguir entre les orga-
nitzacions del Partit entre elles, i la coor-
dinació entre el partit i les institucions,
tan als municipis, com a les diputacions, a
la federació de municipis, el Parlament,
el Congrés i el Senat.

Dins d'aquest apartat el Pla d'Acció es
refereix a la funcionalització dels serveis
centrals del partit i a la manera en que
s'estructuren les activitats dels òrgans de
direcció.

Créixer en presència
a la societat

El quart punt, dels cinc en que s'estruc-
tura el document, tracta de l'increment de
l'activitat militant, mitjançant la dinamit-
zació de l'activitat a les agrupacions, la
potenciació de les federacions, la secto-
rialització de l'activitat del Partit i la seva
implantació i creixement.

La difussió i popularització de_
tiva socialista i de la politici
contempla en el Pla d'Accüí
ris aspectes que passen q&T'a presèr
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En aquest mapa pot observar-se la dis-
tribució definitiva de cada una de les fe-
deracions del Partit i les comarques que
en formen part, d'acord amb les resolu-
cions del Mon. Congrés i del Consell Na-
cional del PSC.

Les xifres indiquen el tant per cent de
militants que hi ha a cada federació, res-
pecte al nombre total d'afiliats al Partit.

Els percentatges corresponents a Baix
Llobregat Nord i Baix Llobregat Sud, i
L'Hospitalet i Barcelonès Nord han hagut
de fer-se conjuntament per no existir xi-
fres desglossades.

?,fe %
3.1%

5,7%

°. £•%

IV
•U%

•U '/,

Comparació amb el PSUC
Un funcionament òptim de les estructu-

res del Partit a tots els seus nivells, d'Agru-
pació, de Federació i Nacional, és un re-
quisit previ a qualsevol política de creixe-
ment. Però, al mateix temps, si no crei-
xem, si no ens convertim, de veritat, en un
partit de masses, serà força difícil que el
Partit pugui donar resposta als seus objec-
tius immediats i futurs.

Hem afirmat moltes vegades que el
nostre partit gaudeix d'una implantació
relativament extesa al conjunt de Cata-
lunya, que és el partit amb una distribució
territorial més equilibrada. Sense conside-
rar les xifres absolutes, la comparació en-
tre la distribució de la població a Cata-
lunya i la dels militants del nostre partit
ens dóna la tabla que reproduïm a aques-
tes mateixes planes.

Una política d'expansió ha de contem-
plar, no tan sols un creixement numèric
general, sinó fonamentalment, un procés
d'expansió territorial i per sectors de la
població d'acord amb uns objectius polí-
tics i organitzatius determinats.

En aquest sentit, l'anàlisi de les situa-
cions diferencials pot ésser particular-
ment útil: detectar a partir d'uns certs
criteris quines àrees del Partit es troben
pef sota de la mitja. La comparació amb
les xifres de població se'ns presenta com a
una primera aproximació.

En relació-amb les xifres de població,
els desequilibris apareixen, menys que en
els altres partits probablement, però hi
són. Les desviacions més singulars de cai-
re negatiu, per ordre d'importància per-

centual estan a les federacions XIII
(Osona), VII (L'Hospitalet), XI (Bages, Ber-
guedà, Solsonès), VI (Barcelona, ciutat),
XIV (Tarragonès, Alt Camp, Conca), XVII
(Terra Alta, Ribera, Priorat) i II (Maresme).

Si acceptem la distribució de la pobla-
ció de Catalunya com un criteri de refe-

rència se'ns presenten unes primeres man-
cances.

La comparació amb altres partits pot
resultar també ilustrativa, com es pot
veure en els percentatges de militants
corresponents al PSUC.

Les xifres d'aquest quadre corresponen
als tants per cents de militància del Par-
tit. Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
respecte al nombre total dels seus mili-
tants. Les dades que han estat extretes del
cens d'aquest partit elaborat en el seu Ve.
congrés, recentment celebrat, han estat
adaptades aproximant-les a la distribució
territorial de les federacions del nostre
partit. Algunes han estat agafades abar-
cant vàries federacions perquè no dispo-
sem de les xifres desglossades.

La comparació amb els percentatges

Federació % militants
PSUC

I- Gironès, Garrotxa, Alt i Baix
Empordà, La Selva i Ripollès 4,4%
11-Maresme 4,2%
III-Vallès Oriental 3,2%
IV-Vallès Occidental 20 %
V- Barcelonès Nord i
VII-L'Hospitalet 11,4%
VI-Barcelona ciutat 26 %
VIII- Baix Llobregat Sud i
XX-Baix Llobregat Nord 12,2%
X-Garraf 1,2%
XI- Bages, Bergadà i Solsonès 3,5%
XII-Anoia 0,2%
XI11-Osona 0,9%
XIV- Tarragonès, Conca, Alt Camp
XV-Baix Camp
XVII- Priorat, Ribera, Terra Alta
IX- Baix Penedès 5,9%
XVI- Baix Ebre, Montsià 1,6%
XVIII- Segrià, Garrigues, Noguera,
Urgell, Segarra 3,1%
XIX- Alt Urgell, Cerdanya, Andorra 0,7%
XXII- Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ri
bagorça
XXIII-Vall d'Aran 0,7%
XXI-Alt Penedès 0,5%

de població de Catalunya —veure l'altre
quadre— assenyalen forts desequilibris
en el partit dels comunistets catalans, de-
sequilibris que es concreten, per exemple
en un percentatge molt elevat, respecte a
ia població, al Baix Llobregat i al Vallès
Occidental, on hi té fonamental incidèn-
cia la militància del PSUC. Per altra ban-
da, en sentit totalment oposat les propor-
cions a les terres gironines i, a la comar-
ca de l'Anoia són exemples que situen for-
ça avall la proporció respecte a la pobla-
ció. Pel que fa a altres desequilibris com
el referent a la ciutat de Barcelona o el de
la comarca d'Osona, les proporcions són
semblants a les que es donen en el nostre
Partit dels Socialistes.

dels socialistes en els mitjans de comuni-
cació, campanyes de difussió i popularit-
zació del Partit, activitats polítiques cen-
trals, desenvolupament i potenciació de
la premsa socialista i activitat editorial
amb segell socialista.

Pel que fa a l'aspecte concret de la prem-
sa socialista, el Pla del 81 considera que
l'esforç prioritari cal esmerçar-lo eo la po-
tenciació del portaveu del partit "L' OPI-
NIÓ SOCIALISTA"; L'objectiu és fer-ne
una publicació de periodicitat setmanal,
amb una edició en català i una en castellà
i dirigida, sobre la base de la subscripció,
a cada un dels militants. Cal vetllar, en
aquesta línia de potenciació del portaveu
per aconseguir: un millorament del con-
tingut i dels aspectes formals de "L'OPI-
NIÓ", una campanya eficaç i controlada
de subscripcions, i assegurar la regularitat
i rapidesa de la distribució.

Així mateix, des de la direcció del Par-
tit s'impulsaran les iniciatives d'agrupa-
cions i federacions en crear els seus òr-
gans de premsa propis, constituint uns es-
quemes d'ajut tècnic i econòmic.
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Incidir al Partit als ajuntaments í a la societat

La Política Sectorial,
eix fonamental d'actuació

Un dels plantejaments bà-
sics del Pla d'Acció del Partit
respecte a l'any 81 és la sec-
torialització. Amb aquest
mot s'engloba tota una con-
cepció organitzativa que no
afecta tan sols a la Secreta-
ria de Política Sectorial, sinó
que es fa extensiva a totes les
secretaries.

L'organització territorial, característica
dels partits d'esquerra, garanteix la demo-
cràcia i la representativitat d'un partit. Per
això cal mantenir-la, però amb ella sola
no n'hi ha prou; aquesta estructura està
passant una crisi i només cal veure el per-
centatge de militants que assisteixen a
una assemblea qualsevol.

Es clar que cada militant*està immers en
un entorn social, bé sigui per professió,
per què pertany a una associació con-
creta, per afició, etc., i des d'aquest pris-
ma cal estructurar una organització en
sectors, coordinada amb la territorial.

A l'hora de plantejar quines activitats
inclou la Secretaria de Política Sectorial,
sovint es cau en convertir-la en un calaix
de sastre on hi va a parar tot el que no és
política general. És un error, una disgre-
gació excessiva de temes en sectors i cal
donar contingut polític al tema.

Hi ha diverses concepcions. Al PSOE es
va crear una Secretaria de Sectorials al
congrés extraordinari i inclou només els
sectors que afecten a la millora en la qua-
litat de vida quotidiana dels treballadors:
educació, salut, ecologia, la dona, serveis
socials i consumidors. Al PSC, la Secreta-
ria existeix des del congrés d'unitat i hi te-
nim molts més sectors, com per exemple
cooperativisme, seguretat ciutadana o es
ports, que no estan contemplats a nivell
federal.

Incidir on hi ha moviment de
masses

D'acord amb els estatuts del Partit, la
Secretaria de Sectorial, vol crear comi-
ssions de treball sobre aquells sectors da-
rrera dels quals hi hagi un moviment de
masses, on aplicar la lluita política dels
militants socialistes. A partir de la creació
d'aquestes comissions cal endegar un tre-
ball de coordinació amb les altres se-
cretaries, alguns temes són ja tractats en-
tre unes quantes, una d'elles: la de Movi-
ments Associatius. Respecte a la Secretaria
de Documentació i Estudis cal establir i dife-
renciar les competències tècniques que li
són pròpies del treball concret d'una co-
missió, coordinant-se i evitant la divisió
d'esforços; es té la intenció d'integrar les

Debatre a cada sector per a fer una política correcta en tots els camps.

àrees del gabinet tècnic a cada una de les
secretaries, corresponent la coordinació
global de tots aquests serveis a la Secre-
taria de Documentació i Estudis.

Les comissions actualmente existents
dins del camp de la política sectorial són
les següents: Política Educativa, amb una
secretària nacional de la CEN, la Marta
Mata, i un delegat general nomenat pel
Consell, Jordi Menèndez. Política Sanità-
ria, Serveis Socials, Esports, Ecologia, Do-
na, Cooperatives i Seguretat Ciutadana.

El Consell Nacional nomenarà altres
delegats generals per coordinar la ma-
joria d'aquests altres sectors.

De forma prioritària, la Secretaria s'ha
fixat l'objectiu de crear l'estructura orga-
nitzativa, creant grups i comissions a ni-
vell de federacions i agrupacions, on tre-
ballin molts militants del Partit. A partir
del funcionament d'aquests sectors cons-
tituïts, se celebraran jornades o conferèn-
cies anuals específiques de cada sector.

Treball als ajuntaments
i a la societat

L'actuació d'aquests grups sectorials
s'ha de contemplar en dues vessants. Per
una banda, la institucional, als municipis
fonamentalment, per tal d'assessorar i es-
tablir línies d'actuació allà on els socialis-
tes governem; la comissió haurà de coor-
dinar-se amb el grup municipal, no tant per
decidir sinó per tal de participar i mante-
nir una acció coordinada i efectiva. Per al-
tra banda, cal dirigir l'actuació a la parti-
cipació en el teixit social i incidir en els
moviments de masses, en les vocalics
d'associacions, en els grups i entitats del
moviment ciutadà. Cal lligar aquestes
dues vessants i vincular-les de forma orga-
nitzada amb els grups parlamentaris i
amb la comissió nacional que es creï a ca-
da sector.

A nivell nacional, hi ha una tasca d'ela-
boració de polítiques sectorials, partint
dels grans eixos dels documents congre-
ssuals, aolicant-los i desenvolupant-los,

cercant definicions del Partit en cada un
dels camps que les reclama. Les ponèn-
cies i els debats que s'originin en les jor-
nades de cada sector hauran d'ésser trac-
tats i ratificats pel Consell NacionaL

Les relacions amb les comissions de te-
mes sectorials que funcionen a nivell dels
socialistes de l'Estat, hauran de ser tracta-
des autònomament d'acord amb cada co-
missió, intervenint y participant en les jor-
nades i debats que s'organitzin a nivell fe-
deral.

Les dificultats són superables

La coordinació entre les diferents se-
cretaries a nivells de federació i agrupació
són contemplades pel secretari de Políti-
ca Sectorial, Pere Jover, com una de les
grans dificultats per a dur a terme tot
aquest programa fins ara exposat. Hom
pensa convocar cada trismestre un plenari
de secretaris de sectors de federacions,
igualment es pensa seguir en la línia, des
de l'Executiva Nacional, d'enviar circulars
i orientacions a les estructures territorials
del Partit. Però les iniciatives que fins ara
s'han dut en aquest aspecte, han trobat
massa vegades minses respostes a convo-
catòries reduïdes.

Una altra dificultat apareix a nivell de
federació o d'agrupació en la coordinació
amb els grups municipals socialistes; exis-
teixen dificultats entre l'actuació dels re-
gidors i les diferents comissions de l'agru-
pació, o la mateixa executiva, dificultats
que bàsicament són motivades per una
mala coordinació.

Aquestes dues dificultats són perfecta-
ment solubles i poden superar-se amb un
esforç militant que dinamitzi les estructu-
res d'actuació a diferents nivells: comi-
ssions nacionals, comissions territorials,
grups municipals. Només així es podrà do-
nar viabilitat a la tasca de fer una política
eficaç en cada un d'aquells aspectes con-
crets, d'aquells aspectes sectorials en els
quals la societat reclama una resposta
socialista. ^~
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Movimientos asociativos

L a secretaría de Movimientos Aso-
ciativos tiene, por el hecho de ha-
berse creado a partir del último

congreso, una importancia especial por lo
que se refiere a crear iniciativas nuevas
que hasta ahora, no se hallaban suficien-
temente concretadas con el objetivo de
recuperar la militància en el Partido y
conseguir una auténtica penetración en el
tejido social del país.

Hace unos años, pocos, las asociacio-
nes de vecinos o los centros juveniles eran
auténticos lugares de incidencia política
de los partidos. Hoy las cosas han cam-
biado y estas organizaciones están en cri-
sis; la transición, el traspaso de los cua-
dros militantes de los partidos a las insti-
tuciones han sido los protagonistas de es-
tos cambios.

A finales de 1979 se celebró en Manresa
una primera asamblea de asociaciones de
vecinos, para plantear una alternativa de
estas organizaciones ante la nueva situa-
ción de democracia municipal. Para pri-
meros de febrero de este año, está previs-
to celebrar una nueva asamblea de AAVV
en Santa Coloma de Gramanet. En este
año y pico que separan las dos reuniones,
el panorama de las AAVV se ha acentua-
do en sus crisis; muestra de un interés de-
creciente es que en Santa Coloma sola-
mente se presentarán cuatro ponencias a
discusión, mientras que en Manresa se
presentaron más de veinte. El PSUC, que
era un partido con notable influencia en
el movimiento de AAVV, lo ha abandona-
do ostensiblemente a consecuencia, entre
otras cosas, de sus conflictos internos. El
movimiento en estos momentos se en-
cuentra, básicamente, en manos de parti-
dos minoritarios extraparlamentàries, lo
que puede conllevar el convertirse en un
movimiento de oposición y enfrentamien-
to a los ayuntamientos democráticos po-
tenciado desde estos sectores.

El papel que deben jugar los socialistas
ante el panorama actual e las AAVV no
está definido; la función de crear iniciati-
va municipal o de enfrentarse al Ayunta-
miento, o las relaciones que han de esta-
blecerse entre asociaciones y los consells
de districte en las grandes ciudadades, no
están nada clarificados desde el prisma
del Partit dels Socialistes. A finales de es-
te mes de Enero la secretaría de Movi-
mientos Asociativos ha convocado una
reunión con representantes de todas las
federaciones del Partido para plantear el
problema, en la perspectiva de crear ini-
ciativas socialistas que se debatirán en
unas próximas jornadas socialistas sobre
asociaciones de vecinos.

que incidir
Además del tema de las AAVV, la secre-

taría se ha fijado unas prioridades de ac-
tuación en los siguientes temas: Ecología,
deporte, juventud, cooperativismo y mo-
vimiento ciudadano.

Ecología: Crear un movimiento
global

Con respecto a la ecología es hoy muy
poca la gente que trabaja en organizacio-
nes ecológicas en Catalunya; éstas, ade-
más están normalmente centralizadas en
un problema concreto y territorial y no
existe ninguna que tome la ecología como
un movimiento globalizado. Es preciso
crear en Catalunya una organización que
globalice todo el movimiento por la eco-
logía y el medio ambiente, partiendo de
esas organizaciones primarias existentes
pero coordinándolas en un ámbito gene-
ral; esta organización debe ser de van-
guardia, sin que se ciña a los márgenes
que limitan a los partidos parlamentarios:
la función de éstos será la de dar pautas
ideológicas, recoger las iniciativas y cana-
lizarlas para buscar soluciones.

Deporte popular

El deporte hasta ahora se mantiene en
una situación de excesiva privatización o
de control derechista de las organizacio-
nes federativas que han minimizado una
práctica generalizada del deporte; el de-
porte popular, pues, se halla en una situa-
ción de abandono casi total. A nivel de
entidades deportivas, de barrio, o en el de-
porte de montaña de honda" tradición en
Catalunya, nos encontramos con grandes
carencias, las entidades existentes no
puedenxp no realizan todo lo que tendría
que realizarse. Es necesario incidir y tra-
bajar en este campo. En otro aspecto, la
organización del campeonato de fútbol
sala en el Partido es una iniciativa dirigida
a crear y coordinar núcleos de militantes
interesados por el deporte en todas las
agrupaciones. La coordinación y la rela-
ción entre las concejalías de deportes al
frente de las cuales hay compañeros so-
cialistas es otro de los objetivos de la se-
cretaría, así como potenciar iniciativas de
creación de entidades y clubs de vincula-
ciones con asociaciones de padres, de po-
tenciación de actividades y de control de
instalaciones y estamentos deportivos
hoy en manos poco fiables.

