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CoTT7c)isiribuÍT<zrn
Catalunya

La secretaria de Política Co-
marcal del Partit organitzà el
passat diumenge, 25 de gener, a
Girona, unes Jornades Socialis-
tes sobre la Divisió Territorial
de Catalunya, l'objectiu de les
quals fou l'establir al si del Par-
tit uns primers criteris orienta-
tius sobre la futura ordenació
del nostre país. A les Jornades
assistiren més de cent cinquan-

ta militants socialistes d'arreu
de Catalunya, representants de,
la gairebé la totalitat de les nos-
tres comarques, i en elles es dis-
cutiren diversos documents í
comunicacions com a primer
pas en el debat sobre el tema i
dels quals en presenten resums,
així com opinions d'alguns dels
ponents que hi assistiren.

Document-marc de discussió per a la divisió territorial de Catalunya

Tres nivells per a l'autonomia:
municipis, comarques, regions

El document-marc que es presentà a les
Jornades de Girona, i que va ésser elabo-
rat per una comissió dirigida per la secre-
taria de Política Comarcal, com a premisa
bàsica per a centrar la discussió sobre la
divisió territorial de Catalunya, conté els
següents punts que, posteriorment, ani-
rem desenvolupant: la crítica a l'actual di-
visió, la divisió de 1936, els criteris a res-
pectar, la divisió que proposem els socia-
listes així com les funcions que han de te-
nir els seus organismes executius i, final-
ment, les actuacions necessàries.

Pel que es refereix al primer punt, hi tro-
bem que l'actual ordenació es basa en tres
nivells: municipis, províncies i àmbits fun-
cionals diversos no coincidents. L'actual
situació dels municipis és de difícil fun-
cionalitat ja que hi ha una série de qües-
tions prou generalitzades com per a tenir
en compte. Per un costat, hi han munici-
pis massa petits i que resulten incapaços
de realitzar les funcions que la llei els hi
encomana o el contrari, pel que en amb-
dós cassos els serveis i els equipaments no
són tot el necessari ni desitjable que el
ciutadà voldria. D'altra banda, els proces-
sos de concentració econòmica, humana i
social han fet aparèixer realitats supramu-
nicipals fortament urbanitzades (com la
barcelonina) on perden sentit les defini-
cions de funcions i la prestació de serveis
encomenats als municipis.

L'altre nivell, el provincial, el consta-
tem com a l'instrument uniformitzador en
la perspectiva d'un Estat centralista i, a
més a més, en el seu àmbit no han aconse-
guit una funcionalitat plena degut, preci-
sament, a la seva concepció centralista, a
que han recobert situacions i processos
molt desiguals que es donen al seu territo-
ri, a que encobreixen el funcionament en
àmbits no coincidents per la prestació de
funcions reals i serveis perquè, en definiti-
va, la tradició catalana les hi té un senti-
ment advers.

La organització provincial ha funcionat

a partir de dues coordenades: les Diputa-
cions i els Governs Civils. Les primeres
com a instruments de control centralista
de la vida local, que han acumulat fun-
cions tradicionalment considerades com a
pertanyents a l'esfera municipal, que han
concentrat els seus serveis a les capitals
provincials marginant en prestacions als
altres municipis de la seva jurisdicció, que
han estat instruments del caciquisme en
raó als mecanismes de representació mu-
nicipal en elles i que han estat organitza-
des a partir, no dels municipis, sinó dels
partits judicials. Així mateix, els Governs
Civils han concentrat tots els poders peri-
fèrics de l'Estat en reduïts òrgans de po-
der, i la figura del governador sempre ha
estat, des del segle XIX, el "Jefe Político"
de la província.

Aleshores, què és el que hom entreveu
com a possible alternativa?; la divisió ter-
ritorial del 36 fet per la Generalitat repu-

blicana sota la direcció d'un escollit equip
de treball —entre els quals cal citar a Pau
Vila — . Llavors, Catalunya va dotar-se
d'una nova estructura territorial fonamen-
tada en tres nivells: els municipis, les co-
marques i les vegueries o regions. Malgrat
tot, aquella divisió territorial no és aplica-
ble en la seva totalitat avui dia: no com-
templa per a què haurien d'ésser utilitza-
des les comarques o les regions, i el terri-
tori català ha sofert durant aquests anys
profundes transformacions —evolució de
la població, concentració urbana — . D'aque-
lla divisió del 36 cal servir-se'n dels seus
principis i dels seus criteris per a la nova
reordenació donat que està fonamentada
en les arrels del sentiment català.

Els criteris a respectar

Com a punt de partida del debat sobre
aquest tema, el document-marc estableix

La mesa de les ¡ornades. D'esquerra a dreta: Esteve Tomàs, secretari de Política Comarcal, Lluís
M.a de Puig, diputat gironí al Congrés, ¡osep M.a Recasens, batlle de Tarragona, i Lluís Armet,

secretari de Premsa i Cultura.
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que l'objectiu bàsic de la divisió territorial
és establir els àmbits d'actuació del sector
públic i, més especialment, de tota l'admi-
nistració, així com les funcions que a cada
àmbit hauran de realitzar-se —asignació
de poders, determinació dels organismes
polítics i administratius, etc. — .

Aleshores, per una banda tenim els ele-
ments essencials a tenir en compte: apro-
pament dels centres de poder i decisió als
ciutadans, ampliació del sector públic i

^establiment d'una administració descen-
tralitzada, jerarquitzada i potent que no
produeixi dualitat de poders, i també, ma-
jor eficàcia en la prestació de serveis. Con-
juntament a això, la divisió territorial hau-
ria de tenir els següents criteris: respecte
de la xarxa urbana existent, consideració
dels condicionaments del medi, conside-
ració de les actuals àrees funcionals, res-
pecte a les tradicions culturals i a la "cons-
ciència" comarcal, democràcia col·lectiva,
participació dels ciutadans al govern lo-
cal, descentralització de les competèn-
cies a l'àmbit més petit que pugui realit-
zar-les, i autonomia de funcionament i or-
ganització.

D'altra banda, una mateixa llei hauria
d'ésser la que regulés les diverses divi-
sions territorials, de funcionalitat i de
prestació de serveis.

Municipi, comarca, regió

El docufnent-marc proposa una diyisió
territorial a tres nivells, municipal, comar-
cal i regional. Municipal com a unitat bà-
sica de convivència ciutadana i com a òr-
gan d'administració local, amb criteris de
fàcil agregació en àmbits superiors i amb
un relatiu equilibri entre habitants, exten-
sió i riquesa territorial.

Les comarques haurien de ser unitats
fonamentals d'autogovern dels ciutadans,
de llurs interessos i de participació

/Aspecte del ple de les ¡ornades celebrades a Girona en una de les sessions.

d'aquests en les decisions, i que com a òr-
gans d'administració local sorgeixen a l'en-
torn d'una ciutat amb funció de cap de
comarca en els territoris polaritzats, o de
vàries en els multipolars, oferint una certa
homogeneïtat física, econòmica i social;
assoleixen el caràcter òptim com a territo-
ri per als serveis bàsics que tenen confiats.

Finalment, les regions haurien d'ésser
divisions funcionals i polítiques substituti-
ves de les províncies, bàsiques per a la
desconcentració de les funcions de titula-
ritat corresponent a la Generalitat. Haurien
de tenir el caràcter de federació de co-
marques, agrupant-les en raons d'una cer-
ta homogeneïtat o complementarietat.
Les regions haurien de ser el marc bàsic

La descentralització
progressiva

Funcions que haurien de tenir els di-
ferents nivells d'administració territo-
rial:

— A nivell municipal.— Represen-
tació política dels interessos dels ciu-
tadans; govern i administració locals;
planificació a nivell local, presentació
i gestió dels serveis públics segons
l'entitat de cada poble.

— A nivell comarcal.— Representa-
ció política dels interessos comar-
cals; govern i administració comarcal;
planificació urbanística; prestació i
gestió dels serveis públics que ultrapa-
ssin l'àmbit municipal i que siguin sus-
ceptibles d'ésser prestats eficientment
a nivell comarcal segons la població,
l'extensió, els mitjans, el traspàs dels
serveis prestats per les Diputacions,
noves taxes que es fixin per llei; exerci-
ci delegat dels serveis administratius
de la Generalitat; coordinació de mu-
nicipis; participació en la programació

econòmica regional, en especial pel
que fa a la localització d'inversions.

— A nivell regional.— Planificació
econòmica i territorial (obres, serveis,
inversions...) i programació i coordina-
ció general del sector públic; presta-
ció de serveis que ultrapassin l'àmbit
comarcal; exercici desconcentrat de
les funcions de la Generalitat; eleva-
ció de propostes als organismes de la
Generalitat; consultes de la Generali-

.tat sobre l'exercici de les competèn-
cies d'interès nacional; circunscrip-
cions electorals per al Parlament de
Catalunya i per al Congrès de Diputats
i el Senat.
. D'altra banda cal tenir en compte,

però, les característiques pròpies que
té l'actual Àrea Metropolitana de Bar-
celona, pel que hom haurà d'estudiar
un règim-especial d'administració per
tal que garanteixi la participació en la
decisió a tots els ajuntaments del cin-
turó urbà.

de la representació política i, per tant, de
circumscripció electoral per als parla-

jtrients estatal i català.

Actuacions necessàries

La darrera part del document-marc que
presentà la comissió de treball es refereix
a una sèrie d'actuacions a resoldre en breu
plac i que es cenyeixen als següents punts:

— Replanteigdel mapa municipal.— En
bona part, l'actual mapa dels municipis
data de l'Edat Mitjana i no reflecteix els
grans canvis haguts darrerament. Nom-
brosos municipis estan despoblats, men-
tre altres són víctimes d'una exorbitant
població que no es correspon amb l'an-
tiga configuració; per tant, s'han de confi-
gurar uns criteris de desaparició de muni-
cipis — per despoblament, per impossibili-
tat de prestar els serveis obligats per la
llei— i uns altres de creació de nous nu-
clis amb entitat pròpia, possibilitat per a
poder prestar els esmentats serveis.

— Desmantellament de les Diputa-
cions.— Buidar-les de competències en
favor de la Generalitat i sucessiu reverti-
ment de llurs funcions a les regions i co-
marques

— Discussió parlamentària.— Discussió
per part d'una comissió del Parlament dels
resultats de les propostes i de la informa-
ció pública. Propostes de ressolució. Apro-
vació pel Ple.

— Aplicació per l'Executiu.— Aplicació
del vot parlamentari. Dotació de recursos
suficients.

— Impuls de les mancomunitats per a la
prestació de serveis.— Coincidint amb el
límit de les comarques o altres, el Consell
Executiu hauria d'afavorir la prestació
mancomunada de serveis. Consideració
prioritària en el Pla d'Obres i Serveis.

— Adequació a les regions dels serveis
perifèrics de [a General ¡tatLd£JLj¿overn
de l'Estat.— Aquestes acíd^^oí̂ ^Hrien
d'ésser realitzades al críateix temps-^\n
tot cas, sense tenir cjípS~aràcter.
nat les unes de les altJ
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Com dislribuiTcm
Catalunya

La nova divisió territorial de Catalunya

"Les Jornades que sobre la divisió te-
rritorial de Catalunya avui celebrem aquí
Girona conformen el que és una primera
fase per a un debat i reflexió sobre aquest
tema, cabdal per a l'autonomia catalana".
Amb aquestes paraules s'expressà Lluís
Armet, diputat al Parlament i membre de
la Mesa de les Jornades i que, en definiti-
va configuren el trasfons d'aquestes pla-
nes dedicades a la divisió territorial del
nostre país.

Armet, que fo conseller d'Obres Pú-
bliques i Urbanisme de la Generalitat pro-
visional, manifestà també que "els cata-
lans no podem renunciar a auto-organit-
zar-nos, i a estructurar administrativa-
ment Catalunya segons la nostra tradició
i necessitats", i afegí: "l'Estatut ens con-
fereix la plena autonomia per a decidir la
nostra divisió territorial, i això vol dir di-
namitzar la realitat secular de les comar-
ques, poder-les reagrupar en regions, i que
les regions trenquin el marc provincial
que se'ns ha imposat secularment amb
una òptica plenament centralista".

I, efectivament, és important la divisió
territorial de Catalunya: d'ella en depèn el
creixement demogràfic, l'industrial, la re-
denció de l'agricultura, el millorament de
les xarxes viàries i comunicatives, la con-
servació dels espais naturals, etc., i per
això Lluís Armet afirmà rotundament que
"la nova ordenació territorial de Cata-
lunya ha d'ésser per a nosaltres tan impor-
tant com ho ha estat pels bascos la recu-
peració dels Concerts Econòmics, i aques-
ta ha d'ésser la nostra bandera".

A les Jornades de girona hi participaren
representants de la pràctica totalitat de
les comarques catalanes, i presentant, en
el transcurs d'elles, comunicacions
— complementàries del document marc
que en aquestes planes reproduïm, o bé
sectorials referides a zones territorials
concretes— que foren exposades i discu-
tides. Hi participaren activament com-
panys de: Maresme, Gironès, Barcelonès,
Tarragonès, Anoia, comarques de l'Ebre,
comarques del Pirineu, Garraf, Garrotxa,
Baix Camp, l'Alt Penedès, entre altres.

Mesurar els nivells
administratius

Finalment, Eduard Martín, portaveu del
Grup Socialista al Parlament va fer la
cloenda de les Jornades posant de mani-
fest la vitalitat del Partit per la gran con-
currència de militants d'arreu de Cata-
lunya en elles resaltant la "doble impor-

La senyera de reivindicació
nacional

tància que té la divisió territorial: ha de
ser la concreció del nostre autogovern i,
conjuntament amb la Llei Electoral, serà
l'aprofundiment en la democratització de
Catalunya".

D'altra banda, Martín feu una crida a la
sensatesa: "cal mesurar bé —digué —
quants nivells territorials caldran per a do-
nar els serveis necessaris pels ciutadans.
Una divisió territorial que incrementés
l'aparell burocràtic i que no servís tan sols
per a donar uns serveis millors que els que
avui refreí ciutadà seria fer un minse ser-
vei a l'autonomia catalana, si més no la se-
va destrucció. Hi han d'haver criteris bà-
sics per a la organització del poder local,
que han d'ésser ens lligats al territori i al-
hora han de ser els àmbits òptims del de-
senvolupament econòmic i social. La Or-
ganització dels serveis administratius més
adients per a donar més serveis més eco-
nòmics i eficaços, i el resultat que en don-
guin, serà la valoració que el ciutadà en
farà de la democràcia".

Per últim, el diputat socialista va dir '
que "Contemplant el que és Catalunya,

avui dia, respecte l'Estat, la regió —o ve-
gueria— ha de correspondre a la provin-
cià? L'única sortida, des d'una perspec-
tiva catalana i socialista, la divisió terri-
torial de Catalunya és un problema a re-
soldre a Catalunya. Hem d'anar més enllà
de la "homologació" estatal i no caure en
la dinàmica establerta entre Martín Villa
i Roca junyent de fer coincidir les vegue-
ries a uns límits d'organització provincial.
Amb aquest sistema, la dualitat de poders,
l'autonòmic per un costat i el central de
l'Estat per l'altre, es farien una absurda
competència. Hem de tenir una conside-
ració global del tema —finalitzà Eduard
Martín— hem de lligar la història amb cri-
teris de modernitat i eficàcia que apropi
els serveis als ciutadans".

Ara, després de les Jornades de Girona,
un ample procés de discussió i debat
s'obre al si del Partit. Hom preveu, com a
primer pas, un cicle de jornades a nivell
més reduït —comarcal o segons les ve-
gueries del 36— per tal d'anar cercant
propostes i solucions a un problema que,
no pot tardar, es tractarà al Parlament B

s >—' \7v -i
REUSpJf- T^ t̂l·-=t3Ci

"TARRAGONA

LÍMIT REGIÓ 1.932

LÍMIT COMARQUES 1.932
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El conjunt humà í econòmic del Camp de Tarragona

Per una administració unitària
L a futura divisió territorial del Camp

Tarragona i comarques veïnes par-
teix d'un precedent poc afortunat: el

de la partició en tres comarques i dues regions
de les terres que ocupen la comarca natural del
Camp. I afirmem que es un precedent poc afor-
tunat car creiem que, ja als anys trenta, el
Camp constituïa una unitat humana i econò-
mica, com fins i tot els propis ponents recenei-
xeren en algun moment. (1).

Tanmateix, el que convé fer en aquests mo-
ments és una divisió adequada a la situació ac-
tual i que serveixi com a marc per a actuacions
futures. Doncs bé, al nostre entendre, la unitat
humana i econòmica del Camp s'ha refermat
des de 1930 cap ençà. Heus ací alguns exem-
ples d'aquesta unitat:

a) El fenomen turístic, comú a tota la zona
costanera.

b) El procés de industrialització, el qual s'ha
concentrat en l'anomenat "triangle Tarrago-
na-Reus-Valls", de forma que en ell està apa-
reixent una àrea metropolitana o una connur-
bació, ocupant terres de les tres comarques.

c) El paper integrador del port de Tarragona.
d) Unes intenses relacions comercials entre

tots els nuclis del Camp, basades en tres pols
integradors, sota el guiatge del de Reus.

e) Finalment, una problemàtica comuna ge-
nerada per el fort procés de creixement capita-
lista dels últims anys, la qual tindria com a
exemples més representatius els següents: Con-
centració humana i industrial en un reduït sec-
tor i despoblament de la resta del territori; la

Cens 1975
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
La Selva
Alt Camp
Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf
Tarragonès
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Ribera d'Ebre
Baix Ebre
Montsià
Terra Alta
Cerdanya
Osona
Ripollès
Anoia
Bages
Berguedà
Solsonès
Garrigues
Noguera
Segarra
Segrià
Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Vall d'Aran

CATALUNYA

463.965
2.509.483

231.112
553.318
184.837

77.449
77.093
44.546

126.420
76.071
31.167
59.437
26.687
64.425

133.360
106.946
18.283
11.202
24.327
65.663
48.543
13.983
12.609

103.688
33.217
72.862

148.256
43.205
11.129
23.327
45.952
17.670

162.581
35.306
18.788
19.055

6.115
5.170

5.691.000

hab.

utilització abusiva d'uns bens socials tan pri-
mordials com l'aigua i l'aire, pròpia d'un creixe-
ment econòmic salvatge; una urbanització des-
ordenada; insuficiència de la infraestructura de
serveis i de comunicacions.

