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MEDÍ AMBIENT
I ECOLOGÍA

Les primeres Jornades de
Medi ambient i Ecología del
partit s'han celebrat a Saifo-
res, a can Mata, els dies 28 i
29 de marc, amb mes d'un
centenar de participaras.

Amb un apretat calendari, i una mica
de retard, van comentar les sessions a
mitja tarda del dissabte, per a cloure's
unes vint-i-quatre hores mes tard. Els de-
bats transcorregueren al marc de set po-
néncies, a les que els participants a les
jornades h¡ afegien algunes comunica-
cions, tant de tipus global com parcial; les
set ponéncies marc foren: Política Terri-
torial, presentada per Mariá Martí, Ener-
gía, per Ferrán Relea, Sanitat Ambiental,
per Felip Solé- Sabaris, Ecología Urbana,
per Salvador Rueda. L'aigua, per Ferrán
Ribas, Moviment Ecologista i Educado,
per Quim ruiz, ¡ la Problemática del Me-

Primeres Jornades de Medi Ambienti Ecología

Un centenar d'assistents
i molt treball

di Ambient a les Comarques catalanes,
per Esteve Tomás.

Com podeu comprovar els mares de
discussió foren extraordináriament am-
plís, la qual cosa va dificultar, en certa
mesura, la concreció deis debats al res-
pecte deis temes mes calents, mes polé-
mics; Pere Jover, a l'acte de clausura de
les jornades, ja va parlar en aquest sentit,
afirmant que potser hauria estat mes ade-
quat centrar els debats a temes menys ge-
néríes, i per tant amb mes concreció polé-
mica.

Peí que fa a les conclusions de les jor-
nades encara no les tenim, pero el que sí
hem fet ha estat encarregar alguns arti-
cles a algunes de les persones que han
participat a les jornades, sense pretendre
omplir tot el ventall temátic que s'hi pre-
senta.

Finalment, no podem deixar de parlar
de l'important debat que suscita la po-
nencia d'Energia, en especial degut a l'evi-
dent necessitat que de les jornades sortia
un nou esbog de política energética del
partit; respecte a aquest tema cal desta-
car, entre altres, la comunicado que pre-
senta l'Antoni Lloret.

ElisendaYLL
Pere jover, partidari de temes concrets, per
facilitar el debat. (Foto: Arxiu]

De cara a un Pía de Sanejament Integral

La diagnosi ambiental
La finalitat d'aquest article és la de cla-

rificar el paper de la diagnosi ambiental
enfront deis plans de sanejament a nivell
de municipi i de comarca. I és que no es
pot abordar un pía de sanejament sense
haver efectuat primer una correcta diag-
nosi.

Un primer estadi ve donat per l'análisi
exhaustiva de la situado actual, a fi i
efecte de diferenciar els diversos aspectes
que han de requerir un tractament espe-
cífic. A partir d'aquesta diferenciació,en-
tra en joc la definido deis elements dis-
torsionants per a cada bloc temátic. Cal-
drá la def inició deis parámetres incidents
per tal de quahtificar amb un mínim de
correcció aquests elements distorsionants.
Aquesta quantificació és necessária per a
acotar a l'espai i en el temps zero, la inte-
racció entre els elements distorsionants,
els recursos naturals i la salut pública.

La intervenció

En funció de les característiques glo-
bals que incideixen al problema i de la
quantificació de la interacció,pot preveu-
re's l'evolució d'aquesta, a l'espai i en el
temps, ténint en compte els condicio-
nants actuáis i els previsibles.

Aquesta valoració de l'evolució consti-
tueix el darrer estadi de la diagnosi, i l'es-

tadi en base al qual s'ha de perfilar la pro-
posta deis diferents elements de correcció
i l'estudi propi. Aquesta proposta ha de
contemplar tres etapes cronológiques
d'actuació: una d'immediata, una a curt
termini, i una darrera a llarg termini, com-
patibles entre sí.

S'ha de comptar com a aspecte fona-
mental a la proposta el volum i qualitat
d'elements disponibles que possibilitin
l'efectivitat de les actuacions en qüestió.
Així mateix,ha de contenir els suficients
elements com per a que serveixi de base
per a la seva propia programado. Aquesta
ha de venir determinada i esquematitzada
en un organigrama d'actuació i un crono-
grama que situT les actuacions en el temps.
La diferenciació específica objecte de
l'organigrama ha de donar lloc a la distri-
bució i delimitado de responsabilitats
degestió.