Capitalizar y crear política
juvenil

Según las resoluciones congresuales el
partido debe tener su propia política juve-

nil, la cual se identificará con la política
juvenil de la Juventut Socialista de Cata-
lunya. Esta política propia es necesaria en
tanto que hay sectores del Partido que sin
militar en la JSC están trabajando en
cuestiones juveniles, por ejemplo en los
ayuntamientos. Hay que impulsar y coor-
dinar una política juvenil y encauzar y ha-
cernos nuestra la actividad juvenil que se
está realizando en los ayuntamientos; un
ejemplo lo tenemos en la creación de "ca-
sals" de la juventud en el ayuntamiento
de Barcelona.

Cooperativas con movimiento
ciudadano

La actividad cooperativista en el Parti-
do está repartida entre las secretarías de
Política Pagesa, Sectorial y Movimiento
Asociativo; así se está trabajando en coo-
perativismo rural y de producción, mutua-
lidades comarcales de crédito, coordina-
ción con cooperativas de consumo, etc.
Hasta hace poco ha habido desconexión
entre estos niveles y las cooperativas no
han conllevado siempre todas las ventajas
que hubiesen podido, ni se ha aprovecha-
do siempre su beneficio para actividades
sociales de cara al medio en que está
creada, como es su función. Las coopera-
tivas deben ser centros de potenciación
social y de beneficio para los ciudadanos;
en el Bon Pastor, que tiene unos 30.000
habitantes una cooperativa ha creado el
único local público que tiene el barrio. Se
ha iniciado el trabajo conjunto entre las
tres secretarías, coordinarlo con otros sec-
tores; en esta orientación está la iniciati-
va de organizar las "fires ecologistes",
participando en las ferias y mercados de
Catalunya ofreciendo productos natura-
les e información ecologista global, po-
tenciando núcleos ecologistas e intentan-
do que sea la juventud quien capitalice
la iniciativa.

. Hasta hace poco eran las asociaciones
de vecinos quienes globalizaban el mo-
vimiento ciudadano, quienes globaliza-
ban la vida del barrio o población. Hoy
esto ha cambiado a causa del proceso po-
lítico y de la actitud de los partidos, ya no
son los estamentos unitarios de todos los
partidos. Existe aún, sin embargo, un mo-
vimiento de otro tipo de entidades, cultu-
rales, recreativas, etc, que hay que poten-
ciar y coordinar para garantizar la exis-
tencia de actividades cívicas individuales
o colectivas de estas organizaciones, para
crear iniciativa, presencia pluralista e in-
cidencia ante las instituciones. En ese
camino, la creación de coordinadoras de
entidades ciudadanas es fundamental.

L'Opinió Socialista/2' Quinzena de gener 1981



Editorial

L'oportunitat dels
socialistes
f* viat farà un any de les eleccions del 20-M, al Parlament
de Catalunya, que donaren el triomf a Convergència i significa-
ren una ensopegada pel nostre Partit.

La gran burgesia es volcà, en aquella ocasió, donant suport a
Pujol i al seu Partit. L'estat d'ànim que tractaren de crear, amb
l'esforç conjugat de la campanya de Convergència i del Foment
del Treball Nacional, queda molt ben expressat per un editoria-
lista d'un diari barceloní, que es caracteritzà per.un atac sistemà-
tic i demagògic als socialistes, i que escrivia, pocs dies després
del 20-M:

"Razonablemente cabe pensar que los resultados de los comi-
cios celebrados en el ya histórico 20-M, van a tener efectos posi-
tivos en Catalunya.

Personalmente, uno no duda de ello y piensa que la inmedia-
ta reactivación de la economía catalana con el consiguiente des-
censo del hasta ahora muy grave índice del paro, al mismo tiem-
po que la configuración de un ambiente ciudadano de mayor se-
guridad, constituirán sus primeras explicitaciones".

No hi ha cap mena de dubte que aquestes expectatives dema-
gògiques foren rendables per a Convergència.

Com ho foren les amenaces empresarials. El senyor A. Algue-
ró president de la comissió d'organitzacions empresarials del Fo-
ment del Treball Nacional, deia, per exemple, en els mítings elec-
torals del Foment:

"Sólo con un gobierno que inspire confianza, los empresarios
volverán a invertir".

I afegia:
"El 20-M nos jugamos el futuro de Catalunya... votando vamos

a tener un gobierno fuerte y con autoridad, que se preocupe fun-
damentalmente de la economía. El empresario debe igualmente
arrastrar a los trabajadores a las urnas".

L'objectiu d'aquesta campanya de la dreta queda resumit per-
fectament amb aquella frase de Jordi Pujol, en cloure's la cam-
panya:

"Si Convergència puja un tres per cent a Santa Coloma de Gra-
manet, ja me'n puc anar a dormir tranquil".

I bé: aquella operació reeixí. El vot de la por, el vot de dreta
útil, es volcà vers el partit de Pujol.

Què queda, avui, prop d'un any després, d'aquella "reactiva-
do de l'economia catalana"? Què hi ha d'aquell "descens de
l'index d'atur"? La crisi continúa, més dura que mai. L'atur ha pe-
netrat'encara més dramàticament a Catalunya, amb unes xifres
esfereïdores.

Això planteja una qüestió absolutament cabdal: en l'even-
tualitat d'unes futures eleccions, aquest mecanisme d'engany al
poble, (impulsat pels diners de la patronal, basat en els atacs més
alarmistes i demagògics contra els socialistes i el seu programa
social i econòmic), seguirà funcionant?

Els electors populars que. van creure ingènuament que "els
banquers, si guanyen les eleccions, ens arreglaran la crisi i ens
donaran feina", seguiran pensant el mateix?

O bé.otorgaran la seva confiança al Partit dels Socialistes, per
a fer possible una altra política, que plantegi, com a la primera
de les prioritats, la defensa dels interessos dels treballadors?

No hi ha resposta mecànica a aquesta pregunta. La resposta
està en nosaltres mateixos. La resposta serà positiva si el nos-
tre Partit es mostra, en els propers temps, a l'alçada de la respon-
sabilitat immensa que recau sobre les seves espatlles: lluitar amb
intel·ligència i coratge per a situar-se de bell nou al davant del
poble; recollint la seva confiança majoritària, i aconseguint,
amb realisme i eficàcia, fer prevaldré els interessos dels treba-
lladors i del poble enfront dels interessos anti-populars de la dre-
ta econòmica i política.

La oportunidad
de los socialistas
• ronto hará un año de las elecciones del 20-M, al Parla-
ment de Catalunya, que dieron el triunfo a Convergència y signi-
ficaron un tropiezo para nuestro Partido.

La gran burguesía se volcó, en aquella ocasión, apoyando a
Pujol y a su Partido. El estado de ánimo que trataron de crear,
con el esfuerzo conjugado de la campaña de Convergència y del
Fomento del Trabajo Nacional, queda muy bien expresado por
un editorialista de un diario barcelonés, que se caracterizó por
ataque sistemático y demagógico a los socialistas, y que escri-
bía, pocos días después del 20-M: "Razonablemente cabe pensar
que los resultados de los comicios celebrados en el ya historie«
20-M, van a tener resultados positivos en Catalunya.

Personalmente, uno no duda de ello y piensa que la inmedia-
ta reactivación de la economía catalana con el consiguiente des-
censo del hasta ahora muy grave índice de paro, al mismo tiempo
que la configuración de un ambiente ciudadano de mayor segu-
ridad, constituirán sus primeras explicitaciones".

No hay ningún tipo de dudas de que estas expectativas de-
magógicas fueron rentables para Convergència.

Como lo fueron las amenazas empresariales. El señor A. Al-
gueró, presidente de la comisión de organizaciones empresa-
riales del Fomento del Trabajo Nacional, decía, por ejemplo, en
los mítines electorales del Fomento:

"Sólo con un gobierno que inspire confianza los empresarios
volverán a invertir".

Y añadía:
"El 20-M nos jugamos el futuro de Catalunya...votando vamos

a tener un gobierno fuerte y con autoridad, que se preocupe
fundamentalmente de la economía. El empresario debe igual-
mente arrastrar a los trabajadores a las urnas".

El objetivo de esta campaña de la derecha queda resumido
perfectamente con aquella frase de Jordi Pujol, al finalizar la
campaña:

"Si Convergència sube tres puntos en Santa Coloma de Grama-
net, ya me puedo ir a dormir tranquilo".

Y bien: aquella campaña fue un éxito. El voto del miedo, el vo-
to de derecha útil, se volcó hacia el partido de Pujol.

¿Qué queda, hoy, cerca de un año después, de aquella "reac-
tivación de la economía catalana"? Qué hay de aquel "descenso
del índice de paro"? La crisis continúa, más dura que nunca. El
paro ha penetrado aún más dramáticamente en Catalunya con
unas cifras escalofriantes.

Esto plantea una cuestión absolutamente crucial: ¿Es la even-
tualidad de unas futuras elecciones, este mecanismo de engaño
al pueblo, (impulsado por los dineros de la patronal, basado en
los. ataques más alarmistas y demagógicos contra los socialistas
y su programa social y económico), seguirá funcionando?

¿Los electores populares que creyeron ingenuamente que "los
banqueros, si ganan las elecciones, nos arreglarán la crisis y nos
darán trabajo", seguirán pensando lo mismo?

¿O bien otorgarán su confianza al Partit dels Socialistes, para
hacer posible otra política, que plantee, como la primera de las
prioridades, la defensa de los intereses de los trabajadores?

No hay respuesta mecánica a esta pregunta. La respuesta es-
tá en nosotros mismos. La respuesta será positiva si nuestro par-
tido se muestra, en los próximos tiempos, a la altura de la res-
ponsabilidad inmensa que recae sobre sus espaldas: luchar con
inteligencia y coraje para situarse nuevamente al frente del
pueblo, recogiendo su confianza mayoritaria, y consiguiendo,
con realismo y eficacia, hacer prevalecer los intereses de los tra-
bajadores y del pueblo frente a los intereses antipopulares de la

| derecha económica y política.
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Llei marc de Diputacions: Les servituts d'un pacte

Pujol retalla l'Estatut negociant
a "la baixa7' les transferències

El tema de la transferència
de les Diputacions a la Gene-
ralitat torna a l'actualitat.
La llei aprovada pel Parla-
ment el 10 de desembre de
l'any que acabem de passar
és ja vigent de manera for-
mal. El Govern de la UCD
diu, bé sigui a través dels
seus parlamentaris o bé mit-
jançant el seu delegat, que
vol impugnar-la davant del
Tribunal Constitucional.

Pujol, mentre, segons apreciacions del
diputat i senador Joan Prats, intenta ne-
gociar a la baixa aquesta qüestió amb el
Govern a efectes que aquest no en faci
recurs d'inconstitucionalitat i li malmeti
la seva política d' "aparador".

— Pot dedidir-se el Govern a presentar
el recurs?

j .P.: Aquesta perspectiva espanta al Go-
vern de Citi. El President Pujol ha vingut
a dir que les coses li complaïen més com
estaven abans de la Llei de Diputacions.
Sembla ser que preferiria la "politiqueta"
de provocació permanent a la Diputació
socialista de Barcelona i la seva expansió
periodística com a "entrebancs socialis-
tes" a la Generalitat. Així, alhora que es
procurava un motiu per a atacar-nos, pen-
sava mantenir el poder sobre les Diputa-
cions de Girona i Tarragona, i millorar el
control sobre la de Lleida.

La Llei de Diputacions aprovada pel
Parlament de Catalunya, a iniciativa dels
socialistes, ha avortat, però, aquest pa-
rany pujolista. Per causa de l'oposició
frontal de la UCD i de l'actitud oportunis-
ta i obtusa de l'ERC, el "front conserva-
dor" no va poder passar el "roder", i Citi
es va veure aquesta vegada forçada a vo-
tar les propostes socialistes.

Al Govern ucedista de Madrid no li ha
agradat gens, però, Tagoserament dels
seus aliats del Palau. Tocar les Diputa-
cions és posar en perill un dels ressorts del
caciquisme rural, indispensable per a
mantenir la majoria conservadora sobre
els petits municipis. Diputacions i Cam-
bres Agràries, massa per a la UCD!. Una
"passada" claríssima de CiU. I l'estaca del
recurs d'inconstitucionalitat ha estat no-
vament exhibida.

El diputat i senador socialista afirma categòricament que "la Llei Marc de Diputacions proposa-
da per Roca lunyent és la negació del poder que l'Estatut confereix al Parlament de Catalunya".

El pacte UCD-CiU:
els imperatius

— I tot, malgrat el pacte UCD-CiU a rel
de la qüestió plantejada pel Govern Suà-
rez la passada tardor...

j .P.: Val la pena concretar els límits del
pacte UCD-CiU, un pacte justificat a Cata-
lunya per la "bovernabilitat d'Espanya" i
"per imperatiu nacionalista". De la "go-
vernabilitat" guanyada ni en parlarem,
car el tema es muo entre la pena i la ironia.
L'imperatiu nacionalista" vol dir que sen-
se estar bé amb el Govern de Madrid res no
es podrà treure pel Govern de Catalunya.
Aquí està la mare dels ous.

El Govern de la Generalitat és un Go-
vern minoritari. Els seus èxits eventuals al
Parlament de Catalunya són casi sempre,
difícils i cars. Ha de cedir, en efecte, posi-
cions davant la política centrista, i ha de
pagar, a més, amb clientélisme funciona-
ria! i de carrees públics el recolzament
oportunista de l'ERC. D'aquí que el seu ob-
jectiu pioritari hagi estat la política de tras-
passos, deixaNT EN UN SEGON PLA L'acti-
vitat del Parlament i, fins i tot, fonamentant

una certa imatge d'ineficiència i desgavall
parlamentari per tal que l'opinió pública
identifiqui creixentment la Generalitat
amb el Parlament.

Unes negociacions

"a la baixa"

— Malgrat tot, i malgrat que el Govern
Pujol es fixi com a prioritari les transfe-
rències a la Generalitat, aquestes deixen
molt que desitjar, o no?.

J P.: Evidenment, la política de traspa-
ssos tal com ve produint-se és un èxit apa-
rencial, i que conté veritables "bombons
emmetzinats". La UCD pot pagar amb tras-
passos a Convergència el preu de l'aliança.
Però el que la UCD no pot fer és les refor-
mes necessàries en l'Estat centralista per
tal que els traspassos continguin poder po-
lític real i puguin ser digerits per l'aparell
de la Generalitat. La UCD pot consentir
que la Generalitat es faci càrrec de les
Delegacions provincials; però, per causa
de la seva convivència íntima amb els alts
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loan Prats: els traspassos que s'estan fent
són "bombons enmetzinats".

cossos burocràtics centrals, no pot refor-
mar ni transferir res dels Ministeris madri-
lenys. Per això/les valoracions estan mal
fetes. Per això, la política de CiU està acon-
seguint encarir el cost dels serveis sense
poder garantir la millora de la seva presta-
ció.

CiU no pot fer que la UCD reformi l'Ad-
ministració centralista i, sense això, l'auto-
nomia catalana sempre viu a precari, sen-
se que pugui traspassar els límits d'una
gestió administrativa descentralitzada, i
enmig d'un potencial conflictiu que es-
clatarà tard o d'hora, hipotecant seriosa-
ment les perspectives autonòmiques.

Cada cop que la Generalitat ha volgut
exercir un veritable poder polític la con-
cepció "descentralitzadora" de la UCD
l'ha bloquejat: és el cas de les Caixes d'Es-
talvi o de les Cambres Agràries o de la po-
lítica de TV o dels "Governadors Gene-
rals" o de les Diputacions Provincials.

El que passa és que si el tema de les Cai-
xes d'Estalvi ha pogut ser arreglat pel Go-
vern de la Generalitat, mitjançant una ne-
gociació a la baixa amb el Govern central,
amb les Diputacions o amb les Cambres
Agràries no hi ha la possibilitat d'un aaren-
jament d'aquest tipus, car està pel mig el
Parlament.

Inconstitucionalitat?

— Aleshores, si segons sembla l'actual
Consell Executiu està disposat a negociar
"a la baixa" amb el Govern de Madrid,
per què la por de Pujol a un possible re-
curs cfinconstitucionalitat?

J .P.: El President Pujol tem el recurs per-
què seria l'expressió formal de totes les di-
ficultats que estem denunciant i que, pre-
cisament en l'ocultació de les mateixes,
fonamenta la seva actual política.

Per això, per tal d'impedir-lo, li ha de-
manat a Miquel Roca que fes a Madrid
tots el números de l'auca, fins a arribar al
brillant inventjd'una Llei-marc de Diputa-
cions, Servitud dels pactes? La idea matei-

xa d'una Llei-marc de Diputacions és la
negociació més clara possible del poder
legislatiu que sobre el règim local conce-
deix l'Estatut al Parlament de Catalunya.