Davant d'aquests fets caldrà una sèrie d'ac-
tuacions per tal de millorar les condicions de
l'àrea, la gestió de les quals requerirà uns orga-
nismes amb competències sobre tot el Camp i,
fins i tot, sobre les comarques veïnes de la Con-
ca de Barberà i el Priorat. Heus ací algunes de
les actuacions més necessàries:

a) La solucicó a la manca de recursos hidràu-
lics.

b) La protecció de la població, el medi am-
bient i l'agricultura enfront de l'agresió dels
agents contaminants de l'aire, l'aigua i el sol.

c) La millora de les comunicacions que unei-
xen els diferents centres industrials i urbans de
l'àrea.

d) La millora de la infraestructura de con-
ducció, depuració i eliminació residuals, avui
dia molt insuficient i inadequada.

e) La creació d'organismes d'ordenació del
territori amb competència sobre tota l'àrea, car
allò que pot semblar bo a una part pot ser no-
ciu per a la resta.

Comprovada i acceptada la unitat humana i
econòmica del Camp, cal defensar, conseqüent-
ment, la seva unitat administrativa. Al nostre
entendre, el marc adequat és el de regió, tot
mantenint per dessota les mateixes tres comar-
ques establertes l'any 1933. Creiem que el nivell
de regió és més adequat que el de comarca per:

— Conveniència de divisió d'una comarca
natural extensa i ben poblada i existència en el
seu si de tres nuclis urbans integradors.

— La majoria de les competències que re-
quereixen una gestió unitària per a tot el Camp,
encaixen millor, segons la ponència socialista,
entre les funcions atribuïdes a les regions.

A la regió del Camp convindria afegir-hi la
Conca de Barberà i, molt segurament, el Prio-
rat; no així la Ribera ja que, si bé les comunica-
cions la relliguen més amb Reus que no amb
Tortosa, la seva estructura econòmica i la seva
problemàtica són les específiques de les terres
de l'Ebre, amb les quals s'ha d'afavorir la seva
comunicació. Així mateix, el Baix Penedès deu
anar amb aquella vegueria on s'hi trobin les al-
tres dues comarques penedesenques.

Quant al tema de la capitalitat de la regió
del Camp, creiem que la proposta més adequa-
da i convenient és la d'una capitalitat compar-
tida entre les dues grans ciutats del Camp. Serà
necessari començar a pensar sobre la forma de
dur a terme aquesta bi-capitalitat, la qual hau-
ria de suposar la distribució racional entre
ambdues ciutats tant dels serveis propis de la
capital de regió com de les Delegacions de la
Generalitat.

Santiago Roquer i
Josep M.a Recasens

batlle de Tarragona

(1) Vegi's: GENERALITAT DE CATALUNYA: DIVISIÓ
TERRITORIAL DE CATALUNYA. Estudis i projectes.
Barcelona, 1933. P. 71.

o

ca
IHB

Població comarques

i.-ienys' de 10 mil hab.

de 10 a 25 mil hab.

de 25 a 50 mil hab.

de 50 a 100 mil hab.

de 100 a 200 mil hab.

de 5ÜO mil a 1 milió hab.

més de 2 milions hab.

"fiJUg*
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'Com dislribuÍTem
Calalurtya

Estatut Heis, documents, resolucions...

Els textes per
a un debat obert

La divisió territorial de Catalunya és
una de les pilastres de desenvolupament
i afermament de l'Autonomia catalana
que contempla l'Estatut. I és tan impor-
tant l'assolir una correcta divisió terri-
torial, com de fer-ne l'ús corresponent
que ens atorga el propi Estatut en el sentit
del dret dels catalans a fer la seva pròpia
organització territorial.

L'Estatut d'Autonomia estableix el ma-
teix al respecte:

— Art. 1, 2.— La generalitat és la insti-
tució en que s'organitza políticament
l'autogovern de Catalunya.

— Art. 5, 1.— La Generalitat estructu-
rarà la seva organització territorial en mu-
nicipis i comarques; també podrà crear
demarcacions supracomarcals.

2.— Així mateix, podran ser creades

agrupacions basades en fets urbanístics i
metropolitans i altres de caràcter funcio-
nal i amb fins específics.

3.— Una llei del Parlament regularà
l'organització territorial de Catalunya
d'acord amb el present Estatut, tot garan-
tint l'autonomia de les diferents entitats
territorials.

4.— Allò que estableixen els apartats
anteriors s'entendrà sens perjudici de l'or-
ganització de la província com a entitat
local i com a divisió territorial per a
l'acompliment de les activitats de l'Estat,
de conformitat amb allò que preveuen
els articles 137 i 141 de la Constitució.

— Art. 9.— La Generalitat de Cata-
lunya té competència exclussiva sobre les
matèries següents:

1 — Organització de les seves insti-
tucions d'autogovern, en el marc del
present Estatut.

8.— Règim local, sens perjudici d'allò
que disposa el número 18 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució. Alteracions
dels termes municipals i denominació ofi-

En fer la organització del país

Cal un nou marc
administratiu

Al dir que una nova divisió territorial de
Catalunya ha de comportar tres nivells
(municipal, comarcal i regional), signifi-
quem que la qüestió no és tan sols modifi-
car el nombre i revisar els límits de les co-
marques establertes per la Divisió Territo-
rial de Catalunya de 27 d'agost de 1936, si-
nó que cal repensar la globalitat de proble-
mes que impliquen en la ordenació del te-
rritori, i en bona part tenen una plasmació
en una nova organització administrativa.

No és cap novetat recordar que aquest
plantejament no significa menystenir la im-
portant tasca duta a terme ni menys qües-
tionar el mèrit de moltes de les aportacions
i solucions que hi donà, però convé recor-
dar que ja la Ponència d'Estudi de la Di-
visió Territorial de Catalunya en els seus
treballs deia que hagués preferit "saber per
a quins continguts havien de servir els con-
tinents a establir i quines relacions havien
de mantenir les demarcacions entre elles, i
com s'havien de lligar amb la Generalitat".
Per tant no pot sorprendre que ara la dis-
cusió recomenci de nou. Perquè el que
avui es planteja amb cruesa és determinar
els nivells a establir, les competències o
funcions que cal confiar-los-hi, els requi-
sits mínims que han d'assolir, la seva coor-
dinació i la seva utilització com a elements
de desconcentració en l'exercici de les com-
petències que l'actual Estatut de Catalunya
atorgarà a la Generalitat'de Catalunya, en
el moment que les transferències previstes
en ell siguin totalment realitzades. I encara

més, ja que molts creiem que també convé
definir-lo tenint presents els àmbits en els
que l'Estat realitzarà les funcions que li són
reconegudes en el marc constitucional i es-
tatutari.

Convé a més recordar que si bé la finali-
tat primària d'una divisió administrativa és
fixar el marc més adequat per a la pres-
tació dels serveis de l'Administració, aquest
hauria de ser també el del sector públic
considerat globalment, i que hi ha una forta
tendència a que també els serveis privats
s'organitzin coincidents amb aquell marc,
per raons diverses entre la que no són las
menors l'elevat grau de dependència fun-
cional i la creixent subordinació que genera
el creixement constant del sector públic. A
més, per aquells que pensem en l'establi-
ment d'un ordre de relacions nou, que im-
plica el creixement del sector públic en
moltes ocasions, i la seva regulació en be-
nefici dels cfutadans i molt especialment
dels treballadors, la definició i l'establi-
ment del marc administratiu no pot ser con-
siderada com una decisió de per sí sense
efectes, sinó que comprenen el seu caràcter
beligerant, ha de ser utilitzada com un nou
instrument per a canviar les coses.

I això explica el perqufe hi dediquem tant
interès, i en fem tanta qüestió de que sigui
assumida per el major nombre de persones
posible. De tot això, i de més coses, es clar,
vàrem parlar fa uns dies a Girona. I en con-
tinuarem parlant.

Eugeni GIRAL

cial dels municipis i topònims.
9.— Ordenació del territori i del lito-

ral, urbanisme i habitatge.
10.— Monts, aprofitaments i serveis

forestals, vies pecuàries i pastures, espais
naturals protegits i tractament especial
de zones de muntanya, d'acord amb allò
que disposa el número 23 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució.

Art. 10,1.— En el marc de la legislació
bàsica de l'Estat i, si s'escau, en els termes
que aquella legislació estableixi, corres-
pon a la Generalitat el desenvolupament
legislatiu i l'execució de les matèries se-
güents:

1) Règim jurídic i sistema de respon-
sabilitat de l'administració de la Generali-
tat i dels ens públics que en depenguin,
així com del règim estatutari de llurs fun-
cionaris.

Art. 31, 1.— El Parlament serà elegit
per un termini de quatre anys, per sufra-
gi universal, lliure, igual, directe i secret,
d'acord amb la llei electoral que el mateix
Parlament aprovarà. El sistema electoral
serà de representació proporcional i asse-
gurarà a més l'adequada representació de
totes les zones del territori de Catalunya.

Aquests articles concrets de l'Estatut
que s'insereixen en l'àmbit de la divisió-or-
denació de Catalunya s'hi han de relacio-
nar també dos factors més: el primer, que
el Govern de la Generalitat ha de des-
concentrar la gestió dels seus serveis
arreu del país, creant delegacions d'agri-
cultura, urbanisme, sanitat, ensenyament,
etc. que, evidenment, han d'anar a raure a
un context de comarcalització o regiona-
lització de la nostra comunitat autònoma.

L'altre element a tenir en compte és la
recent llei de traspàs ple i urgent de les
competències i serveis de les Diputacions
a la Generalitat a fi de que aquelles vagin
a parar als Consells Territorials, que la
pròpia llei estableix, i que junt amb la des-
concentració dels serveis de la Generali-
tat, aquests procedents de les corpora-
cions provincials, configurin un apropa-
ment del poder al poble en el que a gestió
i ressoluciódels problemes respecta.

En aquest debat sobre la divisió terri-
torial de Catalunya que tenim plantejat
els socialistes al si de la nostra organitza-
ció cal tenir en compte també les orien-
tacions que ens poden donar quatre docu-
ments bàsics: les resolucions de l'Àmbit
d'Ordenació del Territori del Congrés de
Cultura Catalana, el capítol corresponent
del programa de Govern socialista per a la
Generalitat (març-80), les resolucions de
les Jornades Municipals Socialistes (maig-
80), i la resolució que sobre Política Mu-
nicipal, Comarcal i Moviment Urbà sorgí
del M Congrés del PSC (PSC-PSOE). A més
a més del document marc presentat a les
jornades de Girona H
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Editorial

C

La crisi d'UCD
continua

omentant el recent congrés de la UCD a Ma-
llorca, un diari titulava així el seu editorial:
"El congreso que nunca existió".

Aquest congrés no ha donat cap resposta mínima-
ment clara i satisfactoria a les preguntes que sobre
la crisi d'UCD i la del govern espanyol s'estan fent
aquests dies tots els ciutadans. Per què va dimitir
Suárez? Què ha canviat a la UCD? Quina política
diferent farà després d'aquesta crisi?

Des del punt de vista de la clarificació política, el
congrés d'UCD, en efecte, ha estat un congrés ine-
xistent.

Les lluites internes, els enfrontaments subterranis,
han centrat la totalitat del congrés. I això, en una si-
tuació difícil com la que travessa, és un fet gravíssim
que palesa la mediocritat i la inconsciència d'un par-
tit que té la responsabilitat de tirar endavant una po-
lítica de govern.

Els resultats del congrés han estat ambiguus. El
sector anomenat "crític" ha perdut en el terreny del
poder intern en el partit, però ha vist com les seves
tesis, favorables a una clara dretanització, eren assu-
mides pels "oficialistes". Es evident que UCD ha gi-
rat clarament cap a la dreta. En els propers mesos,
les pedres de toc d'aquesta involució, seran, entre al-
tres, la llei de divorci, les lleis d'autonomia universi-
tària i de finançament de l'ensenyament obligatori i,
en un altre pla, la renovació dels acords bilaterals
amb els Estats Units o la qüestió de l'ingrés a l'OTAN.

La UCD ha sortit del seu congrés escorada cap a la
dreta, semi escindida i afeblida internament i, sobre-
tot, davant l'opinió pública. Qui pot creure que pu-
gui ser capaç, en aquestes condicions, d'assegurar
una majoria parlamentària consolidada i un govern
estable? La crisi d'UCD i, amb ella, la crisi del govern
continuaran.

/
Es fa difícil pensar que un nou govern de la dreta

pugui mantenir-se fins al termini de la present legis-
latura. En tot cas, unes eleccions generals hauran de
celebrar-se abans de març de 1983. Aquestes elec-
cions seran l'hora de la veritat i una ocasió històrica
per a que els socialistes, enfront d'una dreta afebli-
da, ens erigim en la gran força política majoritària,
capaç de tirar endavant la transició democràtica
vers una situació de llibertat, progrés i estabilitat.

La crisis de UCD
continua

C omentando el reciente congreso de la UCD
en Mallorca, un periódico titulaba así su edi-
torial: "El congreso que nunca existió".

Este congreso no ha dado ninguna respuesta mí-
nimamente clara y satisfactoria a las preguntas que
sobre la crisis de UCD y la del gobierno español se
están haciendo, estos días, todos los ciudadanos.
¿Por qué dimitió Suárez?. ¿Qué ha cambiado en la
UCD? ¿ Qué política diferente llevará a cabo des-
pués de esta crisis?

Desde el punto de vista de la clarificación políti-
ca, el congreso de UCD, en efecto, ha sido un con-
greso inexistente.

Las luchas internas, los enfrentamientos subterrá-
neos, han centrado la totalidad del congreso. Y ésto,
en una situación difícil como la que atraviesa, es un
hecho gravísimo que evidencia la mediocridad y la
inconsciencia de un partido que tiene la responsabi-
lidad de llevar adelante una política de gobierno.

Los resultados del congreso han sido ambiguos. El
sector calificado como "crítico" ha perdido en el
terreno del poder interno del partido, pero ha visto
como sus tesis, favorables a una clara derechización,
eran asumidas por los "oficialistas". Es evidente que
UCD ha girado claramente hacia la derecha. En los
próximos meses, los indicios de esta involución co-
rresponderán, entre otros, a la ley de divorcio, las le-
yes de autonomía universitaria y de financiamiento
de la enseñanza obligatoria, y, en otro terreno, la re-
novación de los acuerdos bilaterales con los Estados
Unidos o la cuestión del ingreso en la OTAN.

UCD ha salido de su congreso, escorada hacia la
derecha, semiescindida y debilitada internamente y,
sobre todo, delante de la opinión pública. ¿Quién
puede creer que pueda ser capaz, en estas condicio-
nes, de asegurar una mayoría parlamentaria consoli-
dada y un gobierno estable? La crisis de UCD y con
ella, la crisis del gobierno continuarán.

Resulta difícil pensar que un nuevo gobierno de la
derecha pueda mantenerse hasta el final de la actual
legislatura. En cualquier caso unas elecciones gene-
rales deberán celebrarse antes del mes de marzo de
1983. Estas elecciones representarán la hora de la
verdad y una ocasión histórica para que los socialis-
tas, frente a una derecha debilitada, nos erijamos en
la gran fuerza política mayoritaria capaz de llevar
adelante la transición democrática hacia una situa-
ción de libertad, progreso y estabilidad.
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Presentada pel Grup Socialista al Parlament

El Grup Socialista ha presentat a la Me-
sa de la Comissió d'Economia, Finances i
Pressupost del Parlament de Catalunya

*els escrits a través dels quals presenta una
esmena a la totalitat del projecte de Llei
de Pressupost de la Generalitat i les seves
Entitats Autònomes per al 1981, així com
un total de tres-centes seixanta-cinc esme-
nes parcials al seu articulat, algunes de
les quals afecten al conjunt del Pressu-
post d'alguns departaments.

L'esmena socialista a la totalitat del
projecte de Pressupost presentat pel Go-
vern de Convergència està motivada per
la inexistència d'un mínim estudi d'opor-
tunitat de les despeses de cada Departa-
ment; l'absència d'informació comple-
mentària sobre el tràmit seguit per a la
formulació dels projectes d'inversió, així
com els criteris de territorialització, i la
manca d'especificació de la reglamenta-
ció per a obtenir subvencions corrents i de
capital consignades en el Pressupost. L'es-
mena socialista està motivada també per
la manca absoluta d'una coordinació en
la qual siguin especificats els mòduls mà-
xims i mínims per a cadascun dels concep-
tes pressupostaris, la inexistència en la to-
talitat dels projectes d'una memòria que
els jutifiqui, i la manca de definició de
prioritats dins els límits del Pressupost de

la Generalitat, que fins i tot foren expre-
ssades pel Govern de Convergència en el
debat de la seva investidura i en el debat
posterior sobre el programa d'actuació
econòmica.

Pel que fa al conjunt de tres-centes sei-
xanta-cinc esmenes parcials presentades a
l'articulat del Pressupost pel Grup Socia-
lista, bàsicament estan orientades per a
permetre una política coherent de lluita
contra l'atur. En aquest sentit els socialis-
tes proposen la creació d'un Fons d'Inver-
sió per a l'ocupació, per un import supe-
rior als 10.000.000.000 de pessetes, així
com la reducció de les despeses corrents
de personal i diversos per a potenciar la
inversió amb 1.900.000.000 de pessetes,
l'autorització d'un major límit d'emissió
de deute públic d'acord amb les resolu-
cions ja aprovades pel Parlament, i tot un
conjunt de mesures sobre la funció públi-
ca, entre les quals cal destacar l'obligato-
rietat de concurs públic per a les noves
places a cobrir; la regulació d'un sistema
transitori d'incompatibilitats tant pel que
fa a funcionaris com a càrrecs públics, a
l'espera de les disposicions definitives so-
bre aquest tema, i la congelació dels sous
dels alts càrrecs, per tal d'anar a una po-
lítica d'homologació amb les altres admi-
nistracions H

Los periodistas del PSC
y las "Hojas del Lunes"

El grupo parlamentario del PSOE "Socialis-
tas del Congreso" ha presentado una proposi-
ción de ley sobre "libertad de expresión", con-
cretada en torno a la publicación de las "Hojas
del Lunes", que ha provocado fuerte polé-
mica y la oposición por medio de firmas de más
de dos mil periodistas del Estado.