L'organigrama i el cronograma def inits,
juntament amb la delimitado de respon-
sabilitats de gestió ha de constituir-se en
el Plá d'Actuació per al Sanejament Inte-
gral del Municipi o de la Comarca.

Per a municipis ubicats a conques de
l'ordre deis 100 kms. quadrats o d'extensió
inferior, convé contemplar totes les plani-
ficacíons i actuacions a nivell de conca.

Com a elements importants que inci-
deixen en gran manera al valor deis pará-

metres o ais efectes d'un determinat ele-
ment hi figuren els factors geológics, hi-
drogeológics, meteorológics i botánics.
És precís, dones, que a l'iniciar la diagno-
si tots ells siguin ja determinants.

Cal remarcar que aquesta diagnosi se-
guida del Plá de Sanejament son els pa-
ssos previs i fonamentals per a una correc-
ta planificació de cara ais Plans d'Or-
denació Urbana o Comarcal.

Territori i elements tractats

S'ha pres com a model l'emprat per al
municipi de Mataró, per les característi-
ques que reuneix. Aquesta població per-
tany a la comarca d'El Maresme, poseeix
un cens d'habitants de l'ordre deis 100.000,
té una activitát majoritáriament industrial,
amb explotacions ramaderes, agropécuá-
ries i agrícoles destacables, és al costat de
la costa i está situada entre dues rieres de
curs intermitent que constitueixen una im-
portent reserva de recursos hídrics subte-
rranis.

Els elements tractats en aquesta diag-
nosi son els recursos sólids, els líquids, els
recursos naturals, la qualitat de l'aire, els
sorolls i les rátes; cadascun d'ells és sotmés
a l'análisi metodológica exposada.

AntoniBATLLE
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Escuela y ecologismo
E l hombre es parte de la naturaleza;

la naturaleza y el hombre están
íntimamente ligados. La "raciona-

lidad" del hombre no debe servir para do-
minarla, sino para entenderla, utilizarla y
transformarla sin perjuicio de las necesi-
dades globales. El hombre debe servirse

'•*-de las materias primas que la naturaleza
ofrece para transformarlas hacia una me-

• jor calidad de vida; y no para destruirla en
beneficio del "progreso" de una minoría;
el Progreso (sin comillas) es avanzar, evo-
lucionar hacia mejores condiciones de vi-
da (que no " lujo" o "confort") de todos
los elementos que componen la Naturale-
za (desde la más insignificante piedra,
hasta el más engreído de los hombres), en
donde el hombre no es el centro, sino sólo
otro componente más de ella.

Todos los aspectos de la vida del hom-
bre tienen que basarse en estas premisas
si quiere "vivir" y "dejar vivir" a las si-
guientes generaciones; y no "sobrevivir".
Para esto es necesario plantearse una revi-
sión y transformación de los planteamien-
tos ideológicos, políticos, económicos,
etc., de la sociedad actual (tanto socialis-
ta como capitalista). El hombre debe de
tomar conciencia de su crisis actual y
plantearse muy seriamente una actuación
inmediata.

Así pues, respecto a la cuestión enseñan-
za la escuela debe ser uno de los elemen-
tos esenciales a tener en cuenta a la hora
de plantearse ceustiones a largo plazo. Es-
te tema, por su complejidad, sería imposi-
ble abordarlo de una manera resumida co-
mo se me pide aquí. De siempre ha ido
una institución que ha servido de arma
muy efectiva para transmitir a los enseña-
dos la ideología de aquellas capas socia-
les interesadas en el mantenimiento de es-
ta "forma de vida" actual. Por eso, debe-
ríamos empezar, al hablar de la enseñan-
za, por cuestionarnos: ¿qué intereses per-
sigue, y a quién quiere servir?