Les Corts Generals no tenen cap com-
petència legislativa sobre l'organització o
les competències dels ens locals de Cata-
lunya, i així ho havien reconegut des de
sempre els mateixos representants de CiU.
Val la pena un pacte que obliga a negar
l'Estatut abans del cant del gall del re-
curs d'inconstitucionalitat?

— D'una vegada per totes, i des del
punt de vista teu com a jurista, és que hi
poden haver elements d'incontitucionali-
tat en la llei del Parlament?.

J P.: Les coses s'han embolicat tant que,
de tota manera, és possible que algú cre-
gui que la Llei de Diputacions del Parla-
ment de Catalunya és realment inconstitu-
cional. La UCD no s'ha cansat de prego-
nar-ho. Més estrany resulta que també ho
hagi proclamat públicament a Madrid el
Secretari General Tècnic de la conselleria
de Governació.

Cal preguntar-se, doncs, des d'un punt
de vista tècnico-jurídic què passaria si el
Govern impugnés la constitucionalitat de
la Llei,

La resposta ens sembla rodona i estem
disposats a debatre-ho tècnicament i públi-
cament amb qui vulgui fer-ho: la llei és ple-
nament constitucional. Només pot consi-
derar-se discutible l'article referent als
Pressupostos dels Consells Territorials,
que reconeix l'autonomia de despeses pe-
rò no dels ingressos. La resta de l'arti-
culat és constitucionalment imbatible.

Es a dir, si la Llei al Tribunal Constitu-
cional, la integritat del seu text, el progrés
que aporta per a la construcció de les ins-
titucions catalanes, no quedarien afectats
per a res. Per què, doncs, aquest afany del
President Pujol per estalviar un recurs,
més que sigui a canvi d'un retall fonamen-
tal de l'Estatut?

El centralisme compartit
entre UCD i CiU

— Bé, ja que tu mateix has formulat la
pregunta, respon-la doncs la situació que
planteges ofereix un panorama prou con-
tradictori.

J .P . : És ben clar. El recurs d'inconstitu-
cionalitat seria com una pedra llençada
sobre l'aparador de l'actual política pujo-
lista. Posaria de relleu els límits autono-
mistes del Govern de la UCD i, alhora, la
càrreca verinosa de les transferències, el
rostre ocult de la política d'un Govern mi-
noritari que està sacrificant a la pròpia su-
pervivència la construcció a mig termini
de les institucions catalanes.

Ah! i que no se'ns digui altra vegada
que el que els socialistes volem és l'en-
frontament sistemàtic de la Generalitat
amb el Govern de Madrid. El que volem és
un Govern a Madrid que faci la reforma
democràtica de l'Estat centralista i possi-
biliti l'autogovern de Catalunya i la cons-
trucció de les altres autonomies. Aquesta
voluntat hauria d'ésser també la de CiU
des de la seva responsabilitat nacionalista
Però tots sabem ja que sense un canvi
dràstic a Madrid i a Catalunya res d'això
serà possible.

J.M.C.

Informació
reservada

Pujol ja ha
vist al Vicedéu

El president Pujol ja ha vist al Vicedéu.
Li ha costat molt però finalment ho ha acon-
seguit. Els contactes per ser rebut pel Wojtyla
es varen iniciar a primers de l'any passat.
El President Convergent intentava fer una
operació de propaganda gratuïta que coin-
cidís amb plena campanya al Parlament de
Catalunya. Així que, els seus fidels varen
iniciar les gestions però...inocencia...l'am-
baixador itaüà a Madrid va assebentar pun-
tualment a Antón Cañellas, president de la
UCD catalana i aquest, que durant anys ha
tingut pràcticament la representació.en mo-
nopoli del vaticanisme militant va desba-
ratar l'operació

Ara Pujol, ja president, ha aconseguit
que el rebessin durant vint minuteis, quinze
sol i cinc juntament amb la. seva dona, la
Marta Ferrusola. Però tampoc es pot dir que
el viatge hagi estat un èxit. En primer lloc,
Pujol va ser rebut pel President de la Repú-
blica Italiana, Sandro Pertini, poques hores
després de que el jutge D'Urso hagués estat
alliberat per les Brigades Rojes. No és de
suposar doncs que l'home tingués el cap
per escoltar el que li deia el català. Després,
a última hora del matí, el Papa polac el re-
bia a continuació d'haver mantingut una
(larguísima entrevista amb Lech Walesa i
els xicots del "Solidarnosc". L'Esmentada
entrevista havia tingut una primera part de
mitja hora a la Biblioteca del Sant Pare, on
després varen entrar la dona i el pare del
Walesa i la representació de 14 persones
del Sindicat polonès. L'última part va con-
sistir en l'intercanvi de parlament i de re-
gals amb presència de 200 periodistes de
tot el món. Tot plegat, un parell d'hores.

! per acabar-ho d'adobar el viatge del
President de la Generalitat ha coincidit
amb canvis a RIVE de manera que malgrat
que ho va demanar no ha aconseguit que
li enviessin un enviat especial de ràdio i de
televisió que cobrís la informació del seu
viatge, ni tan sols fos per Ràdio 4. I això que
algú deia que les relacions entre don "Cor-
que" Arandes i en Pujol eren bones...

Total, que pel que es veu els temes inter-
nacionals no se li donen pas especialment
bé. O és que cal recordar les seves gestions
entorn al tema Andorrà i les propostes al
Coprincep i bisbe de la Seu, Martí Alanis?.
No cal, no cal

Anita LOOK

* Pompeu Fabra defineix la paraula Vicedéu
així: "Representant de Déu sobre Ja terra:
el Papa" (P Fabra: "Dicciooalp^AneTJïKde
la Llengua Catalana". Ed^PBarÇèjfcrii
12a Edició. Març 1980). /v" "7 ,

O .<v^ <
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Balanç i perspectives
a l'Ajuntament de Barcelona
T ot just abans del Ple extraordinari

del 23 de desembre del 80, convo-
cat per a discutir les directrius del

Pressupost, Programa i criteris organitza-
tiú's per l'any 81, els diversos grups muni-
cipals es manifestaren diversament, i a
voltes críticament, sobre la tasca realit-
zada per l'equip de govern a l'Ajuntament
de Barcelona.

En definitiva, però, es va imposar la lò-
gica de la corresponsabilitat dels mem-
bres de l'Equip de govern i el sentit de la
proposta socialista, consistent en debatre
en un Consell Plenari, públicament i amb
l'oposició, els criteris presentats unitària-
ment pels partits que formen la majoria, i
que han d'orientar la confecció de progra-
mes i pressupostos.

Entre les opinions prèvies al Ple hi ha
indicis d'algunes discrepàncies de fons
respecte la política a seguir en el futur,
discrepàncies que tantmateix no són sufi-
cients, ara com ara, per trencar la unani-
mitat de la majoria respecte al "què cal
fer ara" a la ciutat de Barcelona, davant
dels considerables problemes financers,
urbanístics i organitzatius heretats. La
prioritat al finançament mitjançant par-
ticipacions generals en els impostos forts
de l'Estat i a la conseqüents gestió muni-
cipal dels serveis suportats per aquests
recursos, enfront de la concepció "acci-
dentalista" segons la qual aquests serveis
han d'ésser subvencionats específicament
per l'Estat per mor de la particular cir-
cumstànca històrica que va fer que l'Ajun-
tament els entomés —no té més conse-
qüències avui perquè tothom està d'acord
en que, ambdós sistemes, participacions i
subvencions, han d'incrementar-se a curt
termini, independentment de quin sigui
a là llarga el nivell de titularitat dels ser-
veis.

Replegament cap els serveis vitals

Aquesta discrepància, a més, no va ser
copsada per l'oposició i per tant no va
aflorar en el debat del Consell Plenari.

La pròpia sessió al Consell, densa, ad-
ministrativa, poc parlamentària, va tra-
duir un cop més el fet de la partició dels
representants entre un 80% que forma la
majoria dels escons estan ocupats per
membres de la coalició de govern es con-
verteix en una sessió de treball. No crec,
contra l'opinió d'alguns, que la ciutat es
senti decebuda per això. Penso que més
aviat apart i a més d'un cert desinterès
pels actes polítics solemnes, a la ciutada-
nia li rellisquen els petits debats, si no van
molt a fons i posen en qüestió principis
molt fonamentals. La obra feta o no feta
és un argument més important que la ges-
ticulació per a un públic relativament es-
cèptic.

Es també remarcable el fet que les di-
rectrius aprovades representen un tom-

bant prou significatiu dins la línia traça-
da en els inicis del mandat; tanmateix això
tampoc va ser copsat per l'oposició.

L'any 81 ha estat enfocat pels socialis-
tes, amb l'acord dels partits de la coa-
lició, com un any d'un cert replegament
cap als serveis vitals de la ciutat (trans-
port, neteja, protecció) i de tencament i
consolidació d'operacions empreses.

Com algunes d'aquestes operacions fo-
ren iniciades abans del primer mandat de-
mocràtic i com, a més, aquest va comen-
çar caracteritzat per una obertura múlti-
ple de fronts d'acció, sobretot en el camp
dels serveis personals (opció clarament
recolzada en el nostre programa munici-
pal, que defineix la ciutat per les relacions
personals més que per les obres, pel con-
tingut més que pel continent) és obvi que
el replegament del 81 representi un sacri-
fici — i un sacrifici important— en l'ordre
de prioritats, encara que no equivalgui, en
cap cas, ni pot equivaldré en el futur, a un
abandó dels objetius traçats.

Aprofitament dels grans espais

És important subratllar el sentit i les
causes d'aquest replegament. En el camp
urbanístic, tant l'administració anterior
com el primer any de mandat democràtic,
es van caracteritzar per la intensitat de la
política de reserva de sòl. Després del Pla
Metropolità del 1976 calia demostrar que
l'Ajuntament era capaç d'anar adquirint
allò que havia estat afectat pel Pla, per
tal d'evitar que els propietaris especule-
ssin amb la impossibilitat financera públi-
ca de realitzar allò que estava planejat i
pretenguessin la re-privatització dels te-
rrenys per incompliment dels terminis
expropiatoris; i calia, evidentment, donar
una forta empenta a l'stock d'espai lliure
i públic, tan migrat a la nostra ciutat del
del disseny ambiciós de Cerdà. Aquesta
política era correcta però tenia un lí-
mit: la capacitat no solament econòmica
sinó inclus tècnica de l'Administració mu-
nicipal per a pagar, projectar i invertir en
aquests espais, sovint abandonats, pura-
ment reservats, sense més, i convertits en
pous de brutícia i, a voltes de delinqüència.

D'aquí la prioritat pel disseny finalit-
zador, per l'urbanisme de "sorgidora" que
definia el company Serra, per l'acaba-
ment d'operacions netes i l'aprofitament
dels grans espais reservats (Escorxador,
Renfe, Meridiana) i dels immobles en de-
sús (Casa de la Caritat).

Acabar les grans obres de vialitat

Les grans operacions de vialitat inicia-
des anteriorment —.Túnels, 2on. Cinturó—
representen avui, un trenca-caps urbanís-
tic, car és impossible de construir teixit
urbà amb ferides obertes d'aquesta mag-
nitud. El cost de no acabar les operacions

és altíssim en tots els aspectes (200 mi-
lions anuals de càrrega financera —sense
contrapartida— pels Túnels, p. ex.). Cal
enllestir-les, tancar contenciosos, comple-
tar expropiacions iniciades i pagar-les,
acabar la cuina de mil cassoles fent xup-
xup alhora. Per això l'Ajuntament ha de-
cidit "fer paquets" d'operacions urbanís-
tiques i de vialitat, agrupar-les geogràfi-
cament, fixar calendaris i posar ordre en
l'ambiciós però desordenat procés de
recuperació d'espais lliures.

Tot això vol dir evidentment posar fil a
l'agulla d'alguns grans projectes inaca-
bats; que res no justifica que es retrassin
més, però també cal reconeixer-ho, arxi-
var per més endavant una colla de noves
inversions.

D'altre banda es posa un èmfasi espe-
cial, pel 1981, en el control efectiu de les
actuacions regular de l'Ajuntament. Mol-
tes d'elles (contractes de conservació de
vialitat, el mateix programa d'Expropia-
cions, contractes de neteja, recaptació
executiva) estan dotades encara d'un grau
elevat d'automatisme, enganyós, perquè
en realitat tradueix una certa discreciona-
litat dels realitzadors i una manca d'adap-
tació a les directrius polítiques, amb resul-
tats de poca compactació i poc coneixe-
ment, interior i exterior, d'allò que s'està
fent.

En el camp dels serveis personals es
tractarà de concentrar esforços en a-
quells serveis d'abast més general o més
generalitzable. Per exemple, en les colò-
nies de vacances en el cas de joventut i en
la vellesa, en el cas de Serveis socials -per
davant del tractament, difícil i costós, de
les drogodependències o la delinqüència
infantil. Aquests darrers, no seran camps
abandonats perquè seguim pensant que
l'Ajuntament ha de, com a mínim, orien-
tar al ciutadà en tots i cada un dels proble-
mes socials que l'afecten; però no farem
volar coloms fent creure que l'Ajunta-
ment resoldrà aquests problemes per sí
mateix.

En aquest sentit es poden considerar te-
mes com els de l'atur, les guarderies i la
investigació pedagògica.

Actuació municipal
contra l'atur

L'Ajuntament té com a prioritat una ac-
tuació que sigui coherent amb la lluità
contra el principal dels mals del nostre
país i origen de tot un seguit d'insatisfac-
cions i malfuncionaments de la ciutat
com a ciutat: l'atur. Avui hi ha uns 40.000
aturats a Barcelona i un percentatge crei-
xent dels mateixos sense subsidi. Els pro-
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grames de protecció a la ocupació comu-
nitària permetran crear solament uns
300-400 llocs de treball temporals, i els
augments de plantilla no arribaran a les
1.000 persones, després d'un any i mig de
congelació absoluta (les altes han estat
iguals a les baixes) per la necessitat de
posar en valor tots els recursos humans e-
xistents i mal aprofitats abans d'anar a la
més minima expansió. L'atur és un proble-
ma nacional que no serà resolt pels ajunta-
ments.

Què vol dir doncs una actuació cohe-
rent, a nivell municipal, amb la lluita con-
tra l'atur? Vol dir augment dels horaris fins
un standar comparable amb els del món la-
boral — i per tant tendència a convertir
el funcionaritat en una ocupació única,
no simultanejada amb altres sovint prin-
cipals—, eliminació d'hores extres, rebai-
xa de l'edat de jubilació, eliminació de la
pluri-ocupació, etc. Tot aquest programa,
que coincideix plenament amb l'Acord
Marc Interconfederal, ha estat, juntament
amb la creació d'un marc de relacions sin-
dicals dins l'Ajuntament, el centre d'inte-
rès de la política de Reforma interior a
l'Ajuntament.

El cos d'aquestes reformes, en termes
d'augment de prestació horària, millora
de la retribució de les hores esmerçades
per damunt de l'horari bàsic, simplificació
de categories i requalificació de funciona-
ris — posant ordre al desgavell existent i al
desfase entre realitat i oficialitat— ha es-
tat mòdic, perquè un augment de la nòmi-
na inferior al 38% ha permès incrementar
les prestacions (el volum d'hores treballa-
des) entre un 10 i un 15%. Crear les 1.500
ó 2.000 places corresponents a aquest aug-
ment horari hagués costat entre 2.000Í
2.500 milions de ptes. i no hagués estat
coherent amb la necessitat, àmpliament
sentida tant pels ciutadans com per la ma-
joria dels funcionaris, d'augmentar la trans-
parència, l'esforç i l'eficàcia del treball a
l'Ajuntament.

Una política coherent amb la lluita con-
tra l'atur significa, per sobre de tot, des
del nivell municipal, l'increment de la in-
versió. Després de dos anys (1978-1979) de
nivells d'inversió de l'ordre de 2 o 3.000
milions de ptes., l'any 1980 l'Ajuntament
de Barcelona va aprovar (el 14 de març)
un programa d'inversions de 10.000 mi-
lions, finançat en part per emissió de deu-
te interior (absorvit per les Caixes d'Estalvi)
i en part, com es sabut, per un crèdit in-
ternacional.

L'endarreriment d'aquest programa,
degut en gran part a ('Embrolla burocràti-
ca centralista —que he calculat que ens
ha costat als barcelonins un augment del
4% del nivell d'atur al 1980-ha fet im-
possible materialitzar, en el curs de
l'any, l'empenta inversora que ara es
començarà a fer palesa. Al darrera de la
xerrameca inversionista del govern hi ha
una total incapacitat administrativa per
agilitzar les inversions: hi ha una incons-
cient actitud de fre a la inversió per la via
burocràtica, que tradueix en realitat l'aver-
sió al risc de la burgesia espanyola, causa
important de l'actual crisi social.

L'any 1981 serà doncs un any de forta
inversió municipal a Barcelona. I en enda-

vant es demostrarà que els ajuntaments
saben i poden invertir, i saben i poden con-
tenir la despesa corrent en més gran me-
sura que l'Administració Central, incapaç
en les actuals coordenades polítiques, de
fer front als focus de desbordament de les
despeses ordinàries. Si s'aprova finalment
el Reial Decret Llei de Mesures Fiscals i
Administratives per les Corporacions Lo-
cals, s'haurà donat un pas endavant per a-
gilitzar les actuacions municipals, i espe-
cialment les inversores, més efectiu que
moltes de les mesures més demagògiques
de lluita contra l'atur, car s'eliminen tute-
les i retrassos innecessaris.