La proposición de ley, basada en la aplica-
ción de la libertad de prensa, prentede que los
lunes puedan salir a la calle los diarios habi-
tuales que se publican durante toda la semana,
evitando el monopolio que tienen ahora las
"Hojas" los lunes por la mañana. Aunque en un
principio la propuesta puede parecer una apli-
cación liberal de la Constitución, en reali-
dad cae en un error de planteamiento que la
hace contradictoria con los intereses popula-
res: Si los diarios salen los lunes, los periodis-
tas y demás trabajadores de prensa perderán
su derecho al descanso dominical; fue precisa-
mente el logro de este derecho lo que provocó
la aparición de las "Hojas del Lunes".

En este sentido se han expresado los perio-
distas militantes del Partit dels Socialistes de

Catalunya (PSC-PSOE) en una carta y un
pliego de firmas dirigido al secretano de Infor-
mación y Cultura del Partido, Lluís Armet. Los
periodistas socialistas piden al PSC que soli-
cite del grupo parlamentario del PSOE la reti-
rada del "desafortunado proyecto", y en el ca-
so de que no se hiciera, que Socialistes de Ca-
talunya y el grupo de senadores de Catalunya
Democracia y Socialisme voten en contra.

La carta recuerda que las "Hojas del Lunes"
son las únicas publicaciones importantes que
no están en manos del capital, lo que les permi-
te pluralidad y libertad y que son gestionadas
por los periodistas. Se valora y comprende que
la actuación de la Asociación de la Prensa de
Madrid no ha sido nada ejemplar en los últimos
años y éste puede ser un motivo que haya in-
fluido en la propuesta del PSOE, pero otras sin
embargo, como la de Barcelona y las otras ca-
talanas, han llegado a ser "la expresión de
aquello por lo que luchó durante muchos años
en la clandestinidad el Sindicato Democrático
de Periodistas de Barcelona •

W

Informació
reservada

Convergència
amaga l'ou

El Congrés de Convergència Demo-
cràtica ha estat un èxit total. Ni un gest
discordant, ni una veu discordant, res
de res. Vull dir que no ens hem ente-
rat de res perquè els pujolistes varen
tancar portes i finestres a fi i afecte
que la "premsa canallesca", la poca
que en resta, es quedés "in albis".
Així sí que és fàcil donar una falsa
imatge d'unitat i alhora de manca de
democràcia interna i externa. Quan
tots els partits polítics no amaguen
llurs discrepàncies, quan fins i tot els
comunistes catalans permeten la pre-
sència dels informadors al seu últim
Congrés, a les sessions plenàries i de-
bats a les comissions inclosos, els diri-
gents convergents decideixen fer una
política totalment opaca d'impenatra-
bilitat informativa cara endins, mentre
que cara enfora —i com acertadament
denunciaba, l'ex president Tarrade-
llas en una conversa confidencial —
practica una política d'autèntica dic-
tadura informativa que té com a con-
seqüències pràctiques l'existència
d'una reial censura de premsa.

Des del seu despatx al Palau de la
Generalitat Pujol s'automitifica d'Aya-
tollath i mou els fils fent plegar a
aquest i nomenant l'altre, i al que no
li agradi cop de canya i obsequi d'una
estampeta amb la seva fotografia i una
oració que comporta indulgència ple-
nària.

Així doncs, les eleccions dels càrrecs
de President i Secretari General de
CDC es varen produir per aclamació.
Però... l'últim congrés de Convergèn-
cia ¿respon realment a la realitat del
Partit?. Més aviat sembla que no, clar
que com ha estat un Congrés tan "de-
mocràtic" no hi ha manera d'aclarir
que és el que passa realment.

Anita LOOK

PSC
(PSC PSOE I
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Trobada de regidors de les grans ciutats de l'Estat

Els joves, a l'Ajuntament
Una societat que viu d'es-

quena a la realitat dels seus
joves camina vers un perillós
envelliment, que acabarà
portant-la a la seva pròpia
autodestrucció. Això que
sembla tan obvi ha estat sis-
temàticament oblidat, al
llarg de la nostra història,
per les institucions públiques
dirigides per la dreta.

Una de les àrees d'actuació municipal
que era pràcticament inexistent abans de
l'arribada dels ajuntaments democràtics
era la de la joventut. La dreta només es
preocupa de manipular la joventut en fa-
vor de llurs interessos consumistes, d'in-
tentar desmobilitzar-la perquè no creï
"problemes".

Amb l'entrada de les forces d'esquerra,
a la majoria dels ajuntaments de l'Estat,
es va iniciar una tasca molt àmplia de po-
lítica juvenil, partint de la creació d'àrees
municipals específiques i de comissions
de treball de joves i per les coses dels
joves.

Ara, durant el mes de gener proppa-
ssat, s'han reunit a Barcelona, en règim
d'autoconvocatòria, els regidors de Jo-
ventut o de Comissions Municipals que
engloben aquest tema de Madrid, Barce-
lona, València, Sevilla, Saragossa, Bilbao,
Sant Sebastià, Salamanca, Granada, Pam-
plona, Còrdova, Múrcia, Oviedo, Palma
de Mallorca, L'Hospitalet, Baracaldo, Te-
rrassa, Badalona, Sabadell i Santa Coloma
deGramanet.

Fruit d'aquesta trobada sorgí un docu-
ment de consideracions i acords presos,
del qual en reproduïm alguns aspectes
que creiem d'interès primordial.

Per un marc legal adequat

Es va constatar, en primer lloc, la nece-
ssitat que els Ajuntaments desenvolupin
una política de joventut, degut a la impor-
tància i amplitud del sector social al que
va dirigida i, en especial, en l'actual mo-
ment de crisi econòmica i social que pa-
tim. I, malgrat els greus dèficits que patei-
xen avui els nostres Ajuntaments, cal que
la política de joventut no quedi a segon
terme, sinó que ha de tenir un caràcter
prioritari.

Els regidors reunits a Barcelona ente-
nen, també, que la Política Juvenil a de-
senvolupar als Ajuntaments ha de tenir un
sentit molt ampli, que abasti des de les
activitats en el temps lliure, fins als ser-
veis personals i el treball sobre la inadap-
tació i marginació d'alguns sectors juve-
nils, comptant sempre amb la participació
activa dels mateixos.

Un altre dels aspectes fonamentals que
es va analitzar a la reunió fou el del marc

La problemàtica juvenil preocupa als ajuntaments d'esquerra.

legal, valorant-se com a molt urgent la
presentació i discussió, al Parlament de
Madrid, de la nova llei de bases de règim
local que, tot reconeixent l'autonomia
municipal, dongui una sortida progressis-
ta als problemes que actualment tenen
plantejats els municipis i que superi, alho-
ra, l'estret marc de la actual Llei. Al ma-
teix temps, cal que aquesta Llei reculli,
explícitament, la competència municipal
per a desenvolupar serveis per els infants
i la joventut, i mantingui la competència
senyalada en l'avant-projecte d'ocupació
del temps lliure. Competència que hauria
de ser obligatòria per els municipis de més
de 20.000 habitants, encara que fos com-
partida amb altres organismes de l'admi-
nistració pública, essent optativa en els
municipis més petits.

Cal, també, que la futura Llei de Bases
de Règim Local contempli la fórmula de
finançament de les competències que, so-
bre la joventut, siguin desenvolupades de
pels municipis. Per això, hauria de pre-
veure l'augment de la participació de les
hisendes locals en els pressupostos gene-
rals de l'Estat.

Els responsables municipals de joven-
tut veuen fonamental una estreta col·la-
boració entre tots els organismes de l'ad-
ministració pública, amb competència
dins el sector juvenil, per tal de poder de-
senvolupar, una adequada política de ser-
veis. Varen mostrar, alhora, la preocupa-
ció per la disminució en els pressupostos
generals de l'Estat, de les partides dedica-
des a joventut, lo qual suposa un greu per-
judici per als joves de tot l'estat.

Programa de treball per 1981
/

Al marge dels programes i possibilitats
de cada Ajuntament, els reunits a Barce-
lona varen considerar com a criteris mí-
nims per l'elaboració d'un programa de
treball per aquest any, les següents líneas
d'actuació:

1.— Constituir o consolidar, a tots els
municipis, una regiduría o delegació de
joventut.

2.— Promocionar l'associacionisme ju-
venil mitjançant campanyes, oferint, al

mateix temps, serveis i infraestructures
per a les entitats juvenils.

3.— Promocionar la participació de la
joventut en els assumptes col·lectius i en
els del seu propi interès, impulsant la
creació de consells de la joventut a cada
població.

4.— Exigir la restitució i adequació del
patrimoni juvenil, per part de l'adminis-
tració de l'estat, arbitrant, alhora, una lí-
nia de crèdit específic per el desenvolupa-
ment d'aquest patrimoni que cobreixi les
necessitats d'infraestructures i equipa-
ments.

5. — Fomentar el conjunt d'activitats
d'estiu dirigides als infants i joves.

6.— Iniciar les activitats de formació
de monitors i animadors juvenils.

7.— Creació de serveis específics que
donguin resposta a les qüestions que plan-
teja la inadaptació i marginació de sec-
tors de la joventut.

8.— El desenvolupament d'aquest pro-
grama exigeix disposar del 1 % aproximat
dels pressupostos ordinaris de cada corpo-
ració, així com el personal necessari per a
dur-loa la pràctica.

Coordinació futura i estable

Els regidors de joventut varen acordar,
també, que aquestes sessions de treball
tinguin un caràcter estable, realitzant-se
trobades periòdiques sobre els temes que
el conjunt de regidors cregui d'interès. El
caràcter d'aquestes reunions no serà tan
sols polític sinó també tècnic, per la qual
cosa en les properes trobades s'obrirà
l'assistència a tècnics municipals relacio-
nats amb els temes a tractar. La propera
reunió es farà el mes d'Abril i es tractarà
de cases de joventut i formació de moni-
tors i animadors juvenils.

Finalment, es va decidir la constitu-
ció d'una comissió integrada pels regidors
de joventut de Madrid, Barcelona, l'Hos-
pitalet, Saragossa, València, Granada i
Sant Sebastià, per tal de coordinar futures
reunions i contactes amb l'administració
central i dotar de continuïtat i operativitat
al treball iniciat. La Comissió sol·licitarà
una reunió amb la Direcció General de la
Joventut del Ministeri de Cultural I
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Programa Municipal del Partit

Objectius d'una nova etapa
Durant els dies 9 i 10 del

proppassat mes de gener, la
Comissió Executiva Nacional
del nostre partit es va reunir
a Saifores per tal de debatre

.monogràficament tots els te-
mes relacionats amb la polí-
tica municipal i l'actuació
als ajuntaments de Cata-
lunya, quan manca poc temps
per que s'acompleixin dos
anys de la celebració de les
eleccions municipals i de
l'entrada dels socialistes a
l'administració dels ajunta-
ments.

Fruit d'aquesta reunió va ser la publica-
ció d'un document on es recullen les se-
ves conclusions i els eixos bàsics de la tas-
ca dels socialistes als municipis catalans,
durant els propers dos anys.

L'esmentat document comença dient: "A
punt de cumplir-se la meitat del mandat
dels actuals governs municipals, cal fer
una valoració, des del Partit en el seu con-
junt i des de cadescun els Grups Munici-
pals Socialistes i les Agrupacions i Federa-
cions".

En aquesta valoració cal distinguir les
diverses situacions dels governs munici-
pals (majoria amb alcalde, govern amb al-
calde d'altres partits, govern en solitari,
oposició, llista unitària o d'independents,
etc.), així com distinguir la diferent pro-
blemàtica derivada de la realitat de cada
municipi (Barcelona i el cinturó industrial,
ciutats mitjanes, pobles petits, etc.).

La Comissió Executiva valorà, en gene-
ral, molt positiva l'actuació de tants com-
panys i companyes als ajuntaments, reco-
neixent el gran esforç per superar la greu
situació en que vàrem heretar els ajunta-
ments franquistes, els resultats que es van
obtenint als governs municipals i la fona-
mental importància que ha tingut la inci-
dència dels socialistes a l'activitat munici-
pal, sigui des del govern, sigui des de l'opo-
sició.

Recolzament parlamentari

Mèrit de major importància, si tenim en
compte la gravetat que representa la polí-
tica d'UCD envers els municipis, posant
tota mena de traves en dotar-los dels ins-
truments que necessiten, i la poca sensibi-
litat de Tactual govern de la Generalitat
sobre la real potenciació de l'autonomia
municipal."

I continua el document manifestant
que: "La Comissió Executiva acordà inten-
sificar l'acció del Partit, a tots els nivells,
per a que siguin realitat tot un seguit de
mesures legislatives i financeres, impres-
cindibles per a que els Ajuntaments pu-

Suport del Partit a la tasca dels nostres alcaldes i regidors.

guin disposar dels instruments de funcio-
nament i dels mitjans econòmics que ne-
cessiten amb urgència, per poder assolir
els objectius que han de complir.

Amb aquests objectius s'intensificaran
les relacions entre la Secretaria de Políti-
ca Municipal i la de Política Parlamentà-
ria, amb els Grups Parlamentaris Socialis-
tes a les diverses Cambres legislatives, i
s'intensificarà la presència, també, en els
corresponents òrgans a nivell federal.

Aquesta estreta relació ha d'afavorir, al
mateix temps, que els nostres Grups Muni-
cipals Socialistes gaudeixin d'un recolza-
ment exprés a nivell parlamentari, en for-
ma de que es formulin preguntes, rnterpel-
lacions sobre aquells temes que es po-
guessin plantejar a nivell municipal.

El gran salt qualitatiu a fer als ajunta-
ments es basa en concloure una etapa i
començar-ne un altre.

Es tracta d'acabar tot l'enorme procés
endegat des del primer dia pels ajunta-
ments, en ordre a arrenjar aquells proble-
mes d'estructura interna que, sense ésser
solucionats, era impossible assolir objec-
tius concrets.

Ens referim als processos de reforma
administrativa, organització interna, sane-
jament econòmic, estructura legal, etc....

Realitzacions concretes
i visibles

A partir d'ara, es ja imprescindible en-
degar la segona etapa de govern, enfoca-

da directament a les realitzacions concre-
tes i visibles pel ciutadà.

Es prioritari que tots els ajuntaments
elaborin els seus programes d'actuació, a
ser possible bianals, i aprovin els pressu-
postos, per tal que puguin dur a terme
aquelles obres i serveis, més necessaris
per millorar les condicions de vida dels
ciutadans.

Tinguem en compte que les decisions
programàtiques a adoptar no són pura-
ment gerencials, sinó essencialment polí-
tiques, i per tant han d'influir-hi criteris
com són els de pensar en els sectors i bar-
ris treballadors, els més deficitaris, i en
aquelles actuacions que, essent competèn-
cia dels Ajuntaments, i sense suplir o assu-
mir la responsabilitat que correspon a al-
tres instàncies (Generalitat o Govern es-
panyol), puguin servir per reduir els efec-
tes que l'actual crisi econòmica causa als
treballadors.

Es tracta d'aprofondir aquesta dimen-
sió política a l'activitat municipal i de
mantenir una actitud d'exigència davant
de les institucions abans esmentades per a
que assumeixin les seves responsabilitats
i,ssense abandonar, evidentment, la capa-
citat i seriositat de gestió necessàries per
fer efectiva la política de programació í
realització que esmentàvem.

Es important, en aquest punt, fer adver-
tències d'aquest tipus d'actuacions que
cal fer ara, perquè, en cas contrari ja no
hi seríem a temps.
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Ens referim especialment a aspectes
com l'aprovació de plans generals d'ur-
banisme o de revisions í augments fiscals,
aspectes que, si bé necessaris i imprescin-
dibles, són causa segura de reaccions de
certa impopularitat. En bé del municipi
cal enfocar aquests temes, però es ben
cert que cal fer-ho ara, de manera que l'any
83 es puguin començar a veure efectes
positius d'actuacions no sempre ben com-
preses.
u. Cal reforçar tots els aspectes relacio-
nats amb una major comunicació dels
ajuntaments, dels nostres Grups Munici-
pals.(al govern o a l'oposició) amb el con-
junt dels ciutadans, impulsant tots els me-
canismes en aquest sentit.

El ciutadà ha de conèixer el que ¡'Ajun-
tament, el que els socialistes, volen fer, el
que fan, i les dificultats per que no es fan
altres coses.

Mantenir la governabilitat
municipal

La presència del sindicat socialista a
l'aparell municipal és bàsica per multitud
d'aspectes, des del necessari enfortiment
d'UGT, fins a la mateixa presència de
companys socialistes entre els funciona-
ris de l'administració local.

En aquest sentit és important que, tot i
mantenint el tipus de relacions correctes
amb totes les centrals presents a l'Ajunta-
ment, i sense caure en fàcils sectarismes
en les contractacions, els CMS posin els
esforços que calgui per enfortir i assegu-
rar la presència i implantació de FETAP-
UGT a cada municipi.

Es compromís de la Comissió Executi-
va, a través de les diverses secretaries,
coordinar les línies polítiques d'actuació
sectorial, de forma que eís GMS tinguin
aquells criteris i directrius generals que fa-
cin que la nosra política a cada un dels
sectors sigui coherent a tot arreu, i els nos-
tres companys dels ajuntaments puguin
conèixer, en tot moment, quin és et criteri
general del Partit sobre cada tema

En conexió amb les agrupacions i fede-
racions corresponents es duran a terme
actuacions d'apropament a la problemàti-
ca dels municipis petits, oferint-els-hi tota
mena de recolzament i criteris d'actuació.