La enseñanza debe de servir a los inte-
resados en aprender, y ellos deben ele-
gir aquello que les sea más útil a sus nece-

La escuela y el descubrimiento de la naturaleza.

sidades, pues esto evitará la acumulación
de conocimientos teóricos que contrastan
con su aplicación real y cotidiana (univer-
sidad, bachillerato). Esto significa supri-
mir las etapas y programaciones generali-
zadas (para todos igual) que tanto perjudi-
can al "estudiante" (psicosis de examen,
castrar capacidades para obligar a memo-
rizar conocimientos para competir en el
mercado de trabajo o del status social...) y
crear "hombres frustrados e insatisfe-
chos". La enseñanza debe de estar enca-
minada a potenciar y encaminar las capa-
cidades del individuo; debe de respetar la
idiosincrasia de cada lugar y cada situa-
ción. La enseñanza debe, por lo tanto, es-
tar descentralizada, se debe programar
partiendo de lo individual hacia lo glo-

bal. Así si el individuo puede desarrollar
sus capacidades sin necesidad de compe-
tir, puede llegar realmente a conocer lo
que le interesa, puede tener más concien-
cia de lo que desea (pues está informado),
puede ser menos presa de la manipula-
ción. Evitando la competitividad y el de-
sarrollo de la individualidad (evitar el
hombre masa) se puede llegar a una ma-
yor comunicación.

La escuela como institución tiene que
tender a desaparecer. La escuela tal y co-
mo está estructurada hoy, es un laborato-
rio transmisor de ideología dominante. La
enseñanza debe de concebirse como in-
tercambio de experiencias e ideas: esto no
excluye la historia o cualquier otra mate-
ria teórica, pues éstas nos transmiten ex-
periencias vividas por nuestros antepasa-
dos; pero esto no significa que sólo nos in-
terese esto sino que tengamos la suficien-
te capacidad y autonomía para aprender
aquello que nos es útil para poder desen-
volvernos en el medio en que nos encon-
tremos. El papel del enseñante debe ser
de coordinador y asesor, pero nunca de
orador magistral infalible; debe de investi-
gar con el propio interesado y trasmitirle
su experiencia teórico-práctica.

Resumendo: La escuela debe ser activa,
debe combinar lo práctico con lo teórico,
debe de desmitificar el papel del profesor
y debe ser descentralizada. Pero siempre
teniendo en cuenta que la tendencia tie-
ne que ser a hacerla desaparecer como
institución. La escuela debería ser un ta-
ller descentralizado en el que las personas
fueran toda la vida, pues el conocimiento
es necesario para poder lograr todo aque-
llo que nos proponemos. Porú4+nTOT7-d̂ be
de llegar a todos. /A* ^ ^ ^

/

Los niños en la escuela y la escuela en la naturaleza. de la Federación d
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MEDÍ AMBIENT
I ECOLOGÍA

Antoni Lloret, físic format
a la U ni ver sita t de Barcelo-
na, mogut peí seu interés in-
vestigador, va marxar cap a
París. Allá ha treballat, des
del 1959 fins al 78, la física
nuclear de partícules ele-
mentáis i la física nuclear
d'altres energies.

Va dirigir un grup de recerca experi-
mental d'altres energies al si de la Jun-
ta d'Energia Nuclear, "D'on vaig dimitir
quan varen retirarse del CERN, perqué se'm
retiráven tots els medís per a continuar el
meu treball." En Lloret experimenta actual-
ment, a l'Escola Politécnica de París, els
semiconductors de capes primes, "que son
les vies mes interessants per a obtenir la
conversió fotovoltaica a gran escala."

El Parlament de Catalunya el responsa-
biliza, com a técnic, per a realitzar un in-
forme respecte a l'accident nuclear de
Harrisburg, peí que ha estat criticat, des
de perspectives dretanes, com a tenden-
ciós, o com a mínim de parcial.

"Cree que aquesta és una acusació ex-
traordináriament gratuita, i bastant curio-
sa, perqué resulta que quan jo vaig anar a
Harrisburg ja hi havia anat abans la Junta
d'Energia Nuclear — organisme oficial del
govern —, que va tornar amb un informe
que els va lliurar la NRC americana.
Aqüestes sigles responen a la Nuclear Re-
gulatory Comission, és a dir a l'ens de se-
guretat estatal de l'energia nuclear."

"Anar ais USA, al lloc de l'accident, per
a tornar amb el mateix informe és una
cosa que jo considerava inútil, i que no
tindria cap interés per a ningú; en conse-
qüéncia em vaig plantejar no donar no-
més l'informe NRC, sino contrastant-lo
amb les persones que no estaven d'acord, i
que aportaven altres idees, altres comen-
taris, i que em permetien donar una imat-
ge, un flash del qué passava en aquell mo-
ment a Harrisburg, i a tots els USA. Per
tant, el meu informe no és mes que una
recopilació de totes aqüestes opinions
que vaig poder obtenir en el curt espai de
pocs dies."