Aquest és el sentit de la posició de l'Ajun-
tament de Barcelona en la lluita contra
l'atur: recuperar la capacitat financiera
i operativa per impulsar un nivell d'acti-
vitat alt, promotor i multiplicador d'efec-
tes positius sobre la ocupació, sense pagar
eí preu de l'inflacionisme consumtiu i la
ineficàcia.

Més informació als
nostres militants

Referent a les guarderies, la investiga-
ció pedagògica i tants altres temes d'ac-
tuació municipal, estem cada dia més con-
vençuts de que sense desmuntar res que
estigui ben fet, l'Ajuntament de Barcelo-
na ha de, al contrari, generalitzar experièn-
cies i donar-les-hi, amb responsabilitats
compartides amb els nivells de govern es-
caients, el caràcter de modèstia que els

recursos de la ciutat permeten i que les
seves necessitats demanden. Es tracta de
donar serveis mínims efectius al més am-
ple nombre possible de ciutadans necessi-
tats, més que no pas crear o mantenir illes
punteres de qualitat o de gratuïtat, que
permetessin exhibir un nivell de servei e-
xistenta la pràctica.

Creiem que això està ben entès pels mi-
litants socialistes que tenen un paper cru-
cial a jugar en l'explicació de la política
socialista entre els ciutadans, nosaltres,
des de l'Ajuntament, un cop acabat el pe-
ríode d'aprenentatge que lògicament ens
ha tingut "tancats" a la Casa Gran més
del que és bo pel partit i per a la ciutat, fa-
rem un esforç important, aquest any, per
donar als militants socialistes de Barcelo-
na, tota la informació (i tota l'atenció a
les seves suggerències i iniciatives) per tal
de que aquesta tasca d'explicació política
es multipliqui.

En síntesi: primacia a la inversió, aca-
bament d'obres, replegament cap els ser-
veis vitals, generalització de serveis mí-
nims, concentració d'esforços, criteri d'i-
gualació — no solament entre ciutadans
sinó entre centre i perifèria — , augment de
la transparència dels processos d'assigna-
ment de recursos: aquests són els eixos
d'actuació pel 81.

En una altre ocasió parlarem de les con-
seqüències organitzatives d'aquest pro-
grama d'activitats.

Pasqual MARAGALL

loan Ganyet pregunta a la Generalitat

Sobre la xarxa de
vies de
comunicació

El diputat socialista al Parlament de
Catalunya, Joan Canyet i Solé, ha formu-
lat una pregunta al Consell Executiu de la
Generalitat, per tal que sigui contestada
oralment al Ple, i que es refereix a la situa-
ció actual de la xarxa viària de comunica-
cions interiors de Catalunya, expressada
en els següents termes:

"La difícil geografia i la sistemàtica in-
fradotació econòmica i tècnica, han dut
al lamentable estat actual de la xarxa de
vies de comunicació interior de Catalunya.

És evident, per altra banda, que els dè-
ficits d'infraestructura viària són encara
més acusats a les àrees muntanyenques,
on són superiors les dificultats físiques
que presenta el territori, i més greu l'oblit
de l'Administració.

Es obvi que la trama viària del Principat
precisa d'un relligament nord de les vies
de penetració vertical, que segueixen el
curs dels rius, que afavoriria a més, en
gran mesura, la intercomunicació entre
totes les comarques septentrionals de Ca-
talunya.

Vist que el conjunt de carreteres con-
templades dins l'anomenat Avant-projec-
te d'Eix Pirinenc, elaborat pel MOPU, no
ha estat traspassat a la Generalitat, dona-

ban Canyet,
diputat al Parlament.

da la importància cabdal d'aquest eix via-
ri per a la consecució de l'objectiu bàsic
d'assegurar condicions d'accessibilitat ho-
mogènies a tot el territori català, i atès
que el Consell Executiu ha de vetllar per
un adequat relligament nord de la xarxa
viària de Catalunya, sigui de qui sigui la
competència, es formula la pregunta se-
güent:

— Creu, el Consell Executiu, fonamen-
tal el traspàs a la Generalitat del conjunt
de carreteres contemplades dins l'anome-
nat Avantprojecte d'Eix Pirinenc elaborat
pel MOPU?

— En cas afirmatiu, pensa fer quelcom,
i en quin termini, per obtenir-ne el traspàs
a través de la Comissió Mixta de Transfe-
rències?

— En cas negatiu, quines accions con-
cretes, i en quin termini pensa realitzar
davant el Govern Central, per aconseguir
la urgent adequació a les necessitats ac-
tuals, del conjunt de carreteres necessà-
ries pel relligament viari nord de Cata-
lunya?"
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Un batiie socialista contesta a les Cambres de Comerç

Els ajuntaments no entorpeixen
la construcció

Durant el proppassat mes
de novembre/ el president
del Consell de les Cambres
Oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Cata-
lunya, Jòsep Ma Figueras Ba-
ssols, va trametre cartes als
alcaldes de les poblacions
catalanes de més de 5.000
habitants, en les quals els hi
demanava que s'acceleressin
al màxim les aprovacions

El batlle socialista de Vila-Seca i Salou,
Joan Clavé i Morell li va adreçar una car-
ta de contesta al Sr. Figueras, de la qual
en reproduïm alguns fragments perquè els
creiem molt importants a l'hora de cen-
trar aquest tema.

Diu, entre altres coses, en Joan Clavé a
l'esmentada carta:

"Efectivament, el prec que ens feu en
la vostra lletra, ve remenant-se des dels
darrers dies de l'estiu d'enguany, i hem
anat seguint directament les seves trame-
ses de peticions i suggerències per part de
les distintes Cambres d'àmbit nacional.

De tot el moviment endegat, se'n des-
prèn la "gran preocupació" de les Cam-
bres per la ralentització en l'aprovació de
Plans Generals d'Ordenació Urbana,
Plans Parcials i altres accions de planeja-
ment i gestió urbanística, que sovint con-
tribueixen a paralitzacions de llicències
o al perllongament de trameses adminis-
tratives per l'obtenció de llicències de
construcció que, evidentment, van en de-
triment del sector industrial correspo-
nent, en tant que provoquen una rece-
ssió de l'activitat, tot augmentant els per-
centatges d'atur fins a nivells alarmants."

"Podem assegurar-vos —continúa dient
la carta— que, aquesta preocupació la
compartim com a mínim en la mateixa
mesura que les Cambres de Comerç, però
alhora podem garantir-vos que, dos dels
Ajuntaments en general, i més concreta-
ment des del nostre de Vila-Seca i Salou,
ert cap moment s'ha paralitzat cap trame-
sa de planejament, s'han fet suspensions
de llicències a determinades zones dei
terme municipal o s'han ralentitzat llicèn-
cies d'obres, sense que pel mig hi hagin
raons que ho justifiquin plenament i, sem-
pre sense ànim d'entorpiment de cap pro-
cés de desenvolupament econòmic secto-
rial o general, ans al contrari, cercant
quelcom que permeti la racionalització
del procés evolutiu del disseny urbà, per
mor de garantir una qualitat de vida ciu-
tadana que sovint ha restat barrada".

"Els dirigents de les Cambres de Co-

dels Plans d'Ordenació en
tràmit i s'agilitzessin les con-
cessions de les Llicències
d'obres, alhora que mostrava
la preocupació del Consell
de les Cambres per la greu si-
tuació que travessa el sector
de la construcció i l'atur que
aquest fet provoca, motiu
per el qual es creia escaient
fer aquest prec als responsa-
bles municipals.

merç saben perfectament que, des dels
Ajuntaments no poden endegar-se ac-
cions arbitràries que puguin perjudicar els
interessos, tant dels seus ciutadans com de
les empreses que hi menen llur activitat,
car hi ha un ordre legal, per damunt de
les minses atribucions municipals, al que
uns i altres ens hem d'atendre. Però a més
d'aquest entorn legal dimanat fonamen-
talment de la Llei del Sòl, en el cas que
ens ocupa, i dels Reglaments que la des-
senvolupen, hi ha unes actuacions típica-
ment urbanístiques, endegades pels Ajun-
taments a iniciativa pròpia o bé privada,
que defineixen entorns urbans o urbanit-
zables o cadescun dels municipis, la ges-
tió dels quals resta condicionada a un or-
denament més o menys clar i concret,
però sempre definitori de les possibilitats
de materialització del disseny urbà en-
degat".

Escriu més endevant el batlle de Vila-
Seca i Salou: "En aquest ordre d'idees cal
evaluar el com i el perquè dels "entor-
piments legals" al desenvolupament del
sector de la construcció i, és així que
creiem que, entre altres hi ha dues raons
que motiven la "posada de falques" a les
rodes de la màquina constructiva:

1)Quan pretenen endegar-se projectes
en zones que no acompleixen cap condi-
cionant legal que permeti desenvolu-
par-lo.

2) Quan els projectes no s'ajusten a les
Ordenances.

En relació al primer, cal dir que esdevé
el motiu més freqüent de denegació o
ralentització de llicències i cal conside-
rar que, la majoria d'Ajuntaments hem
trobat unes qualificacions urbanístiques
que, genèricament, esdevenen clarament
sobredimensionades en relació a la de-
manda real de sòl edificable. Les raons
d'aquesta exagerada qualificació les tro-
bem, ben aviat i sense necessitat de gratar
gaire, si analitzem quins són els propieta-
ris dels terrenys qualificats sobre els quals
no s'han desenvolupat cap de les accions
de gestió urbanística, que permetin passar
de la situació de "terreny qualificat

a la de "solar edificable", sempre dins de
marc legal vigent.

Podem assegurar-vos que en el 90%
dels cassos, per a no dir més, en que hi
manca aquest traspàs de situació, on so-
vint s'hi pretén edificar, la falca a les ro-
des la posen els mateixos propietaris que
no avancen en la realització dels actes
que permetin fer-lo realitat".

I més endavant especifica la carta: "Pel
que fa a la segona de les raons esmen-
tades, efectivament hi ha llicències que
llur tramesa és exageradament perllonga-
da, car s'intenta, i quasi sempre s'aconse-
gueix, que les propostes presentades
s'ajustin a dret i a les ordenances, en lloc
de tolerar-se tota una llarga llista d'in-
fraccions que esdevenien fins i tot tipifi-
cables i que trobem tan sovint, com els
àtics que no constaven al projecte, els
augments volumètrics, l'incompliment de
compromisos, i tants i tants altres tipus de
fraudulencia tolerada. I no es tracta pas
de manca d'informació doncs podem
molt bé assegurar-vos que, mai com ara,
els Ajuntaments romanen oberts als ciu-
tadans, no barrant-se el pas a ningú, ni
a qui cerca les dades de la normativa ur-
banística per ajustar-hi llurs projectes, ni
tampoc als ciutadans que esbrinen els
condicionants a imposar, per garantir-se.
Així tothom pot saber de bell antuvi a
quin joc ha de jugar i portar-hi en cada
moment els escrits escaients.

Per tant, Sr. President del Consell de
Cambres de Comerç, Indústria i Navega-
ció, podeu restar ben tranquil que des del
Ajuntaments, i molt particularment des
del nostre, no s'entorpeix la marxa de
l'activitat constructiva".

I la carta finalitza amb les següents ma-
nifestacions "Per això Sr. President, creiem
que heu errat la direcció dels trets, car si
ho mireu ben bé, podreu comprobar que
no són els Ajuntaments els que dificulten
el desenvolupament de la construcció,
ans al contrari, qui realment hi posa difi-
cultats són precisament els propietaris de
solars edificables que per especular, supo-
sem, no els volen construir, o bé son els
propietaris de terrenys qualificats que no
es comprometen a fer les actuacions ur-
banístiques assenyalades i que sovint els
hi reclama insistentment l'Ajuntament, o
bé son les pròpies empreses constructores
o promotores les que no presenten llurs
projectes ajustats a l'ordenació vigent.

I si ho esbrineu més acuradament en-
cara, podreu comprovar que sovint, per
no dir sempre, tais persones o entitats es-
devenen els propis membres de les Cam-
bres de Comerç, Indústria i Navegació de
les nostres contrades. Per això estem ben
convençuts de que el prec fet als Ajunta-
ments per a subsanar la greu situació que
travessa el sector de la construcció, serà
molt més efectiu que el feu als vostres
propis associatsH
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Felipe González presentó el programa de actuación para el 81

Una estrategia para ganar en el 83
las elecciones

Felipe González, secretario
general del PSOE, presentó
ante la prensa la estrategia
socialista para el presente a-
ño tras la reunión que la Eje-
cutiva Federal mantuvo du-
rante los días 15 y 16 de ene-
ro.

El líder socialista hizo un análisis de la
situación política, económica y social del
Estado destacando los tres objetivos bá-
sicos de actuación: el institucional, la ac-
ción social y la organización interna, una
estrategia planteada sin desvincularla de
las elecciones de 1983 y sin olvidar que
éstas puedan ser anticipadas.

El secretario general del PSOE hizo un
análisis de la actual sicuatión socio-eco-
nómica manifestando al respecto que "al
deterioro del sistema económico y a la su-
bida de las cifras globales de paro, el pre-
sidente Suárez y su gabinete no dan una
rspuesta clara y beneficiosa para la pobla-
ción". Asimismo, calificó la política del
Gobierno como de neoliberal y de dere-
chas; "hay que preguntarse por qué se li-
beralizan los tipos de interés, por qué su-
ben las tarifas eléctricas en un 70% por
ciento en un año. No creo que haya otra
justificación que la ocultación de otras in-
tenciones. Esta tentación neoliberal del
Gobierno es incompatible con la creación
de empleo mediante una política de con-
certación".

A continuación pasó a señalar el estu-
dio de estrategia que los socialistas plan-
tean en base a "un análisis de la situa-
ción social y económica, que pasa desde
la subida de tarifas, la liberalización de

los tipos de interés y el Acuerdo Marco,
hasta la reestructuración de los sectores
en crisis. No se ha producido —añadió Fe-
lipe González— una reacción del nuevo
Gobierno ante la situación de crisis, ni nin-
gún efecto de la política de empleo. Cree-
mos que en 1982 puede haber 2,5 millo-
nes de parados, lo cual sería un escenario
peligroso en una situación de "normali-
dad" del desarrollo constitucional y de-
mocrático, incluso para la confrontación
electoral".

Objetivos para el 81

Así, y en lo que a objetivos se refiere
para el presente año a desarrollar en la
política de Estado de los socialistas, el se-
cretario general del PSOE anumeró las
siguientes:

-Actualización del programa econó-
mico, que ha de ser ñas audaz en la con-
tención del desempleo.

— Plan de trabajo pormenorizado en
materia de educación, asistencia sanitaria
y política de viviendas que desde la opo-
sición sea nuestra alternativa, y desde el
poder nuestro programa.

— Apoyar la concertación en materia
social y económica. Los trabajadores no
pueden perder el poder adquisitivo de sus
salarios, por lo que debe negociarse con
los sindicatos la reestructuración de secto-
res en crisis y apoyaremos las presiones
sociales contra cualquier intento de impo-
ner un bisturí autoritario.

— Replantear las prioridades en el Par-
lamento, que no debe ser únicamente un
órgano de debate jurídico-político y de
producción de disposiciones legales, sino

En temas de política internacional,
el secretario general del PSOE se pro-
nunció una vez más en contra del in-
greso de España enla OTAN, saliendo
al paso de unas declaraciones del pró-
ximo secretario de Estado USA, gene-
ral Haig, y afirmó al respecto: "la en-
trada de España en la CEE y en la OTAN
son dos temas distintos, y uno de ellos

está tan lejos de su competencia que
me da la impresión de que están con-
fundiendo elementos y están demos-
trando, en definitiva, una intención a
nivel estratégico global que a noso-
tros nos parece delicada para la evo-
lución de nuestro país."

Felipe González señaló asimismo
que temía que se hará una gran mani-

pulación del tema del ingreso de Es-
paña en la OTAN, explicando que la
no integración que se propugna lo es
en razón a la seguridad y al bienestar
del pueblo español: "España tiene que
ejercer un papel de distensión y no en-
trar en la estrategia de la tensión".

Por otra parte, sobre el tema del Mer-
cado Común se mostró favorable a
una negociación global, y no sólo acu-
diendo a Bruselas sino también a los
centros de poder europeo.

Finalmente, sobre el tema de El Sal-
vador, el líder socialista señaló la ne-
cesidad de una negociación entre las
fuerzas progresistas (hoy en la guerri-
lla) y un sector de las Fuerzas Armadas
que desea llegar a ese pacto.

un órgano de control auténtico de la la-
bor gubernamental. Vamos a introducir ca-
sos concretos, casos oscuros como el asunto
del hotel Sarrià de Barcelona, del que es-
peramos una respuesta y explicación del
Gobierno.

— Atención prioritaria a los municipios,
de los que se espera que planifiquen in-
versiones para que generen puestos de tra-
bajo y que colaboren en la elaboración de
la nueva ley de Régimen Local. Haciendo,
por otra parte, una llamada de atención al
Gobierno para que conceda prioridad a
los ayuntamientos del extrarradio de las
grandes ciudades y a algunos de ciudades
turísticas que están pasando grandes difi-
cultades y a los que no se les ayuda por
ser, en su mayoría, de izquierdas.