En quant a la situació dels pactes mu-
nicipals, i la repercusió que sobre els ma-
teixos puguin tenir els darrers aconteixe-
ments polítics, és voluntat clara la de
mantenir, per sobra de tot, la governabili-
tat dels ajuntaments, i per tant, la d'ac-
tuar amb absoluta fermesa o tolerant
qualsevol tipus de política desestabilitza-

dora, per part de qualsevol dels partits in-
tegrants del pacte de govern.

Cal insistir, un cop més, en la necessitat
d'una plena coordinació entre els GMS i
les agrupacions per dur endavant aquesta
tasca i fer observar la superior necessitat,
si cap, d'aquesta actuació de les agrupa-
cions a aquelles localitats on no estem
presents al govern municipal, i hem de re-
cuperar posicions a les properes elec-
cions.

Finalment, per poder dur endavant
aquesta tasca i oferir un millor contacte i
direcció política als GMS, la Comissió Exe-
cutica vol potenciar el paper dels Secreta-
ris de Política Municipal de 1es Federa-
cions i, per tant, remarca la necessitat de
que tots els problemes que afectin la vi-
da municipal i puguin solucionar-se a les
Federacions, no passin a la Executiva Na-
cional, si no és estrictament necessari.
Acordà, també, adscriure directament a
la Secretaria de Política Municipal, els se-
cretaris Joan Blanch i Jordi Marsal, de ma-
nera que el company Joan Blanch es res-
ponsabilitzarà de coordinar amb els muni-
cipis del cinturó industrial de Barcelona, i
el company Jordi Marsal, amb la col·labo-
ració del company Toni Verdaguer, coor-
dinaran amb la resta de grups munici-
pals •

Juanjo Ferreiro pregunta a la Generalitat

Sobre política local y política autònoma
El diputado socialista al Parlament de

Catalunya, Juanjo Ferreiro, ha presentado
a la Mesa del mismo, un escrito mediante
el cual formula varias preguntas al conse-
ller de Governació Vidal i Gayola, sobre
sus pretensiones de dirigir las policías lo-
cales y de crear la Policía Autónoma de
Catalunya.

En su escrito, el diputado Ferreiro seña-
la que el pasado 17 de diciembre se publi-
có en el "Diari Oficial de la Generalitat"
el decreto n.° 280/80 de 28 de noviembre,
por el que la Conselleria de Governació
crea la Dirección General de Seguridad
Ciudadana, entre cuyas competencias fi-
gura la dirección de las policías locales
siendo esta dirección competencia exclu-
siva de los ayuntamientos y correspon-
diendo, según el estatut, sólo la coordina-
tion al Consell Executiu de la Generalitat,
lo cual implica que el mencionado decre-
to "en este punto concreto", infringe el
ordenamiento legal, en la medida que re-
presenta una invasión indebida de la auto-
nomía municipal.

El diputado Ferreiro se refiere también
a que el pasado día 14 de enero, con moti-
vo de la reunión constitutiva de la Junta
de Seguridad de Catalunya, aparecieron
en la prensa declaraciones hechas poç el
Molt Honorable President de la Generali-
tat y por el Honorable Conseller de Gover-
nació, en el sentido de que estaba prevista
la creación de la Policía Autónoma de Ca-
talunya para antes de fin del presente año
1981, siendo este propósito tan categóri-
camente anunciado, un fuerte contraste
con el hecho de que nunca hasta enton-
ces, se hubo hablado de un plazo tan in-
mediato, y resultar absurdo, por otra par-

La dirección de las policías locales corresponde a los ayuntamientos.

te, que en el proyecto de Presupuesto de
la Generalitat para 1981, acabado de pre-
sentar por el Gobierno de Convergència,
no figurase ningún crédito consignado pa-
ra la realización de este objetivo.

Teniendo en cuenta que las denuncias
públicas de estos hechos, formuladas por
diputados socialistas, no tuvieron adecua-
da respuesta, el diputado Ferreiro pregun-
ta ahora al conseller Vidal i Gayola, por

qué motivos el decreto de creación de la
Dirección General de Seguridad Ciudada-
na atribuye a ésta, la dirección de las po-
licías locales, que corresponde a los res-
pectivos ayuntamientos, y cómo se propo-
ne el Gobierno de Convergència financiar
la Policía Autónoma de
del presente año 1981,
signado ningún crédito
yecto de Presupuesto d^

Cat

L'Opinió Socialista -1.a Quincena de Febrer 1981



La ambición de poder, la Iglesia v la banca financiera, detrás

La guerra ucedea colapsa el país
A lo largo del proceso "des-

integrador" de la figura de
Suárez, ésta pasa por los es-
tadios más diversos con una
constante creciente a medi-
da que pasan los días: el do-
minio de la iniciativa y, en
consecuencia, la previsión
de unas horas por delante
respecto de sus adversarios
más inmediatos, los críticos.

Prescindiendo de las posibles presiones
exteriores que el presidente del Gobierno
recibió, o dejó de recibir, el tratamiento
informativo fue peculiar, cuando no "des-
informativo" por la cantidad de informa-
ción que se virtió y que el hombre de la
calle, el ciudadano, aún no ha podido asi-
milar ni recomponerlo en su conjunto co-
mo si de un puzle de 10.000 piezas se tra-
tara.

Así, el lunes 26 de enero, los diarios pu-
blican los rumores sobre la existencia de
dossiers "pornográficos" —que si tal diri-
gente democristiano "está comprobado"
que es marica, que si el otro es un perver-
so sexual, y otros etceteras — . La imagen
de Suárez empieza a resquebrajarse. La
opinión pública entiende la divulgación
de estos dossiers como una sucia jugada
que indica el grado de enfrentamiento en-
tre las "tribus" que conforman la UCD.

Martes, 27 de enero. La figura de Suá-
rez sufre otra caída con la publicación en
"Diario 16" de un informe en el que se de-
nuncian las subvenciones hechas por UCD
a distintos partidos —entre ellos se cita
expresamente a ERC, PSA, PNV y CD-,
los cuales intervinieron con su voto favo-
rable o su abstención en la votación de
confianza de Suárez.

Miércoles, 28 de enero. Los "críticos"
consiguen el máximo de popularidad con
la precipitada suspensión del congreso a
celebrar en Mallorca, "a causa de la huel-
ga de controladores" La sensación de
fraude y descontrol es inmensa. Las críti-
cas contra Suárez ascienden a niveles in-
sospechados: el pretexto aludido no hace
más que ratificar su carácter maniobrero.

Dimite Suárez

Jueves, 29 de enero. Se habla de la posi-
bilidad real de celebrar el congreso. Suá-
rez cede protagonismo a los "barones" y
rehusa enfrentarse a los "críticos", lo que
le permite el obtener una tregua en la
cual convoca inesperadamente al Gobier-
no y, posteriormente, a la Comisión Ejecu-
tiva de su partido: les comunica su dimi-
sión. El país espera con fruición el discur-
so de Suárez por televisión, un discurso de
despedida en el que no alumbra ninguna
de las razones por las que dimite, o le ce-
san, y en el que advierte que no se retira
de la escena política. De todas maneras,
la intuición colectiva cree ver, y no se

Adolfo Suárez, "el poder", Landelino Lavilla, "la alternativa": pocas diferencias entre ambos,
diversidad de intereses tras ellos.

equivoca, que tras la dimisión que anun-
cia Suárez ante una cuidada escenogra-
fía, hay "algo oculto".

Y ciertamente que lo hay; para empezar,
con su dimisión que ya tenía meditada
desde el sábado, 24 de enero, y que notifi-
có a su esposa. Hasta el lunes, 26, lo iría
comentando con varios de sus más inme-
diatos colaboradores y, entre ellos, Josep
Mèlia —"gobernador general" de Cata-
lunya—. Evidentemente, a las pocas ho-
ras ya lo sabían también Jordi Pujol y Jo-
sep Tarradellas.

Viernes, 30 de enero. Aparecen las opi-
niones desde el mundo de la prensa, la po-
lítica y las finanzas sobre la dimisión de
Suárez. Toda la derecha, incluso la parte
de aquella que lo había fustigado tan du-
ramente, empieza a ser benevolente para
con su figura y a usar machaconamente el
tópico de que "Suárez fue el artífice de la
reforma política". No obstante, la dimisión
de Suárez para el ciudadano de izquierda
no es más que la constatación de que no
desaparece el "enemigo" sino que éste, el

verdadero, se halla más allá de la Mon-
cloa, como los acontecimientos que se su-
cederían posteriormente demostrarían.

La prensa internacional reflejó el acon-
tecimiento a partir del tópico de que de
España se tiene, de que todo lo malo ocu-
rre por el estamento militar. Cierto que en
medios militares había malestar para con
el Gobierno, postura tradicional en todo
este tiempo de reforma suarista, aunque
agravado por el anuncio del viaje del Rey
a Euskadi y la posibilidad, a nivel de ru-
mor, que Juan Carlos otorgase ciertas me-
didas de gracia. Evidentemente, la extre-
ma derecha —con sus órganos "El Alcá-
zar" y "El Heraldo Español"— hizo de
portavoz de las inquietudes militares in-
tentando, como siempre, manipular e ins-
trumentalizar los hechos en su beneficio.

Llega Calvo Sotelo
La razón profunda de los hechos, el mo-

tor que ha movido la polea dimisionaria,
era doble: la primera, la feroz lucha inter-
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na en el seno de los centristas por copar
los resortes del poder; la otra, la presión
ejercida por la oligarquía financiera del
país y la Iglesia Católica.

Sintomático fue, por un lado, la prisa
del Ejecutivo por tener la pieza de recam-
bio, la alternativa a Suárez dentro del pro-
pio partido, y lo hallaron: Leopoldo Calvo
Sotelo, vicepresidente del Gobierno para
Asuntos Económicos. Una vez hallado, lo
anunciaron a los cuatro vientos mientras
el Rey apenas iniciaba los primeros pasos
que la Constitución exige para que aquél
efectúe consultas con los diversos grupos
políticos y designe el candidato. UCD ya
lo había hecho or el Rey, ya tenía la perso-
na que debía suplir a Suárez, y lo hicieron
tan rápido que Juan Carlos tuvo que ente-
rarse del hecho por la prensa. Toda una
descortesía e incluso una práctica muy
poco constitucional por parte de UCD.

Otra de las consecuencias de la nomina-
ción de Calvo Sotelo fue que, al día si-
guiente de saberse, la bolsa subía como
desde hacía mucho tiempo no lo había
hecho. La gran patronal no dudaba tam-
bién en saludar al candidato. Y no era de
extrañar: Leopoldo Calvo Sotelo pertene-
ce a una de las familias con más peso eco-
nómico en la sociedad española. Vincu-
lado extrechamente —al igual que el con-
seller de Economia i Finances de la Gene-
ralitat, Trías Fargas— al capital financie-
ro del Banco Urquijo —Banco Hispano-
Americano incluido también — . El Urquijo
es un banco que se encarga, fundamental-
mente, de canalizar las inversiones de las
multinacionales europeas y USA en Espa-
ña y está ligado al grupo Rockefeller —que
es a la vez uno de los principales soportes
económicos del nuevo gabinete norteame-
ricano de Ronald Reagan — . De todas ma-
neras, la principal actividad económica
de Calvo Sotelo se halla centrada sobre la
Unión de Explosivos Río Tinto, "holding"

en el que participan empresas multinacio-
nales del calibre de R. Poulenc, Hoechst y
Shell. Esto entre otras muchas ocupacio-
nes que ha tenido a lo largo de su carrera.

La proclamación de la candidatura de
Calvo Sotelo ocurría el sábado, 31 de ene-
ro. Es una alternativa "oficialista" —pro-
movida por Adolfo Suárez— y que obtie-
ne también el apoyo de los "socialdemó-
cratas" del ministro e Justicia, Fernández
Ordóñez, y del de Universidades e Investi-
gación, González Seara. Los "críticos"
ven con reticencia la candidatura.

Iglesia y banca, al alimón

Tras la postura de los "críticos" —una
complicada amalgama de democristianos
y liberales— se halla el apoyo explícito de
la Iglesia y de un grupo bancario, Banes-
to. La Iglesia, a nivel de Estado, está reu-
nida en la Conferencia Episcopal bajo el
caudillaje del enviado especial del Papa,
el nuncio Innocenti, y dos temas son de su
preocupación: la ley de divorcio, —obra
de la izquierda y del sector "socialdemó-
crata"— contra la cual se manifestarán
públicamente en su contra el día 4 de fe-
brero — "es inaceptable"—; y también la
ley de Autonomía Universitaria, LAU, que
por su laicidad deja en jaque a la enseñan-
za religiosa.

Por lo que se refiere al Banesto —uno
de los grupos bancários más derechizados
del país— se dice que aquél habría sido
quien habría invertido en la operación de
Landelino Lavilla más de treinta millones.
El cerebro de la operación habría sido Os-
ear Alzaga, y el nombre en clave de la mis-
ma "Operación Walesa". Esta estaría en-
caminada a unificar los distintos descon-
tentos de UCD en torno a una alternativa
capaz de llevar a la práctica una política
de derechas a corto plazo y, a medio pla-
zo, un progresivo acercamiento entre las

fuerzas afines como única posibilidad de
enfrentarse a un previsible desplazamien-
to de la influencia de los grupos del Urqui-
jo y del Hispano Americano sobre el nue-
vo Gobierno.

Las salidas

En el momento de cerrar la presente
edición de L'OPINIO SOCIALISTA -5 de
febrero— pocos elementos más se hallan
al entorno de ese gran lío institucional
que UCD ha protagonizado. Y todo hace
suponer que la permanencia de Calvo So-
telo al frente del Gobierno puede llegar
a ser una realidad. La sesión del Congreso
para la investidura del nuevo "premier"
está programada ya para el día 17 de fe-
brero. Las alianzas están en un tris de des-
plazarse: la ruptura de Calvo Sotelo con
los "socialdemócratas" se hace más que
evidente —representan unos 10 votos par-
lamentarios— y el acercamiento al sector
democristiano será la próxima realización
—45 diputados— cosa que, evidentemen-
te, le interesa más al candidato.

Finalmente, cabe reseñar las posibles
salidas a la actual situación, y que se en-
cuadran entre los siguientes parámetros:
Gobierno monocolor de UCD —con Cal-
vo Sotelo o similar, dada la debilidad de
apoyos que éste aún tiene—; Gobierno de
coalición UCD-CD —incluso con la parti-
cipación de otro grupo como Minoría Ca-
talana—; Gobierno socialista con partici-
pación "socialdemócrata" —en caso de
que el Rey encargue a Felipe González la
formación de Gabinete, caso bastante im-
probable—; y Gobierno de gestión, presi-
dido por algún notable de la democracia,
con el suficiente carisma como para ser
aceptado por todos los grupos, y que pre-
pararía la convocatoria en un plazo me-
nor a un año unas nuevas elecciones legis-
lativas •

La propuesta socialista y el congreso de UCD

Ni siquiera una derecha eficaz
La Ejecutiva Federal del PSOE celebró dos

rondas de conversaciones con otros grupos par-
lamentarios: la primera para manifestar que la
crisis política no tiene que tener soluciones pre-
cipitadas, y la segunda tuvo por objeto explicar
el marco en que podría producirse un posible
encargo a dicho partido de formar Gobierno.

Así, en unas declaraciones del vicesecretario
general del PSOE, Alfonso Guerra, a "El País",
el pasado 4 de febrero, manifestaba que "popu-
larmente funciona el mecanismo de que si se
va el líder del partido del Gobierno debe suce-
derle el líder de la oposición" —una encuesta
realizada tras la dimisión de Suárez dio que
más de un 30% prefería a Felipe González,
contra un 7% de Calvo Sotelo, aunque un 40%
creía que el Rey encargaría a éste la formación
de Gobierno—.

Según Guerra, la actitud del PSOE de predis-
posición a formar Gobierno en el caso de que
el Rey se lo encargara, se hizo con vistas "al
momento en que los socialistas puedan formar
un Gobierno, y también para desbloquear reser-
vas intelectuales y monetarias respecto a que
los socialistas vayan a gobernar", añadiendo a
continuación: "amplios sectores se han enfren-
tado por primera vez al hecho de que los socia-
listas tengan o no probabilidad cierta de formar
gobierno, tienen posibilidad más que cierta de

poder hacerlo, en cuanto que existe una oferta
formal al jefe del Estado".

Por otra parte, el vicesecretario general del
PSOE argumentó la viabilidad en conformar
una mayoría "asegurada para dos años", puesto
que se podrían conseguir doscientos votos en el
Congreso, según determinados sectores de UCD
o incluso de CD no vislumbraran una "salida
natural". Aunque, eso sí, desechó las posibili-
dades de una coalición UCD-PSOE o de un Go-
bierno de gestión apoyado por el Parlamento,
manisfestando al respecto que "el país no lo
entendería, no se beneficiaría de ello y ni si-
quiera seria viable: los esquemas de inmovilis-
mo y de progreso chocarían constantemente".

Para Alfonso Guerra, a la situación actual só-
lo hay una salida válida: "la de una derecha
moderna y eficaz", aunque no cree que la dere-
cha del Estado esté por esta línea. "Hay peleas
—dice— que yo llamaría de arrabales, porque
las disputa's aquí ya no son por un modelo de
sociedad, sino de si las faldas eclesiales tienen
más o menos influencia en un determinado pro-
yecto. Todas las derechas del mundo admiten
una Ley de Divorcio, pero aquí identifican di-
vorcio con la caída de un modelo de sociedad,
lo cual supone retrotraernos a unas posiciones
tan ancestrales que no hay posibilidades de un
Gobierno moderno desde esa derecha".

El Congreso de UCD

Por lo que se refiere al II Congreso de UCD,
jalón indispensable para la resolución de la
crisis de Gobierno que ha provocado por enési-
ma vez los propios centristas, pocas cosas nue-
vas que no vislumbrara ya de antemano un
continuismo en la cohesión endeble de los gru-
pos que campean en su interior. Al efecto, al-
gún observador ya ha augurado la posibilidad
de una mayor descomposición de UCD: en la
actualidad está el ambiente propicio para que
la Unión de Centro se convierta en una "Confe-
deración de Centro", en un mosaico de distin-
tos partidos unidos por intereses de poder y au-
tónomos entre ellos, algo así como la famosa y
fenecida Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA) de Gil Robles, que surgió
durante la II República.