— Així dones, a qui caldira acusar de
parcialitat seria mes aviat a la Junta
d'Energia Nuclear...

— Justament és aquesta la meva con-
clusió, especialment tenint en compte que
la NRC ha estat totalment modificada des
de l'esdeveniment de Harrisburg.

— En quin sentit?
— Bé, ha passat que la companyia d'elec-

L'Estat enpanyol no té la infraestructura suficient

Lloret: No estem preparáis
per a enfrontar-nos

a les nuclears
tricitat propietaria de la central en qüestió,
la GPU, ha demanat quatre mil milions de
dólars en concepte de danys i perjudicis a
la NRC, per no haver realitzat una acció
competent en referencia a la construcció
de la central; d'altra banda la mateixa
companyia GPU tampoc ha estat contenta
amb l'empresa constructora de la central,
ja que per la mateixa rao li ha demanat
quatre cents milions de dólars, també per
danys i perjudicis, per les conseqüéncies
que li representa que s'hagi produít un ac-
cident d'aquest tipus. En aquest cas l'em-
presa constructora, s'ha de dir, és la Bab-
cock & Wilcox.

Canviem la direcció de la conversa cap
a temes mes amplis, al camp de les ob-
jeccions genériques a l'energia nuclear.
Quines son?

— L'energia nuclear ha introdu'ít un
element nou de perill que actualment no
existia a la vida quotidiana: la radioactivi-
tat; aquest perill és particularment molest
perqué intervé directament a la salut, i
representa una agressió dins de tots els or-
ganismes vivents, i en consegüéncia la po-
dem patir directament, o bé mitjancant
tots els productes que utilitzem, que po-
den estar eventualment contaminats.

— Pero les mesures de seguretat que
s'han previst per ais edif icis de les centráis
nuclears constitueixen una garantía o no?

— Teóricament s'han construít les edi-
ficacions nuclears amb unes garanties de
seguretat inmenses; cal reconéixer que
s'ha fet un esforc extraordinari, com no
s'havia fet mai a cap sector de la industria,
per a eliminar totes les possibilitats de pe-
rill. Ara bé aqüestes possibilitats existei-

xen tammateix, i la possibilitat d'accident
pot constituir una agressió molt important.

Una altra cosa és que els problemes que
pot suposar una planta nuclear en un lloc
on la infraestructura és suficient, perqué
el país está preparat per a enfrontar-se a
aquests tipus de problemes no son els ma-
teixos que els de un país, com ara el
nostre, on no hi ha hagut ni una prepa-
rado humana ni tecnológica per a en-
frontar-s'hi. Aquí, el que fan les com-
panyies eléctriques és comprar un reactor
ais Estats Units, i fer-lo funcionar aquí,
deixant de banda que el lloc on s'implanta
aquest reactor no té tota aquesta infraes-
trutura necessária.

— Hi ha alguns ens de control viable?
— Tot el seguiment i totes les mesures

de prudencia, signifiquen que han d'estar
controlades i vigilades per un organisme
que mereixi prou confianca, per la seva
competencia i independencia. I aixó és un
ens que avui encara no existeix.

Tampoc es pot permetre que es comen-
cin a produir deixalles radioactives, alta-
ment perilloses, sense que hi hagi una so-
lució raonable per a aqüestes, i sense que
hi hagi un pía de seguretat civil, de la ma-
teixa manera que ningú no posa en dubte
la necessitat d'un pía civil contra incendis.
Constato que aixó no existeix.

De les deixalles no se'n sap qué fer, i
emeten radioactivitat constantment, al-
gunes durant centenars d'anys. Les solu-
cions actuáis no deixen de plantejar molts
problemes. O bé aquests productes es re-
tracten per a facilitar el seu emmagatza-
ment, o bé es desen a llocs particulars.
Aixó és un problema evident perqué

Antoni Lloret, técnic criticat per la dreta per ser objectiu. (Foto: Caries Esteban)
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aquests 11 oes han d'estar constantment vi-
gilats; i constato nne aquí, a l'estat es-
panyol, .. .. »ap que icr. Les com-
panyies eléctriques han manifestat que un
cop estiguin plens els dipósits de les cen-
tráis no saben qué fer-ne, i si l'Estat no hi
posa remei haurán de tancar les centráis.