— Trabajo intenso hacia el interior de la
organización socialista. Los socialistas no
tenemos en la actualidad los problemas
que poseen otros partidos como UCD o el
PCE: pasamos primero la crisis ideológica,
se hizo a tiempo la renovación de sus di-
rigentes y se adaptó su estructura interna
a la futura organización autonómica, por
lo cual nos encentamos en las mejores
condiciones relativas para demostrar al
pueblo que los partidos son capaces de o-
cuparse de los problemas de la sociedad
y menos de sus fagocitosis internas.

Elecciones '83:
grandes posibilidades

Finalmente, Felipe González se refirió
al tema de las elecciones, sobre las que
manifestó: "Las próximas elecciones ge-
nerales se celebrarán a principios de 1983,
aunque no deben descartarse unas elec-
ciones anticipadas, que el PSOE no propi-
cia ni desea". Según el líder socialista, el
PSOE podría ganar las próximas elecciones
lo cual sería, en palabras suyas "una ver-
dadera ruptura democrática". "El partido
socialista —dijo— es el que está en menos
malas condiciones para asumir las respon-
sabilidades de Gobierno, tenemos el apa-
rato técnico suficiente y, en lo que respec-
ta a la capacidad de gobierno, será la his-
toria quien debe juzgar".

También, sobre las próximas elecciones
juzgó que en la próxima primavera se con-
figurarán definitivamente las fuerzas po-
líticas que vayan a competir en 1983, con
la posibilidad de que surja un nuevo parti-
do entre UCD y los socialistas y a costa
del primero. Esta nueva situación no per-
mitiría la formación de dos bloques, dere-
cha e izquierda, por lo que el enfrenta-
miento entre ambos, tal como algunos
destacados líderes desean, no tendría
lugar.
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Separación versus divorcio

Causas y efectos de lo que puede ser
La Ley de Divorcio, como popularmen-

te es conocido el proyecto de ley por el
cual se modifica la regulación del matri-
monio en el Título IV del Código Civil y
que determina el procedimiento a seguir
en las causas de nulidad, separación y di-
vorcio, quedó dictaminada ya por la Co-
misión de Justicia del Congreso el pasado
19 de diciembre.

Según el proyecto, las causas de divorcio
irán precedidas por las de separación,
correspondiendo éstas del artículo 81 al
89 del Código Civil.

CAUSAS DE SEPARACIÓN (artículo 82):
— El abandono injustificado del hogar,

la infidelidad conyugal, la conducta inju-
riosa o vejatoria y cualquier otra violación
grave o retirada de los deberes conyuga-
les.

— Cualquier violación grave o reitera-
da de los deberes respecto de los hijos co-
munes o respecto de los de cualquiera de
los cónyuges que convivan en el hogar fa-
miliar.

— La condena a pena de privación de
libertad por tiempo superior a seis años.

— El alcoholismo, la toxicomanía o las
perturbaciones mentales, siempre que el
interés del otro cónyuge o el de la familia
exijan la suspensión de la convivencia.

— El cese efectivo de la convivencia
conyugal durante seis meses, libremente
consnetido.

— El cese efectivo de la convivencia
conyugal durante el plazo de tres años.

(La sentencia de separación produce la
suspensión de la vida común de los casa-
dos; no obstante, la reconciliación pone
término al procedimiento de separación
y eja sin efecto lo dispuesto durante su
vigencia.)

CAUSAS DE DIVORCIO (ARTICULO 86):
— El cese efectivo de la convivencia

conyugal durante el menos un año desde
la interposición de la demanda de sepa-
ración personal formulada por ambos cón-
yuges o por uno de ellos con el consenti-
miento del otro.

— El cese efectivo de la convivencia
conyugal durante al menos un año desde
la demanda de separación personal a pe-
tición del demandante o de quien hubie-
re formulado recornvención (del que pide
descargo), conforme a lo establecido en el
art. 82, una vez hubiera sentencia firme
de separación.

— El cese efectivo de la convivencia
conyugal durante al menos dos años inin-
terrumpidos desde que se consienta libre-
mente por ambos cónyuges la separación
de hecho o desde que la resolución judi-
cial sea efectiva, o desde la declaración
de ausencia legal de alguno de los cónyu-
ges, a petición de cualquiera de ellos.

— El cese efectivo de la convivencia
conyugal durante el transcurso de al me-
nos cinco años.

(Cuando el divorcio se funde en el ce-
se efectivo de la convivencia conyugal, el
juez, a petición del otro cónyuge, podrá

• La vida de la y..ireja ya está rota y no hay amor:'
cuando la convivencia es únicamente sufrimien-
to.
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denegar el divorcio si se acredita que cau-
sa perjuicio de extraordinaria gravedad
a los hijos menores o incapacitados, o al
cónyuge, habida cuenta su edad, estado
de salud o la duración de matrimonio; aun-
que no podrá denegarse el divorcio por es-
ta causa cuando el cese efectivo de la con-
vivencia hubiera durado más de siete
años).

LOS EFECTOS
(ARTÍCULOS 90 al 106):

— Toda solicitud de separación o de di-
vorcio deberá acompañarse de un conve-

nio regulador establecido entre los cón-
yuges y que deberá contemplar: la deter-
minación de la persona a cuyo cuidado
hayan de quedar los hijos sujetos a la pa-
tria potestad de ambos, así como el ejerci-
cio de ésta, y el régimen de visitas, comu-
nicación y estancia de los hijos con el pro-
genitor que no conviva con ellos; la atri-
bución del uso de la vivienda y ajuar fami-
liar; la contribución a las cargas del matri-
monio y alimentos; la liquidación, cuando
proceda, del régimen económico del ma-
trimonio; y la pensión a la que tiene dere-
cho el cónyuge al que la separación o di-
vorcio produzca desequilibrio económico
en relación con la posición del otro, que
implique un empeoramiento en su situa-
ción anterior en el matrimonio según va-
rias circunstancias que la ley prevé.

(El convenio puede ser aprobado por el
juez salvo si son dañosos para los hijos o
gravemente perjudiciales para uno de los
cónyuges. En caso de no entendimiento
entre los cónyuges sobre el mencionado
convenio o acuerdo, será el juez quien es-
tablecerá sus términos).

a) La situación de los hijos.— La separa-
ción, la nulidad o divorcio no eximen a los
padres de sus obligaciones para con sus
hiios.

Las medidas judiciales sobre el cuida-
do y educación de los hijos serán adopta-
dos en beneficio de ellos, tras oírles si tu-
.vieran bastante juicio, y siempre a los ma-
yores de doce años. Podrá también acor-
darse que la patria potestad sea ejercida
total o parcialmente por uno de los cón-
yuges o que el cuidado de ellos corres-
ponda a uno u otro, procurando no sepa-
rar a hermanos.

El juez, por su parte, determinará la
contribución de cada progenitor para sa-
tisfacer la alimentación y necesidades de
los hijos así como, referente al progenitor
que no tenga consigo a los hijos menores,
detrminará el tiempo, modo y lugar del
derecho de visita y comunicación con
eJIos. No obstante, el juez también podrá
limitar o suspender el régimen de visitas
previsto.

b) Los bienes,— La sentencia firme pro-
ducirá la liquidación del régimen econó-
mico matrimonial, aunque el que hubiera
obrado "de mala fe" no tiene derecho a
participar de las ganancias de su consorte.

En caso de no haber acuerdo entre los
cónyuges en lo que a liquidación de bie-
nes se refiere, el uso de vivienda familiar y
de los objetos de uso ordinario en ella
corresponde a los hijos y al cónyuge en
cuya compañía queden.

c) Las pensiones.— En cualquier mo-
mento podrá convenirse la sustitución de
la pensión fijada en el convenio o acuer-
do d los cónyuges por la sustitución de
una renta vitalicia, el usufructo de deter-
minados bienes o la entrega de un capital
en bienes o en dinero. No obstante, el de-
recho a la pensión se extingue al contraer
el areedor nuevo matrimonio, por el cese
de la causa que lo motivó o por vivir mari-
talmente con otra persona.
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El proyecto ha quedado mejor de lo que cabía esperar

• • I F^^ * *La Ley de Divorcio, casi un hecho
No está tan mal. Esta lacó-

nica afirmación puede servir,
de manera válida, para valo-
rar la Ley de Divorcio que el
Pleno del Congreso tendrá

.que discutir y aprobar en
breve.

Atrás quedó la intransigencia de los sec-
tores "retro" de UCD (capitaneados por
los democratacristianos) y el plante a és-
tos del ala progresista del partido del Go-
bierno, los "socialdemócratas", que se ali-
neó junto a las propuestas de la izquierda
parlamentaria.

De hecho, una eufemistica frase como
la de "no está tan mal" también podría de-
finir muchas otras cosas, leyes o pactos
que a lo largo de la reforma gris de Suárez
se han ido sucediendo en estos cuatro úl-
timo años. Pero no es eso, a pesar de todo,
la ley continúa teniendo errores como el
mentenimiento aún de largos plazos (que
ya han sido rebajados) para la tramitación
del divorcio, ya que nbo puede tener lugar
éste si antes no existe una separación legal.
A pesar de todo, decíamos, el proyecto de
ley asume varias de las propuestas de la iz-
quierda, y de los socialistas en particular,
en temas referentes a las pensiones, la pro-
tección de los hijos y los motivos de la se-
paración.

Las razones que mueven a los socialistas
en la defensa de una ley de divorcio son
bien claras. Por una parte, no es cierto que
las familias sean felices por el solo hecho
que los padres vivan juntos, también es

necesario la armonía y el afecto entre to-'
dos los miembros de la comunidad fami-
liar. Establecer el divorcio comporta revi-
sar todas las normas que regulan a la fami-
lia y la filiación, a fin de dar una mayor
protección a los hijos y al miembro de la
pareja carente de medios (normalmente la
mujer). Y hay más razones: el divorcio es
un mecanismo que sirve al derecho inalie-
nable de la persona para poder rectificar
el error cometido; porque los matrimonos
tienen que mantenerse unidos en base a
una voluntad común de compartir la vida
y no porque les sea impuesta la conviven-
cia.

Por otra parte, un argumento jurírico de
peso también sale en defensa del divorcio:
nuestro ordenamiento jurídico debe tratar
exclusivamente de dar una solución a los
problemas auténticos vividos por los com-
ponentes de la sociedad, ya no súbditos y sí
ciudadanos, aunque tales soluciones no se
ajusten a dogmas o creencias religiosas.
Nuestro estado no es confesional, y la Cons-
titución en su articulado lo demuestra, lue-
go la legislación del Estado no puede estar
sometida al imperio de ninguna religión.

La Iglesia Católica, tal como sucedió en
su día en Italia, aunque en menor grado,
se ha manifestado reiterativamente con-
tra el divorcio lo que, por otra parte, ha
servido de acicate para los políticos de la
Democracia Cristiana españoles. No obs-
tante, los privilegios eclesiales (reconoci-
dos en el Concordato firmado entre el Es-
tado español y el Estado pontificio) se
mantienen sin cambio: se mantiene la
competencia del Tribunal de la Rota en las
causas de nulidad, puesto que el matrimo-
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La patria potestad podrá ser ejercida tanto
por el padre como por la madre. (Dibujo: Nu-
ria Pómpela).

nio canónico es completamente válido, y
como consecuencia los tribunales civiles
continuarán recibiendo sus sentencias sin
ningún examen de su validez a la luz de los
principios del Derecho Civil. Por tante, el
divorcio sólopodrá ser reconocido en a-
quellos casos que o bien contraigan ma-
trimonio civil, o bien que el matrimonio ci-
vil esté acompañado por uno religioso en
cuya doctrina se reconozca la posibilidad
de divorcio (y con él la posibilidad de la
celebración de un nuevo matrimonio).

Por eso decíamos al principio que "no es-
tá tan mal", por lo peor que podría haber
salido y por los elementos positivos que con-
tiene. De todas maneras, ésta es una ley a
mejorar en el futuro y mediante otro con-
texto político más progresista.

Así se divorcian en Francia e Italia
Mientras en España se debate aún la

cuestión del divorcio, otros dos países
europeos, Italia y Francia, cumplen res-
pectivamente diez y cinco años de sus
leyes.

El proceso seguido en Italia fue har-
to laborioso por cuanto el alineamien-
to de la Democracia Cristiana y la Igle-
sia Católica respecto al divorcio fue de
abierta y activa oposición. Efectiva-
mente, hubo que esperar a que en el
Parlamento italiano se diera una situa-
ción objetiva: que la DC sólo fuera "ma-
yoría relativa", no absoluta como has-
ta entonces. Una mayoría laica pudo
configurar la ley de divorcio y conse-
guir incluso con la "prueba de fuego"
de su paso por referéndum un respaldo
popular absoluto. 1974, año del plebis-
cito italiano, fue el que marcó la pri-
mera derrota de la DC y la "mayoría
de edad" del mundo laico.

No obstante, hoy día, los italianos
encuentran que, si bien por la ley de
divorcio el país no se ha desmoronado,
la familia disgregado, ni los hospicios
se encuentran repletos de niños aban-
donados, la separaciones matrimonia-

les están muy por encima de los divor-
cios. La explicación lógica a esta si-
tuación se encuentra en un artículo de
la ley que reclama la necesidad de cin-
co años de separación previos al di-
vorcio que, con la lentitud de la buro-
cracia, se convierten en siete u ocho
años. Y los cinco años de transitorie-
dad, más que baza para una hipotética
reconciliación, aún enrarece más las
relaciones entre el matrimonio litigan-
te: la separación de bienes y la potes-
tad sobre los hijos son temas que se
discuten y vuelven a discutir a lo largo
de aquellos años.

Así, y teniendo en cuenta que en el
parecer de la opinión progresista italia-
na la ley de divorcio "es ya vieja", las
causas de divorcio en Italia son las si-
guientes:

— Cuando el otro cónyuge ha sido
condenado con sentencia definitiva a
cadena perpetua o a cualquier pena de
detención por incesto; delitos sexuales
y daños de los descendientes; instiga-
ción a la prostitución o explotación o
incitación a la misma; a cualquier pe-
na por intento de homicidio del cónyu-
ge o de los hijos; a cualquier pena por

malos tratos o cualquiier otro delito
consumado o intentado a daños del
cónyuge o de los hijos, aunque no sea
culpable con tal que sea recibido.

— Cuando el otro cónyuge ha sido
absuelto por total incapacidad mental
por uno de los delitos anteriores.

— Cuando ha sido pronunciada la
separación legal entre los sónyuges o
existe una separación de hecho. En to-
dos estos casos, para poder iniciar cau-
sa e divorcio, las separaciones deben
llevar en acto ininterrumpidamente
cinco años por lo menos.

— Cuando el otro cónyuge lleva hos-
pitalizado por lo menos cinco años en
una clínica psiquiátrica a causa de una
enfermedad mental que le impida vol-
ver a la vida familiar.

— Cuando el otro cónyuge, ciuda-
dano extranjero, ha obtenido fuera de
Italia el divorcio o la nulidad del ma-
trimonio o ha contraído nuevo matri-
monio en el extranjero.

Por lo que se refiere al caso francés,
ésta establece tres casos de divorcio:
— Por falta de uno de los cónyuges.

— Por ruptura de la vida en común.
— Por consentimiento mutuo.
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Congrés Extraordinari del Partit Socialista Francès

Un sol objectiu: Batre a Giscard
Des de les primeres paraules de

benvinguda als delegats, pronunciades
per l'alcalde de Créteil, Laurent Català,

.fill d'un empordanès de Figueres, fins als
darrers mots del Congrés, un sol objectiu
presideix la voluntat dels socialistes fran-
cesos en aquest moment: batre a Giscard
en les properes eleccions presidencials i
posar fi als 20 anys d'hegemonia de la dre-
ta a França.

La resolució final aprovada pel Congrés
proclama els objectius de Pau, Treball i
Llibertat, i expressa la voluntat de fer una
"altra política" enfront la política de co-
rrupció i abús de poder de Giscard, alhora
que crida a la unió de les forces populars
entorn al candidat socialista, François Mi-
tterrand. No eren sols les paraules, la Me-
sa congressual. presidida per Gaston De-
fferre, amb la presència de tots els Secre-
taris Nacionals i membres del Bureau Exé-
cutif, entre ells Pierre Mauroy i Michel Ro-
card, expressava la unitat del Partit, en to-
ta la seva complexa composició, per a
afrontar la contesa electoral.

La designació de Lionel Jospin —també
bon amic dels socialistes catalans— com
a Primer Secretari del Partit, no sols en el
període de campanya electoral, sinó fins
a la celebració del Congrés Ordinari, no
obre cap fissura que ja no existís entre les
tres grans ales del PSF. Les paraules de
François Mitterrand al.ludint-lo directa-
ment, però també a Rocard i Mauroy,
obren un compàs d'espera fins el mes de
juny, període en que la unitat només pot
que beneficiar el conjunt del Partit, do-
nant-li la imatge de rigor i responsabilitat
democràtiques.

Combatientes del
Chad, hospitalizados
en Catalunya

Un grupo de combatientes del Ejér-
cito Nacional del Chad se encuentran
desde hace unos días hospitalizados
en Barcelona donde se encuentran re-
cuperándose de heridas graves sufri-
das en los combates que se están pro-
duciendo en aquel país africano.