El congreso de Mallorca, con un prólogo de
grandes tensiones, aplazamientos y dossiers es-
candalosos, acabó en grandes abrazos y aplau-
sos, sin que esto pueda esconder las espadas en
alto que permanecen más feroces en la lucha
interna entre los distintos sectores de UCD.

La elección de Agustín Rodríguez Sahagún
como presidente del partido, la confirmación
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de Calvo Ortega en la secretaría general, la
confirmación de Leopoldo Calvo Sotelo como
candidato a la presidencia del Gobierno (pro-
clamado ya oficialmente por el Rey, el martes
10 de febrero) y la misma exaltación de Adolfo
Suárez a la presidencia honoraria de UCD,
creada especialmente para él, reflejan en un
conjunto el triunfo de la línea "oficialista" en
el IIo congreso centrista.

Los "críticos" de Landelino Lavilla, que re-
presentan la línea más conservadora del parti-

*do, han sido bastante arrinconados en los car-
gos orgánicos y ejecutivos de UCD; sólo siete
"críticos" (y de ellos sólo tres del sector demo-
cratacristiano de Lavilla) han accedido al comi-
té ejecutivo que tiene 43 miembros. Sin embar-
go, en las resoluciones políticas, la línea "críti-
ca" ha sido la que ha marcado la pauta, lo que
sin duda llevará a una derechización del nuevo
Gobierno, para lo Cual Calvo Sotelo no supo-
ne, sino todo lo contrario, obstáculo alguno. El
giro retrógrado que pueden dar los proyectos
de ley sobre el divorcio o la autonomía univer-
sitaria serán los primeros frutos de esta derechi-
zación auspiciada desde fuera por poderes mo-
deradores como la Iglesia y defendidos desde
dentro por los llamados críticos. Los deseos de

"renovación" defendidos por Lavilla en el con-
greso apuntan en esta línea; el mayor control
al Gobierno por parte del partido es lo que me-
nos bien le ha salido a don Landelino.

Y los grandes derrotados han sido los social-
demócratas de UCD, la tendencia más minori-
taria y progresista del partido. Sus enmiendas
fueron sucesivamente derrotadas y práctica-
mente no se han visto representados en los ór-
ganos ejecutivos. El hasta ahora ministro de
Justicia, Fernández Ordóñez, fue elegido con
pocos votos para el comité ejecutivo (cabe re-
cordar que los socialdemócratas se hallaban in-
cluidos en la tendencia mayoritaria "oficialis-
ta"), pero a pesar de esto se las verá y deseará
para defender su proyecto de ley divorcista,
después de que el congreso decidiera oponerse
al "mutuo acuerdo" ("mero acuerdo" le llama-
ron), piedra de toque de un divorcio progresis-
ta.

Rodríguez Sahagún dijo que quería ser un
presidente de "unidad, de cohesión, de solidari-
dad y defensor de un nuevo proyecto". Alianza
Popular ha sido el primer partido en saíudar
positivamente el resultado del IIo congreso
centrista. El futuro gobierno del Estado será
más de derechas, pero seguramente tan malo y
tan efímero como sus precedentes. B

Divorci: La intromissió
de les sotanes

Les reaccions davant el document con-
tra el divorci fet públic per la Comissió
Permanent de l'Episcopat Espanyol han
estat coincidents majoritàriament en con-
demnar la intromissió de les altes instàn-
cies del clergat espanyol i de la política
vaticanista en afers que únicament com-
peten als legisladors d'un Estat constitu-
cionalment laic i aconfessional, elegits
democràticament pels seus ciutadans.

La inoportunitat del document dels bis-
bes, quan el projecte de llei sobre el divor-
ci havia assolit fites importants de pro-
gressisme tan en la proposta del ministre
Fernández Ordóñez com en la discussió
que s'està fent en la comissió del Congrés,
i a poques hores d'iniciar-se el mogut I Ion.
Congrés d'UCD. Només la dreta més ina-
mobible del país (Alianza Popular i alguns
sectors d'UCD, per exemple) han adornat
d'elogis la posició clerical.

El Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) considera que el document
episcopal és un intent d'alterar pública-
ment i amb pressions externes les decissions
del Parlament, i per tant un atac contra la
democràcia i el funcionament normal de
les institucions representatives dels ciuta-
dans. El texte de la seva posició és el se-
güent:

Davant la publicació del document de
la Comissió Permanent de l'Episcopat Es-
panyol sobre el divorci, el Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC-PSOE) creu
que es tracta d'un fet que pretén alterar
públicament i amb pressions externes les
decisions parlamentàries, i és en aquest
sentit que el considera una intromissió
greu i inadmissible.

En compliment del mandat contingut a
la Constitució —redactada i aprovada per
la majaoria absoluta dels representants
del poble espanyol i refrendada directa-
ment per aquest — , la Comissió de Justí-
cia del Congrés dels Diputats elaborà l'in-

forme sobre el projecte de llei que regula
el matrimoni i les seves causes de separa-
ció, nulitat i divorci, que finalment fou
aprovat per la majoria dels membres de
l'esmentada Comissió, i per tant haurà d'és-
ser sotmès ara al debat del Ple del Con-
grés i a la seva cotació.

Els socialistes hem defensat i defensa-
rem aquest projecte perquè, àdhuc a des-
grat de les seves mancances, obre un ca-
mí per a resoldre moltes situacions de fet
que cal solucionar amb justícia, i perquè
al cap i a la fi és un dret inalienable de la
persona humana poder rectificar qualse-
vol error comès. Es en aquest sentit que
hem defensat i defensarem una llei que
contempli la possibilitat d'aconseguir el
divorci per consens mutu, que no faci ne-
cessària la declaració de culpabilitat d'un
dels conjugues ni exigeixi una tramitació
llarga i difícil, una llei, en definitiva, que
determini concretament les causes de di-
vorci i no el deixi al sol arbitri del jutge,
que faci que el cost de la seva tramitació
àgil sigui assequible a tothom i que esta-
bleixi una protecció especial als fills.ü

Perquè respectem la Constitució i som
partidaris decidits de la llibertat d'expres-
sió, els socialistes considerem el docu-
ment publicat per la Comissió Permanent
de l'Espiscopat Espanyol com l'expressió
legítima d'una opinió respectable. Tan-
mateix en discrepem rotundament tant
pel seu contingut com pel moment de la
seva publicació, i creiem que, tot i ser feta
en nom de la "consciència cristiana", es-
glésies i moviments cristians d'Espanya i
d'arreu del món, com multitud de ciuta-
dans catòlics, accepten plenament el di-
vorci, que reivindiquen també milions de
ciutadans espanyols, ara agredits per una
declaració que és una pressió inadmissi-
ble sobre el Parlament i, en conseqüència,
un atac contra la democràcia i el funcio-
nament normal de les institucions repre-
sentatives dels ciutadans fl

Felipe
González, con
empresarios
catalanes

Felipe González estuvo en Barcelo-
na el pasado día 4 de febrero, respon-
diendo a una invitación que, meses
atrás, le hicieron sectores empresaria-
les de Catalunya. El secretario general
del PSOE fue recibido en El Prat por el
primer secretario del PSC, Joan Reven-
tós.

En compañía de Joan Reventós y Er-
nest Lluch, Felipe González tuvo des-
pués una larga reunión de trabajo con
el Secretario Nacional de la UGT de
Catalunya, con cuyos miembros inter-
cambió informaciones y opiniones so-
bre la situación económica, política y
social actual. Posteriormente se entre-
vistó con el Presidente de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación
de Barcelona y Presidente del Consejo
de Cámaras de España, Josep M. Figue-
ras, y a continuación asistió a un al-
muerzo de trabajo en el que participa-
ron destacadas personalidades repre-
sentativas del mundo económico, fi-
nanciero y empresarial catalán. A pri-
mera hora de la tarde fue al Cercle Fi-
nancer e intervino en un acto en el que
participaron más de ciento cincuenta
dirigentes empresariales catalanes,
con quienes desarrolló asimismo un
largo coloquio.

A partir de las ocho de la tarde, Fe-
lipe González asistió a una reunión en
el Cercle d'Economia, la entidad que
le había invitado a desplazarse a Bar-
celona. En el transcurso de esta reu-
nión el secretario general del PSOE hi-
zo una breve exposición sobre los as-
pectos más importantes de la situación
actual desde la perspectiva socialista,
y acto seguido contestó las diversas in-
tervenciones que se produjeron por
parte de los asistentes, fundamental-
mente dirigentes empresariales y des-
tacados economistas.

Poco antes de medianoche Felipe
González, acompañado por Joan Re-
ventós y otros dirigentes del PSC
(PSC-PSOE), se dirigió al aeropuerto,
donde tuvo aún un último encuentro
con el Secretario Nacional de la UGT
de Catalunya, dirigiéndose posterior-
mente por vía aérea en dirección a Ma-
drid.

Durante su estancia en Barcelona,
Felipe González centró toda su aten-
ción en el intercambio de informacio-
nes y opiniones sobre la situación socio-
económica actual de Catalunya, así
como sus repercusiones políticas. Tu-
vo también una breve conversación te-
lefónica con el President de la Genera-
litat, a quien quiso saludar con motivo
de esta estancia.
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Un panorama internacional ple de tensions

Les posicions socialistes
es radicalitzen

La persistència de la crisi
econòmica mundial acom-
panyada, ara d'una crisi polí-
tico-militar entre els dos
grans, provoca una radicalit-
zació de posicions tant a ni-
vell dels Estats com de les
organitzacions polítiques de
dreta i d'esquerra.

Pel que respecta als països capitalistes,
l'enduriment de posicions és claríssim. El
triomf de l'ultra conservador Reagan als
Estat Units reflecteix la recent evolució
del capitalisme cap a posicions més com-
batives enfront del moviment obrer. Es
ja una realitat admesa per tothom que els
decenis del "boom" econòmic de la post-
guerra han passat a la història. El capita-
lisme ja no pot assegurar a la classe treba-
lladora occidental la totalitat dels avan-
tatges econòmics i socials que aquesta
aconseguí en la fase d'expansió dels anys
50/70.

Per refer els seus beneficis i poder així
—diuen— estimular les inversions, el ca-
pitalisme ha de retallar contínuament
concessions arrencades pels treballadors
en èpoques més favorables: amputació
del nivell de vida mitjançant la inflació;
reducció o supressió d'avantatges socials;
nova redistribució internacional del tre-
ball; cadències accelerades de producció;
atur forçós; creació de noves zones de po-
bresa i de marginació social, i així per
l'estil.

Un dels aspectes principals del pla eco-
nòmic de Reagan és, precisament, la re-
ducció dràstica dels programes d'ajuda
social de l'Estat federal i el seu traspàs als
estats federats, sovint dominats per ele-
ments retardataris o disposant de mitjans
econòmics reduïts.

A Europa mateix, és ara freqüent que
coneguts dirigents polítics i econòmics de
la burguesia afirmin que s'ha anat massa
lluny en matèria de concessions socials i
que els elevats costos de les mateixes són
una trava per les noves inversions i el de-
senvolupament de l'economia. Altrament
dit, la única manera de sortir de la crisi
econòmica —sortida perfectament hipo-
tètica— és que els treballadors, els que te-
nen feina i els que no en tenen, paguin la
factura. La paraula "màgica" d'inversions
encobreix totes les polítiques restrictives
que aplica, o vol aplicar, el capitalisme in-
ternacional.

L'exemple més adient de l'aplicació de
la política neó lliberal (llegeixi's conser-
vadora) que tot just s'encetà als Estat Units
amb el triomf de Reagan, és la seguida
pel govern britànic dirigit per Margaret
Thatcher. Dit sigui de passada, la política
del neo lliberalisme, inspirada en les teo-
ries de l'economista Nordamericà Milton
Friedman, està fracassant també estre-

pitosament a Israel, país que registra una
taxe d'inflació anual del 130 per cent i una
crisi econòmica gravíssima.

Reaccions socialistes

Davant l'enduriment polític i econòmic
del capitalisme nacional i internacional,
els socialistes reaccionen, també, radica-
litzant les seves posicions, réflexe a la ve-
gada del descontent creixent entre im-
portants sectors de treballadors El feno-
men és particularment visible a Gran Bre-
tanya i a França i començà també a detec-
tar-se en Alemanya Federal, per citar no-
més els pricipals països europeus. A Es-
panya mateix, diversos símptomes demos-
tren que s'està iniciant un procés similar.

A Gran Bretanya, el viratge radical cap
a l'esquerra del Partit Laborista en un con-
grés extraordinari celebrat a finals de fe-
brer, ha estat comentat per la premsa in-
ternacional com un fet polític de primera
magnitud. Els corrents més esquerrans del
partit, encarnats significativament pels re-
presentants sindicals, ha aconseguit un
triomf esclatant, fins al punt que alguns
sectors dels més moderats del partit repre-
sentats principalment per parlamentaris,
contemplen la creació d'una nova orga-
nització política socialdemòcrata. Un
dels arguments que empren per explicar
la seva possible guillada del laborisme és
que els marxistes han progressat conside-
rablement i que tenen ja a les mans nom-
brosos punts clau dels sindicats i del partit.

Per explicar aquest viratge cap a l'es-
querra del laborisme britànic —iniciat fa
ja unes setmanes amb l'elecció de Michael
Foot com a secretari del partit— no cal
buscar arguments fantasistes o maquiavè-
lics. Es una resposta lògica a la politica
brutalment conservadora del govern brità-
nic per part dels treballadors d'un país
que compte ja amb prop de dos milions i
mig de parats.

Per cert que, contràriament al que s'afir-
ma sovint, una recent enquesta publicada
a França ha demostrat que la gran majoria
dels obrers privats de treball s'orienten
cap a l'esquerra i, àdhuc, a l'extrema es-
querra. El partit socialista francès figura
netament al davant per les intencions de
vot en aquesta franja de la població i, fins
i tot, un dels probables candidats trotskis-
tes a la presidència de la república, Ariet-
te Laguiller, o"bté el sis per cent de les in-
tencions de vot, el seu millor percentatge.

Pel que es referix concretament al par-
tit socialiste francès, la recent designació
de François Mitterrand com a candidat
del partit per les eleccions presidencials
del 26 d'abril, s'acompanya d'una plata-
forma polìtica basada en el radical pro-
jecte socialista aprovat fa prop d'un any.
Alguns dels punts de la plataforma afec-
ten les estructures bàsiques del sistema
econòmic i l'organització estatal actual,
amb un impuls considerable al sector pú-

Era R<eagan: El capitalisme esdevé més combatiu
contra les classes populars.

blic, una important descentralització de
l'estat amb assemblees regionals elegides
per sufragi universal i la institució d'un
"gran servei unificat i laic de l'educació
nacional".

A Alemanya Federal, país on després
d'uns anys de relativa bonança econòmica
es preveu un net empitjorament en el curs
d'aquest any (els darrers estudis oficials
partien d'una baixa del dos per cent de la
producció industrial),es temen reaccions
sindicals importants alhora que es mani-
festa una radicalització en el si del partit
socialdemòcrata. Es cert que en l'evolu-
ció dels socialistes alemanys intervenen,
també, altres factors com són els de l'hos-
tilitat al desenvolupament de l'energia
nuclear o a la política de rearmament. Pe-
rò no és menys cert que els factors econò-
mics hi juguen un paper determinant i el
jugaran cada vegada més.

Aquesta evolució cap a redicalismes de
dreta i d'esquerra no és, però, exclusiva
del món capitalista ja que en el cosmos
soviètic es manifesten situacions d'ordre
equivalent. L'exemple més transparent
— però no l'únic— és el de Polònia on, les
divergències entre els treballadors agru-
pats en el sindicat solidaritat i l'aparell es-
tatal són permanents. Els sectors més mo-
derats de solidaritat, entre els que hi té
una influència evident l'església catòlica
polonesa, estan sotmesos a pressions
constants de la base, més radicalitzada.
L'any 1980 fou un any políticament agitat.
Pel que es veu fins ara, 1981 podria és-
ser-ho encara molt més, tan dins de diver-
sos països o de blocs de països com a res-
pecte a una confrontació internacional
entre nacions. Per la part que^aasjoca, és
necessari seguir atentam îtfí^áJi/^ósdel
món i, especialment, d/f OJcialisme
nacional
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Santiago Riera, secretario sindical, valora la actualidad laboral

La única estrategia
sindical posible

La actualidad laboral de
Catalunya y del Estado espa-
ñol se ha visto presidida por
varios temas de gran impor-
tancia: elecciones sindicales,
AMI, Plan Rigol, ... La difícil
situación económica y el pa-
ro son temas eternos en esta
actualidad. Santiago Riera,
secretario nacional de Polí-
tica Sindical del PSC (PSC-
PSOE) analiza para L'OPINIÖ
esta actualidad.

Para valorar las elecciones sindicales
coincido plenamente en lo que Nicolás
Redondo ha calificado como una victoria
política de la UGT. Esta victoria es cierta,
en cuanto al incremento de ocho puntos
sobre el resultado del 78, a nivel de Esta-
do, y el descenso de CC.OO. en más de
cuatro puntos. Esto denota como la UCT
ha conectado con los trabajadores con el
diseño de negociación colectiva del
Acuerdo Marco Interconfederal. Pienso
que los resultados hubieran podido ser
mejores con una participación mayor de
trabajadores en las elecciones. La partici-
pación ha sido inferior al 78, apenas se ha
llegado al 50% de la población laboral
censada. Con una mayor participación,
hubiera habido mejores resultados para
UCT, porque este modelo de negociación
colectiva es el que ha enlazado totalmen-
te con los intereses de los trabajadores y
esto es un resultado positivo que cabe ca-
lificar de victoria política.

Catalunya, sin embargo, no ha estado al
nivel de otros puntos del Estado.