— Aixó implica que les deixalles origi-

nades per la producció de l'energia nu-
clear anirien a carree de l'estat, i no de les
companyies privades que les hauran pro-
du'ít.

— Sí, el preu de facturado de les com-
panyies eléctriques no té en compte la
despesa social, i en realitat l'energia nu-
clear és mes cara. A mes a mes és pagará

mitjancant la facturado, i també a través
de l'Estat, perqué aquest está obligat a
preparar els mecanismes de seguretat co-
rresponents.

Hem parlat de mes coses amb en Lloret,
pero l'espai no dona per a mes. No cal dir
que la conversa té interés suficient, fins i
tot així, una mica massa curta. B

Política versus ecologismo:
Un falso problema

E s un hecho conocido por todos que
las relaciones entre el movimiento
ecologista y los partidos políticos

han sido, y en gran medida continúan
siendo, conflictivas, no habiéndose llega-
do por el momento a un entendimiento
capaz de generar una colaboración per-
manente. El análisis del origen de tal si-
tuación no es fácil, puesto que factores
diversos de tipo histórico, cultural, políti-
co, etc., deberían conjugarse.

La evolución de las realizaciones entre
el movimiento ecologista y ios partidos
de izquierda han sido diferentes de las
que se han dado en otros países, donde
existen ambos tipos de organizaciones; la
razón es obvia: hasta la muerte del dicta-
dor en 1975, las preocupaciones de las or-
ganizaciones políticas clandestinas esta-
ban muy lejos de los problemas que se
plantearon en torno al medio ambiente.
Actualmente, aunque muy lentamente,
las cosas han comenzado a cambiar en
los partidos de izquierda parlamentaria, y
particularmente en el PSC. En nuestro par-
tido ya no tan sólo se redactan documen-
tos que en torno a la problemática del me-
dio ambiente deben ser discutidos con
mayor o menor entusiasmo sino que, todo
lo contrario, un número cada vez mayor
de militantes se preocupan de estos proble-
mas; y lo que es más importante, intentan
llevar a término un trabajo de base en las

Elmovimento ecologista se manifiesta (Foto: Archivo)

organizaciones del movimiento ecologis-
ta.

En España, y particularmente en Cata-
lunya, el movimiento ecologista es muy
joven, a pesar de que exista una organiza-
ción que ya lleva algunos años actuando.
Las diferentes expresiones organizadas
del movimiento ecologista nacieron, no
con el apoyo sino a pesar de los partidos
de izquierda. La justa y necesaria preocu-
pación de consolidar el proceso democrá-
tico hizo ignorar en la práctica frentes de
lucha tan importantes como el movimien-
to ecologista.

La lentitud, cuando no la ausencia, de
las respuestas que hemos dado en diferen-
tes momentos, fueron configurando en el
pasado la opinión en amplios sectores de
la sociedad. Esta actitud ha supuesto en
un pasado no muy remoto, la pérdida de
incidencia y de* un buen número de mili-
tantes que trabajaban en el seno del mo-
vimiento ecologista.

Los combates, a veces muy duros, que
el movimiento ecologista ha ido generan-
do, los avances organizativos del mismo
en otros países — mivimiento verde de
Alemania, movimiento para la Ecología
Política en Francia — , la creciente presión
de militantes de nuestro partido que ac-
túan en su seno, así como la evidente rea-,
lidad de que al abordar ciertos problemas
de gran peso político —organización del

territorio, instalaciones de complejos in-
dustriales, etc —, deben abordarse desde
una perspectiva medio-ambiental; han si-
do los que han despertado en el conjunto
de nuestro partido una clara conciencia
de la importancia creciente del movi-
miento ecologista.

Hoy, el Partit deis Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE) debe contemplar sus re-
laciones con el movimiento ecologista
desde una nueva perspectiva, profundi-
zando en nuestra política general sobre el
medio ambiente, así como nuestra prácti-
ca social; partiendo del hecho de que te-
nemos un aliado y no un competidor. Sólo
de esta forma podremos avanzar, evitan-
do conflictos estériles que podrían condu-
cirnos a un aislamiento de un sector de vi-
tal importancia en la actualidad.