Los combatientes del Chad han sido
invitados a recuperarse en Barcelona
por el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE), como en otros pun-
tos de España lo ha hecho también el
PSOE, de acuerdo con las relaciones
fraternales y solidarias que mantienen
los socialistas de nuestro país con el
gobierno del Chad desde su indepen-
dencia.

La mayoría de los heridos que han
llegado a Barcelona son responsables
militares y, entre ellos, se encuentra el
hermano del presidente de la Repúbli-
ca y del Frente de Liberación Nacional
del Chad (FROLINAT), Aner Webbye.

Giscard, símbol de l'abús de poder a França.

El manifest electoral aprovat en el que
es nota l'accent del candidat a la Presi-
dència, és expressió dels principis clàssics
i moderns alhora del socialisme francès
al que segueixen, 11.0 proposicions de po-
lítica concreta, entre les quals resalten: a)
reformes constitucionals com són: reduir
el mandat presidencial a 5 anys renova-
bles, o mantenir-lo a 7 anys sense possi-
bilitat de renovació; retorn al Parlament
dels drets constitucionals; avenç en la

¿descentralització administrativa de l'Estat
amb la concessió d'un Estatut d'Autono-
mia per a Còrsega, la creació d'un Depar-
tament del País Basc i el ple respecte, pro-
moció i ensenyament de les llengües i cul-
tures minoritàries; b) Enfront la crisi eco-
nòmica la principal preocupació dels so-
cialistes francesos es concreta en un pro-
grama de rellançament econòmic, basat
en la realització d'un ampli treball d'obres
públiques per a equipaments col·lectius;
la creació de 210.000 nous llocs de treball
per a aquest any, i l'aplicació d'un pla
econòmic descentralitzat que doni con-
tingut a un nou creixement social. Aques-
tes grans accions s'acompanyen per un es-

per Joan Reventes

forç per a diversificar les fonts d'energia
i l'aplicació dels principis continguts en
els dossiers comunitaris sobre política
agrària, dels que és coautor el socialista
francès Sutra.

L'ambient en els passadissos del Congrés
era d'un moderat optimisme sobre els po-
ssibles resultats de la confrontació elec-
toral. Les condicions són força diferents a
les de les anteriors eleccions presiden-
cials. No hi ha, com és palès, la plata-
forma del programa comú que relligava
a Socialistes, Comunistes i Radicals. Des-
prés d'un període de constants atacs als
socialistes, la direcció del Partit Comunis-
ta ha emprès un brusc canvi de tàctica, en
donar-se compte que el seu electorat no
els seguia per aquest camí i que participa
del criteri generalitzat de que l'únic can-
didat capaç de batre a la dreta és el candi-
dat socialista.

La imatge de Giscard està manifesta-
ment deteriorada. A la manca de respecte
de l'autèntic sentit i pràctica de la demo-
cràcia, cal afegir-hi l'efecte dels "affaires",
que no han deixat d'esquitxar a l'actual pre-
sident, i l'impacte de la crisi econòmica
amb una taxa d'inflació i atur creixents.
També es generalitza l'opinió que un nou
mandat de 7 anys, és a dir, més de 14 anys
de govern personal, poden deteriorar en-
cara més els mecanismes de la democràcia.

Altrament les forces de la majoria (gis-
cardians i gaullistes) estan cada dia més
durament enfrontades i dividides. La re-
bel.lió dels gaullistes de Chirac o els de
Debré és palesa i es pot comptar ja amb la
concurrència de varis candidats de la dre-
ta en les eleccions presidencials.

Per damunt de tot, cal comptar amb
l'esforç de tots els socialistes i comptar
com l'enfortiment i creativitat del Partit i
la seva credibilitat i capacitat de govern
són un factor positiu a tenir en compte.

Si en el primer torn de les eleccions, el
26 d'abril, Mitterrand logra obtenir un
percentatge del 24%, les seves possibili-
tats en el segon torn, el 10 de maig, serien
grans, ja que previsiblement, als vots so
cialistes se'ls hi sumarà un elevat tant per
cent de l'electorat gaullista, extraordinà-
riament perjudicats per la política econò-
mica feta per Giscard durant el seu man-
dat en favor de la gran banca, les empre-
ses monopolistes i les multinacionals.

Ningú pot, però, oblidar l'enorme força
de la dreta francesa, l'ona conservadora
que conmou el món occidental, i els can-
vis que es poden produir en l'opinió públi-
ca francesa com a conseqüència de la
campanya electoral. França va a unes
eleccions decisives per la dècada dels 80,
no sols per a ella mateixa, sinó també pel
futur de tota Europa.

Es bo saber que els socialistes formen
en avant-guarda d'aquest únic combat per
la Pau, el Treball i la Llibertat que cal con-
duir en tot el món.
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Les eleccions presidencials franceseseccions presidencials franceses

Grans possibilitats per al PSF
I Candidat Socialista per proper. A la primera volta podran presen- [ 3ä9IĤ HIî H
rocirJÀnria río la DAn,',KI!. tar'se tots els candidats que ho desitgin ^ÉÉ^^^^^^^H

El candidat socialista per
la presidència de la Repúbli-
ca francesa, François Mitte-
rrand, té possibilitats reals
de guanyar, segons els son-
datges d'opinió publicats da-
rrerament, quan falten tres
mesos escassos per celebrar
la primera volta de les elec-
cions presidencials.

En el cas d'un enfrontament final entre
el primer secretari del Partit Socialista i
l'actual president de la República, Valéry
Giscard d'Estaing, que és el més probable
per bé aquest darrer no hagi anunciat en-
cara la seva decisió de presentar-se do-
nen els mateixos percentatges de vots a
cada ú: 50 per cent. Un altre institut espe-
cialitzat ha donat 51 per cent a Mitterrand
i 49% per cent a Valéry Giscard d'Estaing.

Pero l'optimisme raonable que es mani-
festa actualment en les rengleres socia-
listes es fonamenta també a altres anàli-
sis. És un fet que mentres el nombre d'elec-
tors decidits a donar el seu vot al presi-
dent actual declina regularment, Mitte-
rrand ha realitzat en poques setmanes una
recuperació espectacular passant, del
37/38 per cent al percentatge actual. Cal
afegir, però, que la dita progressió s'ha
produït arran de la retirada de la candida-
tura de Michel Rocard, quan Mitterrand
anuncià que ell també seria candidat.
Abans de que el Partit Socialista es pro-
nuncies sobre l'home que preferia per les
eleccions, Rocard, per mantenir la unitat
interna del partit i perquè ho havia pro-
mès, feu marxa enrera a desgrat de que,
des de feia prop de dos anys, tots els son-
datges sense excepció li donaven grans
probabilitats d'ésser president de la Repú-
blica. Àdhuc ara, és l'home polític de
França que té el nivell de simpaties més
alt amb 50 punts, seguit de lluny per Simó-
ne Weill, de la majoria actual i presiden-
ta del Parlament europeu, amb 39 punts.

Per Georges Marchais, Secretari Gene-
ral del Partit Comunista, els vots de sim-
patia oscil·len al voltant del 18 per cent.

Així doncs, dos socialistes i el president
actual encapçalen les enquestes d'opinió
sigui per l'elecció presidencial sigui per la
bona imatge de marca cara al país. El Par-
tit Socialista és també el més crédible, de
bon troç, dels quatre partits més impor-
tants. Resultat apreciable quan es pensa
que l'antic partit socialista francès estava
reduït, no fa encara 10 anys, a la mínima
expressió, amb menys de 10 per cent de
vots del cos electoral i que el trencament
de la unitat de l'esquerra ha provocat des-
moralització entre l'electorat popular.

Es prematur, evidentment, fer pronòs-
tics més afinats sobre el resultat de l'elec-
ció quan falten encara quasi tres mesos
per la primera volta, fixada pel 26 d'abril
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proper. A la primera volta podran presen-
tar-se tots els candidats que ho desitgin
i tinguin els requisits legals, molt difícils
d'aconseguir per les petites organitza-
cions o els candidats individuals. Però a
desgrat de les normes molt més severes
que en l'elecció anterior —calen 500 sig-
natures, distribuïdes en 30 departaments
mínim (regions), d'alts càrrecs públics
(batlles, diputats, etc.) per avalar a un can-
didat — es calcula que hi hauran més de
25 aspirants a la presidència. Com que
ningú tindrà més del 50 per ce~nT~cJeTs~
vots necessaris per ésser elegit, quedaran
en la competició per una segona i definiti-
va volta, el 10 de maig, els dos candi-
dats que hagin estat més votats. Valéry
Giscard d'Estaing serà un d'ells. Mitte-
rrand serà probablement l'altre.

Es preveu que els socialistes obtindran
entre el 24 i 25 per cent i que passaran fol-
gadament al davant dels altres candidats
incloint-hi al candidat comunista Georges
Marchais. Els comunistes voldrien superar
la xifra de 20 per cent, percentatge habi-
tual en els anys darrers i, si és possible, ba-
tre als socialistes, convertits els últims
mesos en el centre dels seus atacs. L'acti-
tud agressiva dels dirigents del PCF contra
els socialistes —acusata d'ésser un pun-
tal de la dreta— desmoralitza a les for-
ces d'esquerra. A més ningú sap l'actitud
que adoptarà la direcció del PCF en la se-
gona volta si Mitterrand, com es preveu,
passa davant de Marchais. Recomanaran
oficialment que es voti pel dirigent socia-
lista o mantindran una actitud ambigua?
És el gran problema que tenen plantejats
els socialistes i del que depenen, en gran
part, les possibilitats de victòria final. Una
sèrie d'eleccions legislatives parcials cele-
brades recentment han demostrat que tot
l'electorat comunista no seguia les con-
signes abstencionistes o ambigües del par-
tit i votava socialista enfront de la dreta.
Es de preveure, doncs, que amb recoma-
nació o no del PCF, una bona part de
l'electorat comunista votarà per Mitte-
rrand. Però els socialistes tindran de com-
pensar una pèrdua de vots comunistes
amb el recolzament de l'àmplia franja
vacil·lant d'electors que solen decidir el
resultat final, segons es decantin per una
banda o altra, en les eleccions importants
i renyides, i a la propera seran les dues
coses.

Guanyar sense concessions

Ara bé, els socialistes, per guanyar la
presidència de la República, no volen ai-
gualir el seu programa de govern. Es pre-
sentaran amb objectius destinats a trans-
formar el panorama polític i econòmic ac-
tual, mitjançant mesures basades en bo-
na part en el Projecte Socialiste aprovat
en un congrés extraordinari del Partit, l'any
passat.

Les tres consignes fonamentals de la se-
va campanya electoral seran: Pau, Lliber-
tat i Treball, amb les que sembla ningú

François Mitterrand: e/ nostre candidat

pot estar-hi en desacord. Però l'originali-
tat socialista resideix en les mesures que
proposen, partint del principio de la impo-
tència del sistema capitalista per a sortir
de la crisi actual, sense fer perillar la pau i
sense ofegar les llibertats. El programa
d'acció definitiu no es coneix encara, però
és segur que inclourà una sèrie de mesu-
res, algunes de les quals s'aplicarien ràpi-
dament en cas de triomf, que afectaran
les estructures vitals de la societat actual,
principalmente amb nacionalitzacions i
l'enfortiment del sector públic en el pla
econòmic i amb una amplia decentralitza-
ció de l'Estat en el pla polític, així com
l'estímul de la democràcia de base.

Ja tindrem ocasió de comentar i com-
parar els programes electorals de les prin-
cipals organitzacions. En tot cas, pel que
es refereix al Partit Socialista, els repre-
sentants de les diverses tendenc¿g&J^co-
rrents han estat ben explícits. SrtçpAñtajiflj
joria en el país anirem a obífala via al so*7
cialisme, mitjançant mesu/es apropia
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Representem, han reafirmat, una alterna-
tiva de govern i societat enfront de la dre-
ta i aquesta postura no pot quedar en sim-
ples declaracions. Altrament, no valdria
la pena ni d'anar al govern.

Els fets diran si el programa socialista
i la campanya de propaganda que prepa-
ren aconseguirà galvanitzar una opinió
decepcionada per les realitats econòmi-
ques i polítiques actuals i bastant escèpti-
ca en quan a les promeses dels partits. To-
thom és conscient de que es viu una crisi
de societat, però les sortides no es veuen
cla'res. En aquest clima d'escepticisme no
té res d'estrany que un sector important
de l'opinió hagi acollit favorablement
candidatures fantasistes com la del cone-
gut "chansonier" Coluche —agressiu, àcid
i sovint groller— el qual vol representar
tots els "enganyats i desenganyats, els
tontos, els ensopits i els marginats". Ell
mateix es presenta com el candidat nul.
La ràdio, la televisió i una bona part de la
premsa silencien aquesta candidatura per-
què diuen treu dignitat a les institucions,
però el 10/12 per cent que s'atribueix a Co-
lúche no deixa de preocupar a diversos
sectors-polítics, principalment d'esquerra.
Potser serà un fenomen passatger que es
desinflarà tot sol. Veurem. ~~

La batalla promet, en tot cas, d'ésser
renyida i totes les organitzacions es pre-
paren fébrilment per afrontar-la, tant els

grans com els petits partits que estaran re-
presentats probablement, entre altres, per
dos candidats trotskistes i un socialista
d'esquerra (PSU) a part de gent de centre
i de dreta.

Els socialistes han creat ja un comitè
polític electoral amb la participació dels

representants més destacats de les diver-
ses tendències del partit i llençaran una
suscripció nacional per recollir 15 milions
de francs (uns 255 milions de pessetes) per
desenvolupar la seva campanya.

Carmel ROSA

Los socialistas catalanes Maman a la solidaridad

La IS pide la no
intervención

La Internacional Socialista, a través de su
secretario Bernt Carlsson, en un comunica-
do que se hizo público el pasado 23 de ene-
ro, ha pedido a todos los gobiernos y fuer-
zas exteriores que se abstengan de apoyar
directa o indirectamente el régimen de la
Junta Militar de Napoleón Duarte. "La In-
ternacional Socialsita —manifestó Carlsson —
apoya el cambio revolucionario en El Sal-
vador, ya que todos lo intentos de cambio
político pacífico han sido bloqueados por la
violencia y el fraude. Las fuerzas del Frente
Democrático Revolucionario están toman-
do medidas para el establecimiento de una
democracia efectiva en el pais y que preten-
den la necesaria mejora del nivel de vida

del pueblo salvadoreño, que ha sido víctima
de una oligarquía inflexible y represiva".

Por otra parte, el PSC (PSC-PSOE) y la Jo-
ventut Socialista de Catalunya han librado
también un comunicado público llamando
a la solidaridad a la causa del pueblo de El
Salvador ya que consideran que "Los com-
bates que se libran actualmente en aquel
país contra la dictadura tienen una impor-
tancia capital para el futuro de todos los
pueblos de la América Central y del conjun-
to de la América Latina. El único obstáculo
ante la victoria asegurada de las fuerzas
populares sería la intervención militar, di-
recta o indirecta, de los Estados Unidos en
favor de la Junta Militar".

Espada de Damocles en El Salvador

Un neointervencionismo USA
La ofensiva general desencadenada

por las fuerzas populares de la repúbli-
ca centroamericana de El Salvador en
contra del gobierno cívico-militar de la
extrema derecha es el primer proble-
ma al que deberá hacer frente el go-
bierno de Reagan.

Centroamérica es una zona de es-
pecial sensibilidad para los Estados
Unidos. Aquí Norteamérica hizo y des-
hizo. Creó naciones a su voluntad, Pa-
namá por ejemplo. Intervino cuando
lo creyó necesario, Nicaragua por
ejemplo. E, incluso, acuñó un nombre
para designar un peculiar status de de-
pendencia, "repúblicas bananas". Pero
el sistema se le empezó a desencajar
con la revolución sandinista, Intentó
entonces frenar un proceso de conta-
gio mediante procesos de reforma. En
Honduras los militares iniciaron un ca-
mino que tendrá que culminar en unas
elecciones, en la que por supuesto la
izquierda permanecerá ¡legalizada, a
una asamblea constituyente. En El Sal-
vador, la administración Cárter dio su
apoyo a un golpe de estado que, enca-
bezado por el Coronel Majano, puso
fin a la dictadura. Una Junta Militar
intentó quitar las banderas tradiciona-
les de la izquierda, la reforma agraria,
la nacionalización de la banca... y, de
esta manera, conseguir que algo cam-
biara sin que nada cambie, que el po-

der, cambiando de caras, siguiera en
las mismas manos. Pero, Estados Uni-
dos, colocando a un moderado en la
cúspide del poder, potenció a los sec-
tores más derechistas del ejército y de
la oligarquía en contra del mismo
hombre que ellos habían colocado

Un clima de terror se instaló en El
Salvador. Las bandas paramilitares de
la extrema derecha sembraron el páni-
co en el país, llegando a asesinar al ar-
zobispo de El Salvador Monseñor Ro-
mero mientras oficiaba misa, las masa-
cres en el campo y los asesinatos en
las ciudades se sucedieron, ante esto
las fuerzas populares agrupadas polí-
ticament en el Frente Democrático Re-
volucionario y militarmente en las
Fuerzas Populares de Liberación Fara-
bundo Martí, desencadenaron la gue-
rra abierta en contra de la Junta Mili-
tar. Los sectores más integristas de la
oligarquía, personificadas en el coro-
nel Abdul Gutiérrez, desplazaron a
Majano del poder y colocaron a un
transfuga demócratacristiano al frente
de la nación, Napoleón Duarte. Maja-
no, desde la clandestinidad, exhortó a
sus compañeros de armas a no levan-
tarlas en contra hortó a sus compañe-
una ofensiva guerrillera se desencade-
nó en contra de la Junta Militar a vein-
te días de la toma de posesión de Rea-
gan como presidente de los Estados
Unidos.