En Catalunya, los resultados han sido
mejores que en el 78, se ha subido de un
17% a un 26%; con un esfuerzo más im-
portante, si el Partit dels Socialistes llega
a sensibilizar a todos sus militantes de la
importancia de las elecciones y del hecho
sindical, estoy seguro que podremos superar
este resultado y llegar a ganar las elec-
ciones del 82. Las condiciones son favora-
bles, hace falta una movilización del Par-
tido a nivel global, es necesario aumentar
el entusiasmo en todos los campos de tra-
bajo y lógicamente también en el sindical.

La participación del PSC en estas elec-
ciones ¿en qué se ha concretado?

Al margen del número importante de
militantes que están en cargos de respon-
sabilidad en el sindicato de forma normal,
se hicieron unos cursillos de formación de
agentes sindicales para intentar llegar
prioritariamente a las pequeñas empresas;
se movilizó a un millar de militantes en
esta tarea concreta, un número reducido
de militantes, pero logramos un clima im-

Santiago Riera: Cañar las sindicales en 1982.

portante dentro del Partido. Estoy espe-
ranzado, ha sido una experiencia que
marca el camino por el que tenemos que
seguir y la estrategia en el programa de
los socialistas para 1981. En comarcas el
apoyo del Partido ha sido muy importante.

Buenas relaciones,
buenos resultados

En qué comarcas los resultados han fa-
vorecido más a UGT?

En las comarcas de Girona se ha gana-
do; en Lleida venía de muy pocos delega-
dos, yo creo que también se ha ganado; en
Tarragona y en el cinturón de Barcelona es
donde tenemos una implantación más
floja. No tenemos datos definitivos de co-
marcas, pero puede afirmarse que en
aquellas donde se da una relación más li-
gada, más fraternal, entre partido y sindi-
cato/es donde mejores resultados se han
obtenido, esto me hace afirmar que en la
medida en que partido y sindicato, cada
cual en su autonomía, vayan ensamblando
este proyecto común que a todos nos ani-
ma, llegaremos a un satisfactorio resul-
tado práctico tanto en el campo político
como en el sindical y esto es una previa
cierta de que la coincidencia estratégica
es muy importante.

La política correcta de relaciones labo-
rales llevadas a cabo por UGT entronca
en los resultados de la aplicación del
Acuerdo Marco firmado por la central so-
cialista y la CEOE el año pasado.

El Acuerdo Marco en el 80 ha dado

unos resultados que se pueden cuantifi-
car. En el año 79, el crecimiento salarial
global fue del orden del 14% en todos los
convenios del Estado, cuando el incre-
mento del índice del coste del consumo
fue de un 15,7; en el año 80 se ha podido
equilibrar el crecimiento salarial y el del
coste, en un 15,5%; la cuestión de la jor-
nada, que para el año 82 quedará reduci-
da a cuarenta horas reales y punto; el AMI
permite ser solidario con todo el mundo
del trabajo, abre una estrategia racional
de relaciones laborales, favorece una pe-
netración de la acción sindical en el seno
de los trabajadores de cada sector, y esto
hay que tenerlo en cuenta al valorar lo
verdadero y lo profundo que tiene la fir-
ma de un acuerdo como este. UGT ha sido
el único sindicato que ha sido capaz de
dar esta alternativa y no veo que ningún
otro sindicato haya sido capaz de dar otra;
han dicho que sí pero que no, o no pero
sí; en unos momentos de recesión econó-
mica, en que la política de la derecha es
agresiva, en que con el paro se quiere fre-
nar a ios sindicatos, la única salida la ha
dado la UGT, y esto lo han visto los otros
sindicatos y están coincidiendo, si no de
derecho si de hecho, con nuestras postu-
ras. El AMI abre también unas perspecti-
vas de profundización en aspectos como
la productividad, que hasta ahora era la
gran bandera del empresariado, hay que
profundizar, en este año 81, sobre la pro-
ductividad así como el absentismo y sus
causas y el poder sindical tiene que decir
sobre estas cuestiones para acabar con la
demagogia y buscar soluciones.
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Yo creo que esto los trabajadores lo han
empezado a notar y de ahí el alza de UGT
y la baja de otros sindicatos.

El nuevo Acuerdo Marco

Esta semana Nicolás Redondo y Carlos
Ferrer Salat han firmado un nuevo Acuer-
co Marco Interconfederal, ¿es simplemen-
te una prórroga del anterior o qué nove-
dades conlleva?

No es un Acuerdo Marco nuevo sino
que, tras un año de aplicación, se estaba
de acuerdo en renovarlo o revisarlo tal co-
mo preveía el propio AMI. Es importante
señalarque se ha conseguido una banda
salarial mínimamente suficiente para
mantener el poder adquisitivo, una banda
del 11 al 15% suficientemente amplia
partiendo de una situación difícil, consi-
derando los aspectos de la política de em-
presas, para que se mantengan unos
aumentos que no hagan perder el poder
adquisitivo. La jubilación a los 64 años
que será pedida al gobierno tanto por los
empresarios como por la UGT es otro lo-
gro importante. Hay otros aspectos como
la renovación salarial al cabo de seis me-
ses si el coste de la vida aumenta más del
6,60%, lo que permitirá revisar aquellos
convenios que hayan quedado por debajo
de este aumento del coste de la vida.

La posición de Comisiones Obreras res-
pecto al Acuerdo Marco de 1980 fue, al
menos en teoría, de total oposición. En
cambio este año sus posturas parecen mu-
cho más conciliadoras aunque no hayan
firmado, de momento, el nuevo AMI.

No hay otra estrategia sindical posible
en estos momentos que la diseñada por
UGT. Los compañeros de CC.OO. se en-
cuentran en la situación de tener que in-
corporarse a una estrategia sin decir que
se incorporan; manifestar que quieren es-
tar en la negociación salarial pero que no
quieren saber nada de otros aspectos del
AMI, es querer vaciarlo de contenido y es-
to es una contradicción. Comisiones tiene
unas bases muy radicalizadas y esta am-
bigüedad en la práctica le llevará a situa-
ciones difíciles que harán más conflicti-
vas las negociaciones en las que se quieran,
incorporar.

UCD pone trabas al sindicato

Al margen ya de la firma del AMI, ¿qué
otros problemas augura el 81 en el mundo
laboral y sindical?

Yo supongo que en el 81 se arrastrarán
los mismos problemas que los trabajado-
res venimos padeciendo desde hace unos
años: sufrir un desgobierno que ni es res-
ponsable ni está a la altura de las circuns-
tancias del país. El gobierno tendría que
dar libre juego y dar la importancia que
tienen en el marco constitucional las cen-
trales sindicales; esto quiere decir hacer
una política social que compense los sa-
crificios que están naciendo los trabaja-
dores, lo que nosotros llamamos un "sa-
lario social" cada vez más justo y más
equilibrado. El gobierno de UCD no solo
no hace ésto sino que dificulta la tarea
sindical, evitando que los sindicatos estén
presentes en aquellas organizaciones, co-
mo la Seguridad Social, el INEN, el Conse-

jo Económico-Social, etc, donde tienen
derecho a estar por mandato de la Cons-
titución.

¿ Y del paro ?

No sólo es éste el tema. El paro va liga-
do a una situación económica difícil, es
necesaria una reconversión industrial en
muchos sectores, y si las pautas de creci-
miento de paro siguen, podemos llegar al
año 82 con dos millones y medio de para-
dos, lo que no puede mantener cualquier
régimen económico de cualquier país.
Evidentemente esto es una situación cada
vez más preocupante y más difícil; en Ca-
talunya hay comarcas enteras que cada
vez se encuentran con mayor dificultad,
sectores como el textil en la comarca del
Berguedà que cada vez está dejando más
trabajadores en la calle... Evidentemente,
hace falta una política económica nueva,
que invierta los cálculos tradicionales
económicos en que hasta ahora nos he-
mos movido; me remito a un artículo de
Joaquim Monells publicado eh L'OPINIÓ
(1a Quincena octubre del 80) en que tra-
taba el tema; hay que acabar con este sis-
tema de primero pensar en qué cosas que-
remos producir y después buscar los me-
dios; llega un momento en que el creci-
miento se hace imposible porque el mer-
cado está saturado, hemos de convenir en
una política con un enfoque al revés: de
la fuerza y de la técnica que tenemos,
buscar aquellas soluciones que permitan
ofrecer un trabajo mejor para todos, re-
partido de una forma solidaria y producir
aquello necesario para nuestra comuni-
dad, susceptibles de tener un margen de
beneficios que permita volver a producir
fuerza de trabajo. Esto sólo puede hacer-
se en el marco de una política económi-
ca global que no creo que la UCD pueda'
llevar adelante. Tema aparte-es la políti-
ca subsidiaria para hacer frente a la masa
de parados que tenemos en estos momen-
tos, que provoca una crisis en la propia
sociedad que se siente privada del dere-
cho al trabajo.

Rigol y el "pa amb tomàquet"

En el marco de Catalunya, ¿cómo ves
las salidas que, a través de los llamados
"planes Rigol"/ se intenta llevar a cabo
desde el gobierno de la Generalitat?

En Catalunya la política económica no
puede desligarse del marco global del Es-
tado. Cuando haya unas coordenadas a
nivel de Estado podremos empezar a di-
visar soluciones. El gobierno de la Genera-
litat puede intentar empezar a buscar me-
didas que hagan más llevaderas las difi-
cultades que comporta la política econó-
mica. A nivel de Estado, CiU continúa
dando soporte al gobierno de UCD, ya ha
avanzado que dará soporte a Calvo Sote-
lo, y ésto supone no dar seriedad al tema
y continuar con la política demagógica
del "pa amb tomàquet i la barretina". Ca-
talunya se encontraba a mediados del 80
con un 11,5% del paro de la media esta-
tai, con más de 260.000 parados que a es-
tas alturas deben ser muchos más. ¿Cómo
hacer frente a esta cuestión? El Plan Ri-
gol, además de ser una solemne irrespon-
sabilidad del conseller, queriendo dar a

entender que él tiene un plan para solu-
cionar el paro y si no se arregla es porque
los sindicatos son unos irresponsables y
los partidos de oposición no les da la ga-
na, ha dado a entender una gran capaci-
dad de hacer el payaso, con sus continuos
Plan Rigol l, Plan Rigol II, y así hasta el
Plan Rigol 50. Este es un tema de gobier-
no, tanto a nivel de estado como a nivel
de Catalunya. El tema de financiación de
un plan para dar trabajo a los parados de
Catalunya tiene que estar en manos de la
responsabilidad pública. El presupuesto
de la Generalitat prevee para el fondo de
ocupación 200 millones de pesetas; noso-
tros pensamos que ésto no es serio y los
socialistas hemos hecho una enmienda
para que este fondo de ocupación tenga
una cantidad suficiente para llegar, como
mínimo, a todos los parados sin ningún
subsidio y con graves dificultades econó-
micas; entendemos que ésto hay que ha-
cerlo por la vía del presupuesto y a partir
de aquí empezar a pensar como se repar-
ten estos fondos marcando prioridades
para aquellas situaciones más difíciles y
dirigiendo las inversiones a equipamien-
tos, cuestiones de sanidad, servicios públi-
cos y sociales, etc. No inversiones a fon-
do perdido sino con contrapartidas socia-
les. Todo esto en un marco de una polí-
tica económica global de Estado. La UGT
de Catalunya se entrevistó hace unos días
con el conseller Rigol para tratar de la po-
sibilidad de hacer un acuerdo marco a ni-
vel de Catalunya y en el documento que
se le entregó se plantea también, el cargo
a los fondos públicos para paliar el paro,
y aquí quiero recordar que los socialistas
a nivel de Estado hicimos una enmienda
a los presupuestos generales, en la que se
reclamaba la creación de un fondo de
ocupación descentralizado por naciona-
lidades y regiones, enmienda que no pasó
gracias también a la ayuda de Convergèn-
cia i Unió.

Recientemente, el secretario de polí-
tica sindical de la Ejecutiva Federal del
PSOE, Joaquín Almúnia estuvo en Barce-
lona invitado por la secretaría sindical del
PSC.

Esta invitación se enmarca en los con-
tactos habituales y frecuentes de la se-
cretaría sindical del Partido con la federal
del PSOE. En esta última reunión partici-
paron también Luís Fuertes y diputados
socialistas al Parlament de Catalunya. El
tema fundamental fue, partiendo de la
existencia de dos grupos socialistas de
una comunidad autónoma a nivel de
Estado, y de que la política laboral en el
marco autonómico es diferente a la gene-
ral del Estado, tratar de iniciar la relación
y coordinación de estos dos marcos polí-
ticos, y en este terreno ya se ha acorda-
do hacer a nivel de Estado un trabajo so-
bre la distribución laboral en las comu-
nidades autónomas, lo que permitirá que
a nivel de Estado los socialistas podamos
realizar una política laboral en las comu-
nidades autónomas, compatible con la
que de forma global llevan los socialis-
tas a nivel de Estado y eficaz a la hora de
plantear la política de traspasos, o de
crear unos acuerdos marcos para las
comunidades autónomas enmarcados en
el Acuerdo Marco Interconfederal.

J.C.R.
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Interessants jornades a Barcelona

Cultura i animació, a debat
"Parlem, ja fa molt temps,

de descentralització, cultura
comunitària, barris, espais
ciutadans, animadors, activi-
tats d'esplai, infraestructures
comunitàries...! una pila de
projectes que tendeixen, per
l'esforç de molts, a conver-
tir-se en realitats ciutadanes.
El comú denominador de tot
això és una paraula impreci-
sa que emprem gairabé com
la sal: Animació Cultural, o
bé, per a alguns, Animació
sòcio-cultural."

Així comença la definició del perquè
d'unes jornades d'Animació Cultural, que
organitzades per les áreas de Cultura,
Descentralització i Participació Ciutada-
na, i Joventut de l'Ajuntament de Barce-
lona, s'han desenvolupat a aquesta ciutat
durant els dies 30 i 31 de gener i 1 de fe-
brer.

Les Jornades varen ser inaugurades pel
batlle Narcís Serra i pels regidors Enric
Truno, Rafael Pradas i Jordi Vallverdú, i
van comptar amb la participació de nom-
brosos comunicadors, professors, perio-
distes, actors, sociòlegs, crítics, pedagogs,
historiadors, arquitectes, i un llarg et-
cètera d'especialistes de tota mena rela-
cionats amb l'Animació Cultural.

Al llarg dels tres dies de treball, que es
van acabar amb un sopar i ball a l'Hotel
Colón es van debatre ponències sobre el
concepte d'animació, estructures i ani-
madors; comportaments i activitats en el
temps lliure de la Barcelona tradicional i
industrial; Cultura i societat; Processos de
creació Cultural; Situació cultural dels ba-
rris de Barcelona; Els espais patrimonials
a l'Animació Cultural; Cultura i immigra-
ció; Infraestructura i descentralització de
la Cultura Comunitària; Els mitjans de co-
municació en l'Animació Cultural; Les
arts de l'espectacle en l'Animació Cultu-
ral; els espais en l'Animació Cultura; l'es-
plai i el lleure...etcètera.

Experiències a Barcelona i
a l'extranger

Un dels aspectes més interessants de
les jornades, fou el de la presentació de
diverses experiències puntuals en l'Ani-
mació Cultural que s'estan desenvolu-
pant, actualment, a Barcelona. Es va par-
lar, entre altres, d'experiències sobre fes-
tes i tradicions, el món del llibre, revistes
de barri, museus, ateneus, esplai infantil,
música, cinema, teatre, dansa, especta-
cles infantils, audio-visuals, casals de jo-
ves, educació permanent, ecologia, cen-
tres de recerca en l'Animació Cultural,
etc...

Cercant un nou ca/re pera /es nostres ciutats.

També es van presentar experiències
portades a terme a Londres, Milán, París
i Madrid. Al finalitzar les jornades, es va
celebrar una interesant taula rodona on es
van debatre qüestions com el concepte
de professionalització de l'animador cul-
tural, i tota mena de propostes i perspec-
tives futures en aquest camp. Es va dici-
dir, també, realitzar unes noves jornades i
es va reconèixer la utilitat de les mateixes,
malgrat que hi va haver discrepàncies va-
loratives sobre com s'havien organitzat
aquestes primeres, per part de l'Ajunta-
ment.

Durant el desenvolupament d'aquesta
interessant trobada es va instal·lar, també,
una exposició on una sèrie de plafons pre-
sentaven diverses possibilitats de: Com
podem informar-nos?; On podem trobar-
nos?; Com podem divertir-nos?; Què po-
dem aprendre?; Què podem construir,
creant?; i Què pensen alguns països sobre
l'Animació Cultural?.

Què és l'Animació Cultural?

En el texte d'introducció a l'exposició
esmentada, Toni Puig diu, entre altres co-
ses: "L'Animació Cultural no serveix per a
fer digestiva la cultura. Vol, en tôt cas, fa-
cilitar-nos actituds, pensaments i accions
imaginatives, atrevides i inquietants per a
que reaccionem, com a individus i com a
petites comunitats, contra la manera de
viure burocratitzada, pròpia de les nostres
ciutats industrials, on només el consum,
en totes les seves vessants, té impacte.

L'Animació Cultural, llavors, se'ns pre-
senta com un mitjà per a tornar a sentir
amb força els desitjós i les necessitats per-
sonals i comunitàries, intentant buscar-hi
una sortida no domesticable i dinamitza-
dora.

L'Animació Cultural estimula el creixe-
ment i el desenvolupament personal. Però
aquest desenvolupament no el conce

beix deixant els altres de banda.
L'Animació Cultural li fa pessigolles

que ens volguem tancar sobre nosaltres
mateixos per a conèixe'ns més bé i prospe-
rar millor. Perquè amb el triomf del "pri-
vat" cada dia esdevenim més tancats i
autoreprimits.

L'Animació Cultural vetlla perquè man-
tinguem, sobretot, una vida activa entre
els estranys: entre la comunitat. I vol tor-
nar a reconstruir tot el que anomenem ho-
me públic i plaça pública.

L'Animació Cultural pensa que si tenim
por dels estranys com a estranys, és impo-
ssible portar a terme accions col·lectives.
Per a l'Animació Cultural privatitzar-nos
és desocialitzar-nos.

L'Animació Cultural va contra el mo-
dern confort de la indiferència.