Las fuerzas populares agrupadas en
la guerrilla tenían un plan preconcebi-
do, el ataque general contra las fuer-

|zas militares obligándolos a quedar in-
movilizados en sus cuarteles, la conso-
lidación de un territorio liberado y la
formación de un gobierno provisional,
en medio de una huelga general que
paralizaría el país. Esto, que en cierta
medida era una trasposición del mode-
lo nicaragüense, no ha conseguido al-
canzar del todo sus objetivos. El fin
del embargo de armamento, que había
sido impuesto poco tiempo antes, por

* parte del gobierno norteamericano, a
dado un pequeño respiro a la Junta ge-
nocida y ha sido el colofón de la po-
lítica de supuestos "derechos huma-
nos" del Presidente Cárter.

Ante el parcial fracaso de la ofensi-
va guerrillera se abre un compás de es-
pera. Si, como todo parece indicar, a la
larga o a la corta, las fuerzas guerrille-
ras ponen en serios aprietos a la Junta
militar, Reagan tendrá que optar por
intervenir militarmente en el país cen-
troamericano para no defraudar las
esperanzas de los sectores conserva-
dores que lo han instaurado en el po-
der, inagurando así un mandato que se
presume muy difícil para las fuerzas
populares Latinoamericanas.

F.N.M.
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Debat Debat Debat Debat

Repercusions internacionals de la desfeta eurocomunista

Errors que no es poden repetir
L a decisió d'abandonar l'eurocomu-

nisme aprovada en el Cinquè Con-
grés del PSUC celebrat darrera-

ment a Barcelona, ha tingut un impacte
internacional considerable. La premsa eu-
ropea en general ha dedicat grans espais
per tractar el tema. A França, per exemple,
el conegut diari "Le Monde" ultra una ex-
tensa informació directa, ha publicat un
editorial amb el títol "L'Eurocomunisme
derrotat", en el qual, després de conside-
rar que l'eurocomunisme podia obrir no-
ves perspectives polítiques a Europa, con-
clou estimant que la greu crisi oberta a
Barcelona pot molt bé precipitar la seva
decadència.

Per la seva banda, el diari socialitzant
"Le Matin" ha destinat dues pàgines cen-
trals a explicar els seus lectors la crisi de
"L'eurocomunisme espanyol", crisi resu-
mida en un comentari titulat "Les il·lusions
perdudes".

La desfeta dels euros catalans —provi-
sional o definitiva, això el temps ho dirà —
ha tingut gran ressonància a Europa per-
què no s'analitza com un fet aïllat sinó
com un element en el conjunt de l'evolu-
ció del comunisme internacional i de la
política exterior de la URSS.

La URSS actúa, des de fa uns anys, com
si cregués inevitable enfrontaments ca-
da cop més durs en el domini internacio-
nal, principalment amb Estat Units. Les
seves posicions s'han endurit en conseqüèn-
cia. Per altra banda, el perllongament
inesperat de la resistència afghana davant
la invassió militar soviètica; l'actitud pro-
bablement més agressiva del nou presi-
dent nordamericà i, per damunt de tot, la
delicada situació interna creada per la re-
bel·lió dels obrers polonesos contra siste-
mes totalitaris de govern, ha accentuat
l'inquietud dels dirigents del Kremlin. La
situació econòmica interna, deficient en
molts aspectes, ha pressionat en el mateix
sentit. Davant l'eventualitat de moments
difícils, tant a l'interior com a l'exterior,
la URSS no tolera ja vel·leïtats indepen-
dentistes d'alguns partits comunistes com
l'Italia o l'espanyol.

No entrem ara a estudiar el grau d'inde-
pendència real que els partits euros tenen
envers el Kremlin però, per mínima que
fos, és opinió general en l'esquerra euro-
pea no comunista que, pels soviètics, la
fase de relaxament està ja superada i que
cal estrènyer files al voltant de la URSS en
tots els dominis, àdhuc l'ideològic.

Ara bé, l'enfrontament politico-ideolo-
gic amb els partits i corrents euros es rea-
litza utilizant un llenguatge esquerrà i
més radical. Els ideòlegs soviètics partei-

xen, aparentment, del principi de que la
crisi capitalista és seriosa i va per llarg.
Veuen també com la crisi amb la progre-
ssió constant de l'atur forçós i la baixa del
nivell de vida, afecta a sectors cada cop
més amplis. Observen una certa radicalit-
zació entre els treballadors. Els estrategues
soviètics, per tal d'aprofitar políticament
la situació, no vacil·len en desenterrar ar-
guments de tipus revolucionari arreconats
feia anys. Diem arguments, els actes són
ja un altre qüestió.

El cas més típic és, potser, en aquest
sentit, el del PC francès. Durant diversos
anys, fins 1977/78, el PCF es considerà
com un partit euro, tímidament, és cert,
però navegava en aquest corrent, formant
una triologia amb els PC espanyol i italià.
Prenia, a més, certes distàncies amb la
URSS, almenys aparentment. Però de sob-
te, en un viratge encara no ben explicat,
el PCF contribuía a trencar el front d'es-
querres i convertia al partit socialista en
l'objectiu preferent dels seus atacs. Refe-
rint-se amb la URSS, descobria la fórmula
de "balanç globalment possitiu" per expli-
car els lligams més estrets establerts de
nou amb els soviètics.

Aquest viratge del PCF i el seu abandó
de l'eurocomunisme (tebi) s'ha desenvolu-
pat amb una radicalització del llenguatge
polític. Ara el PCF para de fer la revolució
i la seva darrera pubicació de propaganda
entre els intel·lectuals es titula, precisa-
ment "Revolució". De totes maneres, els
dirigents del PCF ja han aclarat que no es
tracta d'una revolució al carrer, sinó d'un
programa del govern amb transforma-
cions radicals, acompanyat de pressions
populars.

A Italià també, els atacs en el propi
partit comunista contra la política de pac-
te-històric de Berlinguer són cada dia més
accentuats des de posicions esquerranes
i pro-soviètiques. I, justament, quan s'ob-
serva aquesta evolució en el comunisme
francès i italià, es comprèn el rebombori
provocat per la "bomba" del PSUC, total-
ment inesperada a l'estranger. Sembla evi-
dent que, tenint en compte la política in-
ternacional actual de la URSS i l'evolució
del comunisme europeu, en la desfeta
dels euros catalans hi han intervingut fac-
tors d'ordre exterior.

Pel que es refereix a les causes pròpia-
ment catalanes i peninsulars de les deci-
sions del Congrés del PSUC, altres com-
panys de "L'Opinió Socialista" en parla-
ran extensament. Però convindria, tanma-
teix, evitar l'error que sembla generalit-
zat, de creure que el PSUC torna a la se-
va antiga política, la dels anys de la gue-

per Carmel Rosa

rra civil. Això pot ésser cert —ja es veurà
més endavant— pel que es refereix als lli-
gams de supeditació al Kremlin. Llavors
eren totals i, desgraciadament, la supedi-
tació, reconeguda després per màxims di-
rigents comunistes de l'època, escaigué
en el période més dramàtic de la història
de la URSS, durant el regnat sagnant de
Stalin.

En canvi, la política més o menys es-
querrana dels anti-euros actuals, no té res
de comú amb l'aplicada durant la guerra
civil. Teresa Pàmies, en un article publicat
en el diari "Avui" del 10 de gener, parla
d'un contingut de posicions que qualifica
de marxista-leninista-stalinista-maoïsta,
de "verbalisme d'esquerra" i "d'actituds
assambleàries i àcrates." Es a dir, en con-
junt, d'una barreja de posicions revolucio-
nàries confuses les que, a desgrat d'ésser
"tronades" segons l'article citat, mobilit-
zen un sector important del partit, potser
com a réflexe de la radicalització d'un
sector de la classe obrera. Recordem, en
canvi, que durant la guerra civil, la direc-
ció del PSUC, estretament lligada a la
URSS combatia precisament les organit-
zacions més revolucionàries -POUM, CNT,
Esquerra socialista de Largo Caballero —
amb mètodes repressius que alguns diri-
gents de l'època denunciaren després i
amb argument fal.laciosos en nom d'una
pretesa eficàcia per guanyar la guerra. Era
l'època dels tràgics procesos de Moscou
contra els antics dirigents del partit comu-
nista soviètic.

L'argumentació política dels pro-soviè-
tics actuals no és, doncs, la mateixa de fa
4 anys, pel que fa a la política interior. Pe-
rò sí que es pot caure en els mateixos
errors de llavors pel que es refereix als lli-
gams amb la URSS.

Seria millor pel socialisme i pels treba-
lladors de casa nostra, que s'hi ha una ra-
dicalització de posicions degut a raons
d'ordre interior prou conegudes, no es
busqués encasquetar-la ideològicament i
política, amb el miratge de la URSS pre-
sentada com la meca del socialisme. Els
treballadors de Catalunya i de la Penínsu-
la tenen prou personalitat i experiència
per trobar, sols, el camí que més els hi
convingui. El pitjor seria repetir, amb un
altre llenguatge i en altres circumstàncies,
errors passats que costaren prou car al so-
cialisme català i espanyol.

* Membre del Consell Nacional
del PSC (PSC-PSOE)
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En el 18 aniversari de "Radioscope"

Homenatge
a Salvador Escamilla

Salvador Escamilla, l'home
del "radioscope", va rebre
un homenatge popular el pa-
ssat dia 13, amb motiu dels
18 anys del seu programa en
català a la ràdio; primer des-
de Ràdio Barcelona i, des-
prés des de Ràdio Miramar.

L'homenatge, que es celebrà a l'Ajunta-
ment, comptà amb la participació d'un
munt de personalitats del món polític i
cultural, especialment de la cançó.

L'acte es va desenvolupar, de primer, a
l'Ajuntament, com ha hem dit. Aquí es
van centrar els parlaments més polítics,
més, diguem-ne, d'homenatge estricte.

Voldríem destacar especialment els
parlaments de Lluís Maria Xirinacs que,

entre altres coses, afirmà "amb la ràdio,
Queipo de Llano va ajudar a guanyar una
guerra; amb la ràdio, Salvador Escamilla
ha ajudat a guanyar la pau"; Heribert Ba-
rrera, com a President del Parlament, tam-
bé va participar a l'homenatge, tot afir-
mant que en el procés de recuperació na-
cional "la gent s'ha d'acostumar a fer tot
allò que encara no estigui estrictament
prohibit". Aquesta frase va ser molt co-
mentada, especialment pel fet que vin-
gués dels llavis del President del Parla-
ment. Qui firma aquesta crònica va sentir
com una senyora li deia a la veïna que
"Això no passa ni a Biafra".

També van participar Aina Molí, en
nom del Conseller de Cultura i de Mitjans
de Comunicació, qui destacà el fet que
"potser aquests 18 anys de ràdio en català
no han estat presidits per la correcció lin-
güística", però la veritat és que, segons el
Regidor Martínez Fraile, que representava

Preguntes de Rodolf Guerra al Govern

Per què no s'acompleix
L'Estatut de RTVE

El diputat per Barcelona Rodolf
Guerra i Fontana, membre de Grup
Parlamentari Socialistes de Catalunya,
ha presentat a la Mesa del Congrés
dels Diputats un escrit mitjançant el
qual formula al Govern diverses pre-
guntes sobre el compliment de l'Esta-
tut de la Ràdio i la Televisió, per tal
que siguin contestades pel ministre de
Cultura a la Comissió de Control de
Ràdio i Televisió.

Rodolf Guerra assenyala que "el
funcionament de la ràdio i la televisió
va quedar regulat per llei aprovada pel
Congrés el proppassat dia 4 d'octubre
del 1979, inspirada en normes que re-
bent la seva base en la Constitució vi-
gent pretenen garantir, entre d'altres,
els principis següents: a) l'objectivitat,
veracitat i imparcialitat de les informa-
cions; b) la separació d'informacions i
opinions, la identificació dels qui do-
nen suport a les darreres i la seva ex-
pressió lliure; c) la protecció de la jo-
vetut i de la'infància (Art. 4 de l'Esta-
tut). Per fer efectius aquests principis
i drets, es va arbitrar la creació d'uns
òrgans de gestió mínimament demo-
cràtics, a saber: a) Consell d'Adminis-
tració; b) Consells Assessors de RNE,
RCE i TVE; c) Director General (Art.
6 de l'Estatut). Des d'aquella data fins

a la formulació d'aquestes preguntes
han passat més de 14 mesos. En un ter-
mini tan llarg s'ha procedit al nomena-
ment del Consell d'Administració i da-
rrerament del Director General de
RTVE, sense que, això no obstant, pels
serveis dels referits mitjans es proce-
deixi de forma estricta a l'aplicació
dels principis referits."

I és en base a l'exposat anteriorment
: que el diputat socialista Rodolf Guerra
pregunta al Govern "per què no s'ha
procedit a la constitució dels Consells
Assessors de RNE, RCE i TVE, en quin
termini es procedirà a la formació dels
dits Consells Assessors i quin ha estat
el funcionari responsable de què pels
informatius del ràdio i televisió s'afir-
més els proppassats dies 27, 28 i 29 de
desembre que l'esmena aprovada so-
bre els Pressupostos de l'Estat per al
1981 pel Senat, a proposta dels sena-
dors del Grup Catalunya, Democràcia i
Socialisme, suposava la reducció del
Pressupost en 50 mil milions, sense do-
nar a conèixer les raons dels qui la pro-
posaven, ni si es tractava d'una infor-
mació o opinió". Rodolf Guerra acaba
preguntant al Govern si "s'ha arbitrat
alguna mesura reglamentària per tal
de garantir la no manipulació i impar-
cialitat de la informació."

^ CKTAUWM

Un dibuix d'en Cese molt representatiu del que
ha estat el programa "Radioscope" durant els
seus 70 anys de vida.

al Batlle de Barcelona, "Radioscope ens
ha facilitat als que no som catalans des de
sempre l'aprenentatge del català", essent
fortament aplaudit pel públic que allà es
congregava.

Festa a La Paloma

Hores més tard l'homenatge esdevení
una festa a La Paloma, amb la participa-
ció de La Trinca, que van cantar la sinto-
nia del programa, de la que en són autors.
Tot seguit va pujar a l'escenari Narcís Se-
rra, que havia arribat a La Paloma acom-
panyat del regidor de Relacions Ciutada-
nes, Lluís Reverter, i del regidor de Cultu-
ra, Rafael Pradas; l'alcalde de la ciutat va
deixar de banda el llenguatge protocolan,
i s'adreçà a l'homenatjat demanant-li que
s'ho prengués com un reconeixement i
com una injecció "de pa amb tomàquet",
per a seguir endavant.

L'escenari va ser ocupat, posteriorment,
per Ovidi Montllor; Núria Feliu i Tete
Montoliu a dúo; Ramón Calduch; Rudy
Ventura; Pedro Ruiz; el trio format per
Guillermina Motta, la Clúa i Joan Isaac,
i també Pere Tàpies i Marina Rossell.
Joan Manuel Serrat, que també havia es-
tat anunciat, va enviar un comunicat
excusant la seva absència, provocada pel
bloqueig causat per la neu a Camprodon,
on estava de vacances.

En Salvador Escamilla, obertament
afectat, no parava de fer present a tothom
que l'homenatge no l'acceptava en nom
propi, sinó en nom de tots els qui havien
fet possible "Radioscope", i molt espe-
cialment en nom dels oients, que són els
qui donen autèntica magnitud a un pro-
grama de ràdio.

Elisenda YLL
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Propiciat per la demanda judicial del PSOE i del PCE

Canvi de direcció a RTVE
Des de que el PSOE i el

PCE varen denunciar alguns
alts càrrecs de RTVE fins ara,
moments després de que en
Castedo hagi pres possessió
del seu càrrec com a nou di-
rector general de Tens públic,
han passat moltes coses, en-
tre les que cal esmentar es-
pecialment la instrucció del
sumari pertinent, amb els
conseqüents interrogatoris,
per exemple, a Fernando
Arias Salgado, antic director
general i germà del ministre
de la Presidència.

La instrucció de l'esmentat sumari ha
començat, com ja hem dit, per l'interroga-
tori a l'antic director general, però també
a Rafael Ansón. el director general ante-
rior — del juliol del 76 fins al novembre
del 77 — , a Ignacio Martínez Echevarría,
subdirector general per a la Gestió econò-
mica i administrativa i, finalment, a Fran-
cisco López Arenosa, Director d'Adminis-
tració i Finances.

Les denúncies del PSOE i del PCE que
inicialment havien estat formulades per
separat, finalment s'instrueixen dins del

mateix sumari, que inclou les següents de-
núncies: apropiació indeguda per valor de
800 milions de pessetes provinents de la
retenció a compte de l'antic IRTP, que no
van ser ingressats a Hisenda; malversació
de fons per valor de 3.000 milions de pe-
ssetes que haurien hagut de ser ingressats
a la Seguretat Social; apropiació indeguda
de 800 milions de pessetes de quotes sala-
rials retingudes i no abonades a la Segu-
retat Social; i, en darrer lloc, la falsifica-
ció d'un document públic.

Segons una font digna de crèdit, Fer-
nando Arias Salgado no va gosar afirmar
que desconeixia els fets denunciats, sinó
que efectivament els coneixia-i fins i tot
els havia intentat combatre; també va dir
que no sospitava que aquests fets pogue-
ssin ser delictius. Tot plegat ens fa pensar
que el senyor ex-director general deu es-
tar molt habituat als mitjans corruptius i
corruptes, gairebé gangsterians.

Feia temps ja que l'Arias Salgado volia
presentar la dimissió, però primer li volien
trobar un nou càrrec que li agradés prou;
un nou lloc que fos de la seva talla i del
seu profit, com qui no en té prou amb els
vestits "Prêt â porter" i en vol un fet a mi-
da. Aquest càrrec li van trobar: Ambaixa-
dor de l'Estat espanyol al Regne Unit, que
ho és des del dia 9 d'aquest mes.

De tota manera un cop col·locat l'ex-
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Per propossar alternatives í solucions
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director, els calia trobar el substitut que
els fes el pes. Ara bé, no podia ser qual-
sevol; després de les denúncies de l'esque-
rra parlamentària calia trobar algun home
amb unes garanties d'honestetat i d'eficà-'
eia mínimes, i no el trobaven.

D'altra banda els processos judicials
iniciats pel PSOE i pel PCE seguien el seu
curs legal. La Sala Segona del Tribunal Su-
prem li encarrega al jutge Luis Serrano de
Pablos, titular del Jutjat d'Instrucció n° 16
de Madrid, la instrucció del sumari, i
aquest cita, per a interrogar-los, als perso-
natges més amunt esmentats. En aquest
punt, el que estava molt clar és que l'Arias
Salgado no podia declarar davant del Tri-
bunal, acusant-lo de corrupció en tant
que directiu de RTVE, mentre encara ho
seguia asent. Això hauria estat massa fins i
tot per la UCD. Per això van trobar ràpida-
ment un substitut: Fernando Castedo.

Caos a Prado del Rey

Tot i que ha estat una operació més
aviat lenta, i per tant amb molt de temps
per a deixar-ho tot mínimament bé, els
nous directius de RTVE s'han trobat el cap
d'una màquina que no perdona; s'han aca-
bat alguns programes com "Fastástico"
per exemple, i no hi havia previst cap pro-
grama alternatiu, ni tan sols substitutori.
S'han trobat qui hi havien alguns altres
programes anunciats, i la direcció antiga
de RTVE no els havia contractat, ni tam-
poc emparaulat. D'altra banda la pro-
ducció pròpia està aturada. Allò que en
podríem dir un caos, vaja.

De tota manera però, malgrat aquestes
traves inicials, el nou equip de RTVE per-
met tenir algunes il·lusions, donat que
són, per primera vegada, homes coneguts
als mitjans informatius, professionals
solvents.
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Comentarios en tornoa"La España
que bosteza" de J.L Cebrián

J uan Luis Cebrián nos acaba de ofre-
cer su ensayo "La España que bos-
teza" que como él mismo comenta

en sus páginas: "...voy a intentar por mi
parte contribuir a esa reflexión crítica que
estoy demandando para el momento espa-
ñol". Verdaderamente, la etapa de tránsi-
to político vivida en el Estado en los úl-
timos 5 años, está exigiendo un profundo
debate que permita arrojar luz sobre la
realidad presente de nuestra sociedad.

Es un secreto a voces la opinión exten-
dida sobre la izquierda de este país, según
la cual, a lo largo de la "transición", los
partidos de izquierda no han sabido apli-
car la pedagogía capaz de explicar a la
población el sentido de su actuación y
cuales eran los objetivos a alcanzar en la
nueva etapa, junto a este hecho, cierto
sin lugar a dudas, pienso que tenemos que
apuntar la falta de debate en los partidos
de izquierda; la densa actividad en la
construcción de las estructuras del Estado
democrático, está favoreciendo que en
los partidos de izquierda, en muchas oca-
siones, las posturas políticas y la de sus di-
rigentes significativos, vengan dadas, no
por el debate dentro del partido, sino por
la habilidad de cada cual para asignarse
ante la prensa una u otra etiqueta.

No nos tiene que doler prendas recono-
cer que en el movimiento socialista, a lo
largo de 1980, y fuera de las aportaciones
de Ignacio Sotelo, Fernando Claudín y Sán-
chez Ayuso, se aprecia una falta conside-
rable de análisis globalizadores ante la
realidad social.

El proceso que se dio en torno al XXVIII
Congreso del PSOE o, el recién y sorpren-
dente congreso del PSUC, no hacen sino
manifestar la necesidad de un debate pro-
fundo en el seno de cada una de las dife-
rentes fuerzas de la izquierda. Como Ce-

brián plantea, creo que acertadamente, el
problema fundamental está siendo la no
aproximación intelectual al problema de
España.
En esta situación en la que, por desconta-
do, la derecha no aporta otra cosa que su
ideología miope y cicatera basada en la
"rentabilidad del poder", el libro de Ce-
brián ha sido acogido con expectación.
Baste como muestra las significativas opi-
niones vertidas en sendos artículos de
autores como José Luis Aranguren y José
MaríaAreilzaC'El País" 28/12/80).

A lo largo del libro podemos destacar
dos aspectos reseñables:

1. De un lado, entiendo que J .L.C. repar-
te indiscriminadamente a derecha e iz-
quierda responsabilidades por la situación
actual. Responsabilidades que, en todo
caso, deberían ser diferenciadas, al menos
a tenor de la capacidad de iniciativa que
la fuerza de los votos ha concedido a ca-
da grupo. Por ejemplo cuando Cebrián di-
ce: "El segundo mal, y quizás debemos re-
conocer ya a estas alturas que es el prime-
ro en prelación de interés y peligrosidad,
es la ineficacia de la clase política (gobier-
no y oposición) a la hora de definir e ins-
trumentar lo que la Constitución Española
denomina como Estatuto de Autonomías".
Me parece injusta esta afirmación de Ce-
brián; pienso que Solé Tura es más equili-
brado al considerar las responsabilidades
políticas de cada cual durante la transi-
ción cuando dice ("El Periódico" 6/1/81):
"Han pasado más de trece años y se puede
intentar ya un balance. Y aquí es donde
empieza mi preocupación. Está claro que
no se puede meter a todos los partidos en
el mismo saco ni atribuir las mismas res-
ponsabilidades a los que gobiernan y a los
que están en la oposición".

2. Seguidamente Cebrián pasa a tratar

Per a resoldre la crisi del sector

Converses de cinema
a Catalunya

Davant la profunda situació de crisi
del cinema a casa nostra, i per iniciati-
va de l'Institut del Cinema Català, el
passat dia 2 de juliol es reuniren les or-
ganitzacions de la indústria cinemato-
gràfica, els sindicats i els partits polí-
tics parlamentaris catalans; fruit
d'aquesta trobada fou la creació de la
Comissió Gestora de les Converses de
Cinema a Catalunya.

Aquestes converses es celebraran
els propers dies 3, 4 5 6 i 7 de febrer, i
enfrontaran la problemàtica cinemato-
gràfica; problemàtica industrial i
comercial (producció, distribució i exhi-

bició); problemàtica social i professio-
nal del treballador del cinema a Cata-

lunya (escola de cinema); problemes
culturals; normalització del català al
cinema; relacions cinema-televisió;
traspàs de competències (mesures a
curt i mitjà termini); i, finalment, crea-
ció, estudi i propostes sobre l'Ens
Autònom del Cinema Català.

Com podeu veure, els angles d'estu-
di són molt diversos i cobreixen força
bé la problemàtica global. Realment
aquest pot ser, i cal aconseguir-ho, un
debat molt important i complert.

con gran valentía en la exposición y en
términos llanos y precisos, las limitacio-
nes que en este momento cercenan las
libertades democráticas. Defiende decidi-
damente la reforma penitenciaria efec-
tuada durante el mandato de García Val-
dés y denuncia el continuismo del aparato
policial de franquismo, que tuvo su máxi-
mo exponente en el tristemente célebre
Comisario Conesa.

La necesidad de la separación de fun-
ciones entre Iglesia y Estado, es abordada
también por J.L.C, con gran claridad de
ideas.

En definitiva, se puede considerar este
ensayo como la exigencia, siempre poster-
gada, de modernización y racionalización
del Estado

A lo largo de "La España que Bosteza",
el autor deja bien sentada su intención de
no participar en la actividad política con
una actitud militante y partidaria; explíci-
tamente se excluye como prohombre del
tan cacareado Partido Radical. No obs-
tante no oculta su opinión favorable a la
existencia de una fórmula política capaz
de hacer suya la tradición filosófico-polí-
tica de la Agrupación de Intelectuales de
Izquierda Republicana.

En cualquier caso lo cierto es que este
final de año 1980, nos ha ofrecido de la
pluma de J. Luís Cebrián, un conjunto de
reflexiones sobre el momento político,
que vienen a contribuir al análisis que es-
te país tiene pendiente consigo mismo.

, Javier PÉREZ LLORCA

En Saiíores

jornadas municipales
de deportes del PSC

Los días 24 y 25 se celebraron en Saifores las
Jornadas Municipales de Deportes del PSC
(PSC-PSOE).

Asistieron a ella numerosos concejales de
deportes, el portavoz de deportes de la Comi-
sión de Cultura del Parlament de Catalunya,
Daniel Tarradellas, Enric Truno, concejal de ju-
ventud del Ayuntamiento de Barcelona, así
como otros compañeros vinculados a la proble-
mática deportiva. Como invitados estuvieron
presentes l.os compañeros del colectivo federal
de Deportes del PSOE, Paco Delgado y Fernan-
do Andrés.

La presentación de las jornadas corrió a car-
go de Joan Blanch, miembro de la Ejecutiva
nacjonal del Partido. Durante los dos día, los
temas abordados se centraron en un análisis
crítico de la política global emanada por el
Consell Executiu de la Generalitat, en especial
en lo que hace referencia a los Consells Co-
marcals d'Esports; la proyección de un corto-
metraje sobre la experiencia deportiva de los
municipios de Leganés, Móstoles y S. Sebastián
de los Reyes (Madrid); el compromiso de iniciar
los trabajos para la elaboración de la Ley de
Cultura Física y Deportes para presentar a la
Generalitat, así como la discusión y aproba-
ción del documento de política municipal de-
portiva.
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L'existència amb una maleta

On vivim?
El Premi Nobel, Singer, narra a la seva

novel.la "Entre dones" un fet descon-
certant. Un viatjant de comerç, un vene-
dor de bíblies més concretament, viatge
incansablement amunt i avall pels Estats

'Units. En un moment determinat li fan
una pregunta clau: "però, vostè, on viu?".
Aquesta pregunta el deixà perplex per uns
instants abans de poder contestar "a la
maleta". Un hom que ha fet de viatjant
de comerç entre el batxillerat i poder ini-
ciar estudis universitaris estava predispo-
sat a sentir dins de la seva pell el patètic
"visc a la maleta". Xdhuc recordo, gairebé
com si fos ara, com un viatjant català
d'una seixentena d'anys em va fer un ser-
mó a una fonda de Logroño un tedios diu-
menge a la tarda: "un viatjant acaba per
no tenir casa fixa i els fills només els veu
de tant en tant. Ara que ets jove deixa-ho".
Eren uns anys en els quals "La mort d'un
viatjant" d'Arthur Miller ens havia fet
plorar molt,i aprofitant les hores lliures
del servei militar vaig seguir el consell
d'aquell viatjant català, ben conscient
tanmateix de la importància d'aquella fei-
na per al desenvolupament de Catalunya.

Ara, al cap de molts anys em torno a
trobar amb la mateixa dificultat per a con-
testar aquesta pregunta. Aquest mes de
gener hem tingut vacances parlamentà-
ries, però també visc "a là maleta". El
diumenge 18 vaig ésser a Maià on vaig
parlar amb uns companys de Banyoles, i

al capvespre amb l'alcalde de Maià sobre
els telèfons, les escombraries i l'impost
sobre el tràfic d'empreses. El dilluns al
matí vaig anar al Grup Parlamentari de
Barcelona i a la Universitat. Després de di-
nar, cap a Madrid per estar-hi també el di-
marts i el dimecres per a preparar feines
per quan tornin a obrir e Congrés de Dipu-
tats. EI dijous a la Universitat i al Grup
Parlamentari, que em dóna feina com a
portaveu. El divendres cap a Sant Feliu de
Guíxols per explicar-hi la política econò-
mica socialista a L'Escola de Formació
Professional, i després una reunió amb
els companys d'UGT de la Indústria del
suro. Dormir a Maià on és la Festa Major,
encara que el calendari que ha publicat
"Gra de Fajol" digui que és la de Beuda.
El dinar, però, el faré a la Bisbal amb mi-
litants i simpatitzants, per sortir rabent cap
a Banyoles on hi ha una assemblea dels
treballadors de Les Saques. No oblidaré'
que a les 8 haig de presentar al diputat so-
cialista per Almeria Juan,de Dios Ramírez
Heredia.que parla als gitanos de Figueres.
Arriba el diumenge i caldrà anar a les Jor-
nades del Partit sobre la divisió en comar-
ques i vegueries. Després d'un dinar de
Festa Major, torne-m'hi.
I aleshores trobes a algú que et pregun-
ta, "però tu, on vius?" Només pots respon-
dre: "a la maleta".

por Ernest Lluch

El batlle de Sitges, lordi Serra, recull el Premi Master c/e Teatre, amb el jurat, presidit per Caries Ba-
rra!, com a teló de fons.

Sitges: Tretze
i un premi

El batlle de Sitges, el socialista Jordi Se-
rra, va recollir en nom de la seva vila el
Premi Master de Teatre, anomenat "Enric
Borràs", que li ha estat otorgat per la cele-
bració anual del Festival Internacional de
Teatre de Sitges.

Aquest Festival de Teatre és considerat
com el més important de l'Estat, tenint en
compte el seu caràcter internacional, que
va ser inaugurat a la tardor del 79, és a

anys de teatre
important

dir, por després de les eleccions muni-,
cipals, malgrat que ja compta amb tretze
edicions.

La normal celebració d'aquest impor-
tant festival és garantida pel Patronat del
Festival de Teatre de Sitges, que està com-
posat, a més de l'Ajuntament de la Vila,
per alguns particulars i pel Ministeri de
Cultura. Fins al moment, la Generalitat ha
donat un important suport moral.

L'Opinió recomana,
L'Opinió suggereix

Teatre
Si correu, encara sou a temps de pre-

senciar el darrer muntatge d'Els joglars,
"Laetius", al Teatre Romea. Segons
diu el propi programa de mà, "Laetius"
és un "espectacle-reportatge sobre un
residu de vida post-nuclear"; aquest
residu de vida es diu així "Laetius",
i ens presenta el seu principi, és a dir
l'explosió nuclear, i la seva f i.

Al Teatre de la Caritat podeu veure
"Simfònic King Crimson", un muntat-
ge de lago Pericot i Sergi Mateu que,
des d'ara, i mercès a la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i L'Area
de Joventut de l'Ajuntament de Barce-
lona, només costarà 200 peles als me-
nors de 24 anys i als estudiants en ge-
neral.

Pintura
El diputat socialista Rudolf Guerra

presenta una exposició d'olis i dibuixos
a la Galeria d'Art, del carrer Brosolí, 4;
els quadres els signa com a Rudy.

Com a mostra un botó, i us en po-
sem un a la vora d'aquestes línies. Jut-
geu vosaltres mateixos, però aneu-hi,
sinó el judici serà força precipitat i dé-
sinformât.

Cinema
No perdeu de vista el petit cicle de

Jean-Luc Godard als cinemes Ars i Ca-
sablanca. Tres películes, tres; dues an-
tigues i la més nova: "A bout de Sou-
ffle", "Pierrot le Rou" i "Sauve qui
peut (la vie)". Cal destacar especial-
ment l'actuació de la Jean Seberg a la
primera de les cintes. Ja us ho hem dit:
no les deixeu passar.

Un altre film de les pantalles és "Ga-
ry Cooper que estás en los cielos",
un títol bonic i expressiu sota el que Pi-
lar Miró ens planteja la problemática
d'una dóna sola, enfrontada a tot un
seguit de problemes característics, pe-
rò no menys importants i greus.
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Si no ens hi posem
tots, no podrem
aconseguir allò que
tots volem.

No esteu encara subscrits a L'OPI NIO
SOCIALISTA?

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

Volem que l'OPINIO 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'OPINIÓ SOCIALISTA ha d'ésser la
revista de tots els Socialistes de
Catalunya.

Ser socialista
també vol dir llegir

socialista, i ser
subscriptor de

L'OPINIUvoldir
fer-la possible.

Aquesta setmana
em subscriuré a
L'OPINIÓ
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...

;¡.»<;..•Lu
Ï SOCÍalíSta Quota d'ajut: 2.(XX)

SUBSCRIPCIÓ
•\nual : 8(Xì pessetes. Estranger: 1.000 pres.

pessetes.

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

Nom i cognoms
Adreça
Població I).P

Forma de pagament. Taló bancari, o domiciliació
bancària