L'Animació Cultural treballa per a tor-
nar a reconstruir una consciència col·lec-
tiva, a partir del pensar i del produir co-
l·lectius, a partir de l'acció, de l'activitat.
Més que a partir de raonaments en fred.

L'Animació Cultural intenta, així, pro-
cessos de pensament i accions compar-
tits, per a generar unes noves relacions
socials.

L'Animació Cultura, doncs —i davant
d'una cultura cada dia més barroca—, rei-
vindica una manera de fer, centrada en
el diàleg.

L'Animació Cultural vol subratllar que
l'home és feble i que cadescú té necessi-
tat dels altres.

L'Animació Cultural, des d'aquesta òp-
tica, es presenta com un sistema assisten-
cial per a la construcció d'una societat
nova."

En resum, cal fer una valoració positiva
d'aquesta experiència municipal pel que
representa de diàleg, confrontació de pos-
tures i tasques realitzades, i obertura d'un
camí futur més clar en tot aquest món
tan complexe de l'animació i del creixe-
ment creatiu i comunitari d'una ciutat I
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Una antiga tradició que reneix any rera any

Tot a punt per al carnaval
Ja s'acosta la Quaresma

cristiana i, com és tradicio-
nal, arribarà precedida de fa
gran festa pagana: el Carna-
val. Sense anar més lluny el
dia 26 comença a Vilanova i
la Geltrú, i l'endemà, el 27, a
Barcelona.

Aquesta festa es remonta molts anys
enrera, i el que més la caracteritza és la
seva aurèola de llibertat individual, darre-
ra de les màscares i les disfresses; les lli-
bertats collectives, que s'expressen en
l'ocupació de places, carrers i parcs; la fo-
llia general.

No l·i ha cap dubte de que el Carnaval
té una personalitat pròpia, ningú gosaria
dubtar-ho, però també és cert que cada
Carnaval, de cada poble i de cada vila, té
la seva personalitat particular. Cada (loc
té les seves llegendes, costums gastronò-
miques, disfresses característiques, ri-
tuals, etc. Es a dir que no es pot parlar,
amb rigor, d'una tradició comú catalana
pel que fa al Carnaval, però sí que podríem
parlar, segons els historiadors, d'una tradi-
ció global mediterrània. Potser també, al
capítol de les tradicions, caldria afegir-hi
que, sota governs caracteritzats per llur
duresa, els carnavals constitueixen sem-
pre un perill; les mases al carrer, anòni-
mes, ho són; i per tant, normalment, han
estat prohibits. Hi ha un cas curiós, en la
història recent de Catalunya, a Granollers,
no fa massa, es celebrà un carnaval molt
popular que íi costà el càrrec al batlle
d'aleshores, Sr. Trullas, que era el respon-
sable directe de l'autorització de la festa.

El Carnestoltes

El nom d'en Carnestoltes constitueix la
referència més inmediata que vincula el

L 'arribada de Sa Maiestat Carnestoltes.

Carnaval a la Quaresma cristiana.. Cames
toltes, que vol dir carns prohibides, és la
personificació de la disbauxa, contraposa-
da a la imprescindible abstinència de carn
que patien els cristians a la Quaresma.

D'altra banda, el Carnestoltes simbolit-
zat en un ninot, representa els dies de lli-
cència general, anterior a l'esmentada fes-
tivitat religiosa. La llicència és a! nas, ex-
traordinàriament llarg, des de sempre, com

f I ranxo és /'expressió comunitària més clara dels clàssics Carnavals de sempre. A la imatge, el
Carnaval de Rialp de 1933.

a simbolisme de tipus fàlic; ell és el rei de
la Broma, per més senyes.

Vilanova: Molt més que la nit
del dissabte

Vilanova i la Geltrú és ben segur una de
les poblacions de Catalunya que millor ha
sabut mentenir el seu Carnaval, fins i tot
aconseguint recuperar-lo durant la nit
franquista.

Avui, la capital de la comarca del Garraf
celebra el Carnaval com la festa cabdal
de la vila i és pel seu arrelament i per la
seva tradició que continua essent pol d'atrac-
ció d'una munió de forasters d'arreu i, sobre-
tot, de barcelonins. Els forasters acostu-
men a concentrar-se a Vilanova la nit del
dissabte de Carnaval, precisament la nit
en que la festa —possiblement per aques-
ta invasió forastera— ha estat més degra-
dada i ha esdevingut més ensopida.

E!s vilanovins reclamen cada any res-
pecte per a la seva festa per part dels visi-
tants, als quals però obren gentilment les
portes de la vila, tot i recomanant-els-hi que
no es creguin que tot el Carnaval és dis-
sabte a la nit sinó que hi han actes molt
més interessants i divertits. Exemples una
pila: l'Arribo d'en Carnestoltes el diven-
dres, les Comparses el diumenge, (enguany
I'T de març) la Rua de dilluns, o —menció
a part mereix això— ia comparsa del Vi-
dalot de dimarts a la nit. De balls i actes
n'hi han molts més •
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L'Autonomìa universitària
es discutirà al Congrés

F inalment, després d'un any de pre-
sentat el projecte de Llei Orgànica
d'Autonomia Universitària, serà de-

s^ batut al ple del Congrés. Si el projecte no
es modifica empitjorant-se podrem dir
que la mobilització primer, junt amb l'ac-
tuació parlamentària després —de l'es-
querra—, haurà arribat a bon port. Els so-
cialistes, en contra d'actituds demagògi-
ques de determinats grups, vàrem defen-
sar la necessitat urgent de garantir un nou
marc legal per a l'Universitat, democratit-
zant-la i adequant-ía a la nova estructura
d'estat: Per això vam presentar una esme-
na a la totalitat sobre l'avantprojecte ori-
ginal i després un procés de negociació
obligant al Govern a retirar els planteja-
ment inicials.

La LAU que ha sortit de comissió

Excepte en algun punt, podem dir que
el projecte ha canviat de signe superant
els errors i vicis que havíem denunciat; de
primer, es defineix l'abast i continguts de
l'Autonomia Universitària (esmena socia-
lista a l'article 7) concretada en: Potestat
d'elaborar els propis estatuts de cada Uni-
versitat i configurar i designar els òrgans
de govern i administració; Gestió econò-
mico-pressupostària de llurs bens i elabo-
ració de llurs pressupostos (en aquest ma-
teix tema s'inclou la reivindicació del
pressupost únic, tema vital per a la contrac-
tació autònoma del professorat); la deter-
minació dels plans d'estudi i d'investiga-
ció; i la selecció, formació i promoció del
personal docent, de l'administració i dels
serveis.

En segon lloc, s'ha suprimit el paràgraf
2on. de l'article 8è, que establia una clara
discriminació per a les llengües de les co-
munitats autònomes.

A més a més, en matèria de traspassos
i competències, una esmena assolida pels
socialistes (amb els vots en contra de Coa-
lición Democrática i alguns d'UCD) garan-
teix la plena competència de íes comuni-
tats Autònomes sobre les Universitats dels
seus territoris i estableix les regles de trans-
ferència i finançament.

Respecte a les taxes es treu la referèn-
cia al cost real, s'estableix que siguin dic-
tades pel Parlament i s'introdueix un nou
apartat que desenvolupa un sistema de
beques i crèdits-salari.

Els òrgans de ¡es Universiats seran regu-
lats, per les Communitats Autònomes mit-
jançant el seu Parlament. Els claustres se-
ran la composició lliure amb l'exepció
d'un 60% de professors —proporció apro-
ximada a l'actual als Claustres de les Uni-
versitats Catalanes.

Es rebutja la selectivitat com a principi
general, acceptant-la només en cassos de
saturació de centres i prèvia aprovació
del Consel! General d'Universitats. I so-
bretot es platetja a la Llei, l'obligació dels
poders públics de desenvolupar una pràc-
tica d'inversions per a adequar la capaci-
tat dels centres de demanda social.

La Universitat segueix preocupada pel seu
nou marc legal: la LAU.

En el tema del professorat s'han obtin-
gut èxits importants, fins al punt que el tí-
tol VIM per significar una ruptura amb el
sistema burocràtic actual: Les Universitats
establiran llurs plantilles orgàniques (de
numeraris i contractats); s'equiparen nu-
meraris i contractats en drets i deures; l'in-
grés als cossos docents es farà per con-
curs que convoca la Universitat amb una
plaça vacant; les Universitats contracta-
ran el seu professorat mitjançant concurs
públic i s'estableix una estabilitat de qua-
tre anys pels actuals PNN.

Aspectes negatius

Encara queden a la LAU aspectes nega-
tius com són l'excessiva representació del
govern en el Consell General d'Universitats
i la facultat per a suspendre l'autonomia
universitària en cassos de trencament de la
legalitat; però sobretot el fet que el pro-
jecte obri les portes a les universitats pri-
vades, degut a l'ofensiva dels sectors de-
mocristians i de l'Església, que van acon-
seguir fins i tot que el reconeixement d'una
Universitat privada es faci per un acte de
govern, sense necessitat de passar pel Par-
lament.

Amb aquest projecte sobre la taula, cal-
drà ara discutir al ple del Congrés. Els so-
cialistes defensarem les nostres esmenes
en el tema de les universitats privades i
d'altres d'insatisfactoris, però caldrà veu-
re com es resol la crisi d'UCD per saber si
aquest serà finalment el projecte que
s'aprovarà o hi haurà un nou gir a la dreta
també en aquest tema.

Lluís TORT

L'Opinió recomana,
L'Opinió suggereix

Cinema
En el món del cinema cal destacar

especialment l'estrena de "Messidor",
la darrera cinta d'Alain Tanner. D'aquest
realitzador suís recordem, ara mateix,
"La Salamandra" i "Jonàs, que farà els
25 l'any 2000". La darrera cinta és !a
història d'una estudiant de Ginebra
que se'n va de viatge sense tenir un
destí prefixat; pel camí coneix una
noia, dependenta de comerç, que tor-
na de passar unes vacances més o
menys familiars. D'alguna manera,
l'amistat i l'aventura s'apropia d'elles,
i els hi passen coses... Aquesta és una
d'aquelíes petites obres mestres que,
de tant en tant, passen per les nostres
pantalles.

Teatre
Rosa Maria Sardà ens presenta un

altre show; aquest cop el marc és espe-
cial, es tracta de la discoteca barcelo-
nina Bocaccio. El show es diu "Una es-
tona amb la Sardà" i està basat en "Ro-
sa i Maria", obra que presentà la passa-
da temporada al Teatre Lliure. Com en
aquella ocasió, la direcció és responsa-
bilitat de Lluís Pasqual, el vestuari i l'es-
cenografia de Fabià Puigserver, els tex-
tes de la pròpia actriu en col·laboració
amb en Terenci Moix i la música d'en
Josep Maria Mainat. Podreu veure
l'obra al llarg de tot el mes de febrer.

Al Teatre Lliure ja s'ha estrenat un
muntatge nou; es tracta d'"Operació
Ubú". Albert Boadella és el responsa-
ble de la direcció d'aquesta versió de
l'obra del mateix títol d'Alfred Jarry.

Un dels aconteixements més impor-
tants de Ja temporada és l'arribada a
Barcelona de la companyia del Grand
Magic Circus que, malauradament, no-
més estaran a casa nostra quatre o
cinc dies, a l'escenari del Romea.

Rosa M.a Sardà, un a/tre show, aquest
cop a /a discoteca Bocaccio.
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Visita al Rei i sortides a la "crisi Suárez"

El Consell Nacional,

Diumenge, dia 8, s'ha reu-
nit en sessió extraordinària el
Consell Nacional del PSC
(PSC-PSOE). La motivació del
Consell era l'aprovació dels
pressupostos generals del
Partit per a 1981 i la de diver-
sos reglaments com el de la
Comissió de Conflictes, el
del Consell Nacional i el
d'elecció de càrrecs organit-
zatius de Partit.

Els altres reglaments que quedaren pen-
dents per manca material de temps seran deba-
tuts en un proper Consell, possiblement a ce-
lebrar a finals d'aquest mes o principis de març.

Durant tot el matí, la reunió del Consell va
girar en torn a l'informe polític del primer se-
cretari, Joan Reventós, i el debat que entorn
d'ell es va generar.

Reventós va fer una anàlisi de la situació po-
lítica general^ especialment centrada en la di-
missió de Suárez i la formació de nou govern.

El primer secretari va explicar al Consell la
visita que va fer divendres, dia 6, al rei Joan

Casal del

Poble a

Sant Just

Desvern

Sant Just Desvern acaba d'inagurar
el seu Casal del Poble, seu conjunta de
la Unió General de Treballadors i del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) en aquella població.

El Casal del Poble de Sant Just Des-
vern és al carrer de la Creu número 83.

La inauguració del nou local socia-
lista fou un acte molt concorregut per
militants i simpatitzants tant del Partit
com del Sindicat. A més d'alcaldes i re-
gidors socialistes de vàries poblacions
del Baix Llobregat, assistiren també a
l'acte inaugural, el diputat al Congrés
de Madrid, Salvador Clotas i els mem-
bres de l'Executiva Nacional, Carles
Navarro, secretari de Finances, i Rai-
mon Obiols, secretari de Programació,
el qual va fer un parlament en el tras-
curs de l'acte. La inauguració fou fes-
tejada amb pastes i vi per part de tots
els assistents.

Carles. Reventós exposà la indignació de la ca-
sa real pel fet de que, en un principi, no es
convoqués als grups parlamentaris dels socia-
listes bascos i catalans a les consultes reials
pel nomenament del nou president del govern,
atribuint tota la culpa de I' "oblit" a l'arbi-
trarietat del president del Congrés dels Dipu-
tats, Landelino Lavilla. El Rei va debatre amb
Reventós la problemàtica de Catalunya, con-
cretant en alguns temes com el problema de
la llengua, la crisi del PSUC, o la possible ex-
tensió del terrorisme a Catalunya. Òbviament
van debatre també la política d'Estat i les sor-
tides possibles a la crisi plantejada per Suárez
i laUCD.

La governabilitat i l'autogovern

Entorn d'aquesta situació i fruit del debat
que es va produir durant la sessió, el Consell
Nacional va elaborar una declaració polí-
tica en la qual es diu, entre altres punts, el se-
güent:

"La UCD no pot garantir cap sortida esta-
ble i amb credibilitat a la crisi, donada la seva
descomposició interna i la pèrdua de suport
electoral i social pel fracàs en portar solucions
a temes com l'atur, la crisi, la democratització
del país, la construcció de les autonomies i la
violència a Euskadi. Una major dretanització
del govern agreujaria la ja forta separació entre
aquest i els més amplis sectors socials i compor-
taria el risc d'una radicalització social i polí-
tica.

La superació de la crisi demanda un govern
amb ampli suport parlamentari, per a expressar
la voluntat social majoritària i completar el
canvi democràtic. Aquest govern sols és possi-
ble al voltant dels socialistes, com á força co-
herent i única capaç d'aconseguir el suport par-
lamentari i social suficient per a garantir una
governabilitat estable i amb credibilitat sobre
un programa de progrés.

L'autogovern de Catalunya exigeix una sorti-
da com l'exposada. El suport de Citi al govern
d'UCD i el seu oferiment precipatat a Calvo
Sotelo, la fan corresponsable de l'actual crisi de
govern i l'eventual bloqueig a una superació
progressista com la proposada pels socialistes.
Un programa de govern de progrés ha de per-
metre a la Generalitat l'exercici d'un autèntic
poder polític; CiU no pot superar els límits de
la política autonòmica d'UCD, expressada en
constants conflictes entre govern i Generalitat.
La garantia de la construcció plena de les ins-
titucions catalanes exigeix el suport a la sortida
de progrés que proposem els socialistes.

Davant d'un govern monocolor d'UCD, els
socialistes mantindrem la nostra oferta de go-
vern de progrés i de desenvolupament cohe-
rent d'una política d'oposició.

Els socialistes volem mantenir els pactes mu-
nicipals de progrés, si no és que l'actitud insoli-
dària d'algun partit ens obliga a constatar el
seu trencament.

L'avenç substancial de la UGT de Catalunya
a les eleccions sindicals el considerem lligat en
part a la visió responsable que significa la sig-
natura de l'Acord Marc del 80 i la seva rene-
gociado en el 81, la qual cosa significa un nou
pas per a trobar una sortida progressita a la
crisi econòmica" •

Un emblema malintencionat. Als ajun-
taments democràtics no és tan costaruf

l'accés dels ciutadans.

El perquè de la no
assitència a la IIa

Assemblea d'AA.VV.
El diumenge 1 de febrer es celebrà

a Santa Coloma de Gramenet la IIa

Assemblea d'Associacions de Veïns de
Catalunya, en la qual es volia donar
continuïtat a les tasques endegades en
la primera Assemblea d'AA.VV. cele-
brada l'any passat a Manresa.

L'organització d'aquesta IIa Assem-
blea invità al Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) a participar en .
els debats que s'anaven a celebrar.

La no assistència del nostre Partit en
aquesta assemblea fou valorada per
alguns dels participants com un desig
de defugir del tema "abans d'enfonsar-
se definitivament amb el vaixell".

Es per aclarir les males interpreta-
cions que s'han fet de la no partici-
pació del Partit en aquesta assemblea
que reproduïm el text de la carta
enviada per Juanjo Ferreiro, responsa-
ble de la secretaria de Moviments
Associatius del Partit, a l'organització
de la trobada d'AA.VV. de Santa Co-
loma.

"El PSC (PSC-PSOE) considera que la
temàtica a tractar i les ressolucions a
pendre corresponen estrictament a les
AA.VV. del nostre país (nació), tal com
reflexen els nostres documents de Po-
lítica Municipal i Urbana; per això de-
clinem l'assistència del nostre partit
a la IIa Assemblea d'AA.VV. de Cata-
lunya.

No obstant volem remarcar que les
circumpstàncies i plantejaments que
envolten aquesta IIa Assemblea són
confusos i posen de relleu la situació
problemàtica i de crisi en la que es tro-
ba avui aquest moviment ciutadà.

Creiem que és urgent analitzar en
profunditat el moviment urbà en el
seu conjunt i estudiar les alternatives
que puguin rellançar-lo.

A aquesta tasca, avui, els socialistes
hi aboquem els nostres esforços.

"Esperem que amb aquest esperit
es desenvolupi l'Assemblea".
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El dissabte, 31 de gener, mo-
ria a Girona en Just Casero, pe-
riodista, president del Consell
Municipal de Sarrià de Ter, re-
gidor de l'Ajuntament de Giro-
na, diputat provincial i, per da-
munt de tot, militant i lluitador

pel socialisme.
La mort, sempre injusta i

cruel d'un home com en just,
en la plenitut dels seus 34 anys,
ha conmogut no solament a
tots els seus companys del Par-
tit sinó també a tot el món polí-

tic i ciutadà gironins. La seva
obra, continua viva entre no-
saltres. Des de les planes de
L'OPINIÓ vagi el nostre record
i el nostre homenatge emo-
cionat.

F a uns dies, en sortir de l'Hospital Pro-
vincial de Girona amb en Lluís M. de
Puig, vàrem patir una involuntària ex-

plosió de rebel·lió i protesta, davant la injusti-
cia del destí vital de Just Casero. L'acabàvem
de deixar en el que seria la nostra darrera
conversa, batut el cos pel mal irreparable, pe-
rò coratjós, ferm i serè, en les sempre produn-
des manifestacions de la seva personalitat.

En aquesta darrera conversa res es va ama-
gar. Una conversa sincera i més generosa que
mai per la seva part, si és que cap en un home
que havia fet de la generositat, el coratge i
l'entusiasme la llei d'or del seu comportament,
i que en aquelles circumstàncies prenia la més
autèntica de les dimensions humanes.

Mentre parlàvem no podia deixar de pensar
en la vida d'en Just. Una vida que simbolitza bé
la de les generacions intermèdies de la Cata-
lunya actual i la realitat de les comarques giro-
nines en les que, des de molt petit, va viure i
arrelar.

Costava descubrir que Just Casero no fos
d'origen català. El seu marcat accent gironí
— que tant nota l'orella dels barcelonins —
amb un llenguatge ple de modismes emporda-
nesos, emmascarava el seu circumstancial nai-
xement a Portugal, fill de pares extremenys.

Unes profundes creences religioses l'impul-
saren a iniciar estudis al Seminari de Girona,
on faria la definitiva incorporació a la llengua
i cultura catalanes. Truncada aquesta jovenil
vocació, i reintegrat com a treballador en la vi-
da figuerenca, a través d'un inicial compromís
cristià que mai abandonaria, aniria incorpo-
rant-se a la lluita per les llibertats nacionals de
Catalunya, assumint al mateix temps amb igual
convicció el combat per l'emancipació dels tre-
balladors.

Una profunda humanitat el faria participar
en les activitats cíviques i culturals figueren-
ques —més tard a Girona— sumant-se al

col·lectiu i pacient esforç de tots els que en les
comarques catalanes treballaven per a assen-
tar les bases del nostre redreçament nacional.

Lletraferit, diversificaria la seva vocació des
de la col·laboració al TEI, un dels grups teatrals
més interessants forjats a les comarques giro-
nines, en la col·laboració al TELE-EXPRES,
pulint la ploma de periodista i convertint-se,
un cop resident a la vorera de l'Onyar, en un
dels pilars de la revista "PRESENCIA" i més
tard intervenent de manera decisiva en la for-
mació i promoció de PUNT DIARI, en el que
col·laboraria d'una manera constant i entu-
siasta.

L'assumpció de la militància política signifi-
caria per a Just Casero, com per a molts d'altres
companys de les comarques gironines, el triple
esforç de superar visions localistes, la madura-
ció ideològica vers el Socialisme i l'acceptació
del risc personal enfront la dictadura. Molts re-
cordem bé la presència de Just Casero a algu-
nes de les reunions clandestines que precedi-
ren la implantació de Convergència Socialista
de Catalunya a les comarques gironines, i la
subtil preparació d'aquelles reunions, feta amb
intel·ligència i enginy que permetria reunir di-
verses vegades, en una o altra masia, més de 60
persones per a debatre l'avenir del socialisme
gironí.

El febrer de 1975, Just Casero pagaria un fort
tribut personal en participar a la manifesta-
ció popular convocada per l'Assemblea de Ca-
talunya, sota el triple crit de "LLIBERTAT,
AMNISTIA, ESTATUT D'AUTONOMIA". Una
bala de goma, llençada pels anti-disturbis li fa-
ria perdre un alt grau de visibilitat en un dels
ulls. El vaig visitar a la Clínica Barraquer. Sa-
bia el retrocés irreversible en la seva visió ocu-
lar que assumia amb coratge, flema i bonho-
mia, i de la que mai en faria menció des del
moment d'acabar el tractament mèdic.

La vida de Just Casero seguiria essent la d'un

per Joan Reventós
treballador gironí que buscava compaginar la
delicada i entranyable entrega a la família, la
muller i els fills, un tot complet que justificava
per sí sol la seva condició humana, amb l'es-
forç de participar en el combat pel Socialisme
i l'autonomia de Catalunya. Des de les files
del Partit la voluntat dels seus companys el
portaria a llocs de responsabilitat en l'orga-
nització i més endavant, la voluntat popular
l'elegiria com a regidor en el primer Ajunta-
ment democràtic de Girona, i a través d'ací a
la gestió de la sanitat provincial des de la Dipu-
tació, tasca en la que posaria de manifest uns
grans dots i capacitat de gestió, organització i
bon govern basats en l'exercici d'autoritat en
la presa de decisions, mai renyida amb la cons-
tant disposició al treball.

Uns cabells rossos i una cara coberta per bar-
ba a temporades, amb els ulls blaus, que el
trauma no havia desfigurat la seva mirada in-
tel·ligent, i un cos compacte i robust que en-
ganyava fent-lo aparèixer molt més baix del
que en realitat era. Tenia el do de la paraula
fàcil i les seves intervencions en les assemblees
del Partit, en els actes electorals, o en els plens
de la Diputació de Girona, en la que era porta-
veu del G.S. sobresortien sempre per la clare-
dat i bon ordre explicatiu del seu pensament i
una punta d'ironia o de la necessària agressi-
vitat polèmica, sovint carregada d'imatges que
posaven de relleu la seva vocació d'escriptor.

Ara, quan la completa personalitat de Just
Casero començava a donar els fruits de madu-
resa, experiència i entrega, una curta i brutal
enfermetat ens obre un buit i ens priva de con-
tinuar comptant amb el consell i el treball efi-
caç, el bon fer de J ust Casero.

Davant de la seva mort, esperada i temuda,
tornen a mi, una vegada més, les paraules del
clàssic: "L'acato, però protesto".

Una vida de combat í d'esperança
Just Manuel Casero i Madrid, neix el 5 de

juny del 46 a Abrantes (Portugal), on la seva fa-
mília, treballadors extremenys, s'havia traslla-
dat després de la guerra. En el 1950 arriben a Fi-
guires. Just treballa a RENFE i després a una
fàbrica d'olis. La seva condició d'immigrat que
es catalanitza marcarà el seu pensament i do-
narà més suport al seu catalanisme rigurós.

Estudia a l'Escola Sant Antoni d'Auxili Social
i al 57 entra al seminari on hi cursarà 9 anys
fins a primer de Teologia. Aquesta estada mar-
carà el seu cristianisme practicant i la seva ca-
talanitat profunda.

Treballa de paleta a la costa, més tard d'ad-
ministratiu. Comença a escriure a "Vida Pa-
rroquial" de Figueres i entra de locutor a Ràdio
Popular. Col·labora també a "L'Empordà".

Funda amb el grup d'amics "L'Esplai" en el
Casino Menestral. Es converteix en un dels ani-
madors del barri de "Bon Pastor" on du a terme
activitats amb els gitanos. De ben jove comen-
ça a moure's en els dos camps que tipificaren
la seva acció ciutadana: el periodisme i els pro-

blemes socials. Participa en grups de teatre i al
Servei de Colònies del que en serà un puntal a
les comarques gironines.

Al 69, es trasllada a Girona; allí treballa a la
cantera de DECSA i d'administratiu a UNEPSA,
Col·labora a "Tele-Exprés", entra al consell de
redacció de "Presència" i escriu a "Serra d'Or
i "Oriflama". Just Casero serà un dels homes
claus de la "Presència" combativa que seria
finalment prohibida; els seus treballs solien re-
ferir-se als marginats, als barris, a la immigració;
tingué una consciència de classe molt arrelada.
Pel 1971 es casa amb Mercè Gumbau, empor-
danesa; tindran dos fills que avui tenen 9 i 6
anys. Serà un dels creadors de l'associació de
pares de la guarderia Natzaret. Fa de corres-
ponsal de "El Poble Andorrà". Amb Aragó, Gui-
llament i Pujades treballa a l'original de "Giro-
na grisa i negre" publicat a l'any 72.

Al 1974, entra a Convergència Socialista.
Participa en l'acte fundacional de l'Assemblea
de Catalunya de les comarques gironines. La
seva inquietud social i la catalanitat, tantes ve-

gades expresada en l'exercici periodístic, tro-
ben el seu marc en el Partit Socialista de Cata-
lunya.

El 8 de febrer del 76, a la manifestació de
Barcelona per la Llibertat, l'Amnistia i l'Es-
tatut d'Autonomia, una pilota de goma de la
policia li ferí greument l'ull dret. Participa en el
míting de la Llibertat a Girona i en l'organitza-
ció de l'Associació de Veïns del Pont Major.

Malgrat la pèrdua de l'ull, Just Casero esde-
vindrà un dels més actius militants socialis-
tes de les comarques gironines sense deixa/ en
cap moment el periodisme i l'acció a les orga-
nitzacions ciutadanes. Tindrà responsabilitats
executives al Partit essent, gairebé fins al final
de la seva vida, responsable de la secretaria de
Sectorials.

S'afilia a la Unió General de Treballadors i
és elegit delegat de l'Empresa UNEPSA.

Organitza i esdevé gerent del Servei de Do-
cumentació Socialista, treballant especialment
en l'àrea de Sanitat des d'on presenta l'alterna-
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lust Casero, militant socialista
"L luís Maria, seguiu lluitant. Llui-

teu, ja que costarà molt tirar en-
davant el socialisme. Heu de fer

escola. Sobretot, feu escola..." Aquesta
fou una de les darreres recomanacions d'en
Just, a mitjans de gener, quan ja l'enfer-

¿metat entrava en el procés final i terrible.
Aquell últim encoratjament —que vaig

escoltar emocionat per les circumstàncies
en que es produïa el missatge i aclaparat
per la mateixa serenitat i lucidesa d'en
Just— esdevé en bona part un retrat del
Just Casero militant, home de voluntat
irreductible, conscient de les dificultats
del combat i obssessionat per la divulga-
ció de les nostres idees i la seva penetra-
ció en la societat. En efecte, aquest com-
pany de Girona que ens ha deixat en ple-
na joventut, ha estat un militant exem-
plar, un home del socialisme català que
amalgamava en la seva persona les carac-
terístiques essencials que constitueixen la
raó de ser del nostre partit i de la nostra
lluita.

Ara que ja podem parlar d'en Just sen-
se llàgrimes i podem sobrepassar a l'emo-
ció una valoració serena del que ha estat
la militància del nostre company, és bo
que recordem el seu pensament socialista
i també quina ha estat la seva aportació al
nostre partit, sobretot perquè sintetitzava
en ell, a parer meu, allò que jo penso ha
de ser el punt de partida de tot socialista
català: la consciència de pertànyer a la
classe treballadora i el compromís perso-
nal de lluitar per a la seva emancipació i
la consciència de formar part d'una comu-
nitat nacional, Catalunya, amb la volun-

tiva sanitària i treballa en la reforma en alguns
hospitals gironins.

Al 78, juntament amb Pius Pujades, inicia
la tasca de creació d'un diari català a Girona.
S'aboca a la tasca d'organització de la coope-
rativa "Papirus". Per la tardor deixa UNEPSA
i passa a ser gerent de "Punt Diari".

Al 1979 és elegit regidor de l'Ajuntament de
Girona, figurant al lloc tercer de la llista del
Partit dels Socialistes. És designat portaveu del
Partit a la Diputació Provincial, on presideix
la comissió de Sanitat i Serveis Socials. En
aquesta etapa final de les diputacions tingué
destacades intervencions en la defensa de la
desaparició d'aquestes institucions en la Gene-
ralitat. És anomenat president del Consell Mu-
nicipal de Sarrià, essent alcalde provisional fins
quan es recuperés la independència municipal
del terme. Escriu diàriament la seva columna
"Quiosc" a "Punt Diari".

L'Enfermetat el sorprèn en !a seva plena acti-
vitat habitual a finals de novembre de l'any
80 i es posa al llit per curar el que, en principi
sembla una hepatitis. El dia abans de Nadal els
metges comproven que el seu cas és irreversi-
ble. En conèixer la gravetat del seu estat, reac-
ciona amb una serenitat formidable i, catòlic
de sempre, es disposa a viure la malaltia cris-
tianament.

L'Exemple dels darrers dies ha estat admira-
ble. Tots els qui van visitar-lo a l'hospital van
restar sorpresos de la seva humanitat, el seu ri-
gor interesa. Una vegada més el seu compor-
tament ha estat revelador i poc corrent. El seu
exemple, intel·lectual, ciutadà, socialista, la
seva obra remarcable i significativa, la seva hu-
manitat i la seva amistat, acompanyaran sem-
pre el record dels seus companys H

lust Casera, amb la seva companya i fills en una manifestació de /'7 de maig: "Sobretot, feu
escola..."

tat permanent de lluitar pel seu redreça-
ment polític i cultural.

Just Casero era fill d'emigrants extre-
menys, familia modesta i obrera. Visqué
al suburbi i conegué la marginació social
en la seva pròpia carn. D'ací que en ell
hagués arrelat amb tanta força la cons-
ciència política de classe i que, malgrat
la seva formació intel·lectual posterior i el
seu notable protagonisme ciutadà, en tot
moment decantés les seves activitats a
la defensa de les causes socials, dels va-
lors populars dels treballadors.

Fou un militant d'organitzacions de ba-
se. Associacions de pares, de veïns, colò-
nies de vacances, barris, serveis socials.
Defensà amb la seva pluma —ya ser un
remarcable periodista, amb un notable
talent d'escriptor— als marginats, als po-
bres, als explotats. I moltes vegades en el
treball de partit actuà com a consciència
crítica i insistí en la política directa als ba-
rris, cap a una major dedicació de la mili-
tància a les zones i, sectors marginats. En
aquest sentit l'obra de Just Casero és fo-
namentalment revolucionària, expressa-
da, això sí, en termes de profunditat de-
mocràtica i lúcida ponderació.

Per la seva capacitat intel·lectual i la
formació superior que rebé, el fill d'emi-
grants d'un suburbi de Figueres s'integrà
plenament a Catalunya, adoptant la llen-
gua del país i inserint-se en la lluita de
recuperació cultural catalana. Ell, que
continuà parlant en castellà amb els seus
pares, no trobà mai contradicció en la se-
va inserció catalana. Al contrari, esdevin-
gué un nacionalista convençut, que més
aviat excel·lí pel seu radicalisme davant
del problema de les dues comunitats. Just
Casero mantingué, amb l'apassionament
que el caracteritzava, que la única solu-
ció per a resoldre la dicotomia catalans-
castellans era l'alternativa equànime, res-
pectuosa i democràtica dels socialistes,
per tant com ell entengué sempre que no-
més des de les classes populars i llurs al-
ternatives era possible una solució final
del problema nacional català.

Just va ser un home de partit. Intervin-
gué constantment en reunions i assem-
blees, amb la seva crítica oberta i frontal,
a voltes radical. Es quedà sovint en mino-
ria, però no deixà mai de defensar, per
això, els seus punts de vista. Agut, gran
orador, magnífic escriptor, persona afable
i alegre fou un puntal dels socialistes a les
comarques gironines. Va tenir responsa-
bilitats diverses dintre el partit i anà al ter-
cer lloc a la candidatura socialista a
l'Ajuntament de Girona. Després, fou Di-
putat Provincial i President del Consell
Municipal de Sarrià. La seva tasca institu-
cional només es pot valorar davant la im-
possibilitat absoluta de la seva substitució.

El partit ha perdut un gran militant, un
socialista de primera hora, un polític per
al futur, ens resta el seu exemple comba-
tent que, com les seves paraules, consti-
tueix un llegat entranyable per a seguir
lluitant i fent escola per una Catalunya
socialista que ell ja no podrà veure i per a
la qual sacrificà els millors anys de la se-
va vida. Se la jugà a la clandestinitat i so-
frí la repressió brutal de la dictadura, per-
dent un ull en una manifestació. Quan
calgué fer de militant de base, crític, i ba-
tallador. Arribat el moment, assumí res-
ponsabilitats públiques i representà al
partit amb gran dignitat i eficàcia. A les
comarques gironines la seva mort ha estat
una destralada brutal per al partit i per als
companys.

Només ens queda, amb el seu record,
retrobar la fe en el socialisme, la fe que
l'impulsa continuadament, i retrobar l'es-
perança que en ell fou un dogma, l'espe-
rança en aquest partit i en la nostra lluita.
L'any 77, en una entrevista periodística li
demanaven una frase cèlebre que li agra-
dés. En Just Casero va contestar: "Vindrà
un dia en que el treball vencerà>;
fidels a Just Casero, que s«
manera de ser militants soc/ajiites. ~y

Primer secretar
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Voleu dir
que ho
aconseguirem?

L'OPINIÓ
socialista

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

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 fiable,
vull saber què fan
els companys
socialistes al món,
a Espanya,
a Catalunya, als
ajuntaments,
al sindicat, al partit...

Ser socialista
també vol dir llegir

socialista, i ser
subscriptor de

L'OPINIÓ vol dir
fer-la possible.

SUBSCRIPCIÓ
A n u a l : H(X) pessetes. Ks t r an i>e r : l .OOOptcs.L'OPINIÓ

' , { ' < SOCÍalïSta Ouo(a d'ajut: 2.(K)0 pessetes.

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

Nom i cognoms
Adreça
Població I ) .P

Forma de pagament Taló bancari, o domiciliació
bancària