Nuestra intención en el movimiento
ecologista debe ser paralela a un debate
profundo en el seno de nuestro partido,
debate ya iniciado en las recientes jorna-
das sobre medio ambiente y ecología.ce-
lebradas en Saifores; estas Jornadas nos
permiten elaborar de forma correcta la es-
trategia a seguir, estrategia que debe par-
tir del presupuesto del máximo respeto a
la expresión autónoma del movimiento
ecologista, sin renunciar por ello, en tanto
que socialistas, a defender nuestras opcio-

nes.
Antoni MALLORQUES

Comissió d'Ecologia i Medi Ambient
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MEDÍ AMBIENT
I ECOLOGÍA

L § aigua és un recurs naturai teórica-
ment renovable, car circula a tra-
vés de la natura en un cicle tancat.

És assequible a l'home en diferent mesu-
ra segons la fase d'aquest cicle. Els oceans
constitueixen la gran reserva, pero per a la
major part deis usos no son directament
utilizables de manera senzilla i económi-
cament rendable, degút a llur altíssima sa-
linitat.

La contaminació que també colpeix la
mar, sobretot les aigües costaneres, és el
greu problema que es planteja a nivell de
les aigües continentals, fins a l'extrem
aparentment paradoxal que, tot i dis-
posant de recursos hídrics, puguin plante-
jar-se greus problemes d'aigua si aquests
son massa contamináis. Heus ací com la
qualitat pot modificar la quantitat.

Que entenem per contaminació? Senzi-
llament, qualsevol alteració provocada
per un agent fisicoquímic o biológic alié a
l'aigua que modifiqui la seva composició
i la faci inutilitzable per a determinat ús.
Depurar l'aigua és descontaminar-la, i
aixó es fa a la natura de manera espontá-
nia (autodepuració) o, artificialment, mit-
jancant un tractament adequat. El terme
depuració és, dones, mes ampli amb el
seu sentit que el de tractament, el qual no
és altra cosa que una eina de depuració
que utilitza l'home.

Depurar l'aigua mitjancant un tracta-
ment pot ésser quelcom molt variable, de-
penent fonamentalment de dos factors:
del grau de contaminació inicial de l'aigua
i de les necessitats de puresa que es re-
quereixin per a l'ús en qüestió. Amb aixó
volem dir que no és igual el tractament
que cal fer a una aigua subterránia molt
neta (senzilla desifecció preventiva, per
ex.) o a una aigua residual de, per ex., una
industria galvánica. Tampoc és el mateix
el qué cal fer a una aigua si vol utilitzar-se
com a refrigerant per a la industria, per al
consum huma o com a reactiu d'análisi.

Encara que a cada ús i a cada qualitat
inicial d'aigua li calguin depuracions i
possibles tractaments diferents, a grans
trets cal diferenciar entre tractament
d'aigües residuals i tractament d'aigües
mes o menys contaminades, per a la be-
guda.

El tractament elássie per a les aigües
residuals domestiques és un tractament
biológic que consisteix a accelerar el
mateix procés que normalment ja es dona
a la natura. L'aigua obtinguda no és apta
per a la beguda, pero sí per a abocar-la
ais rius. A canvi, no té tant de sentit per a
abocar-la a la mar. Per aixó, si es pretén
un sanejament corréete, és imprescindible
a les poblacions interiors, pero a les costa-
neres té molt mes sentit si l'aigua depura-

Tractament
de les

da és reciclada per a usos com l'industrial
0 al reg de carrers, pares i jardins, abans
de que es perdi definitivament mar endins.

Les aigües residuals industriáis reque-
reixen un tractament diferencial a cada
cas i, llevat d'algunes industries que teñen
uns abocaments molt semblants ais do-
méstics, han d'ésser depurades directa-
ment a fábrica, perqué si s'aboquen al cla-
vegueram i van a parar a una estació de-
puradora d'aigües domestiques poden
provocar greus alteracions i, fins i tot, ma-
tar els microbis (fangs) responsables de la
depuració biológica de l'aigua. A mes a
mes, i aquest és un altre problema, poden
incorporar-se al medi tot un seguit de
substancies no biodegradables que, mal-
grat no crear problemes concrets d'apa-
rent funcionament, poden presentar efec-
tes sanitaris a priori imprevisibles.

Mentre al cas de les aigües residuals,
considerat molt de passada, partim d'una
qualitat inicial semblant i el tractament
será mes o menys enérgic i sofisticat se-
gons l'ús a que destinem l'efluent, en el
cas de la depuració de l'aigua per a usos
doméstics podem partir d'aigües de quali-
tat molt desigual, pero ens cal la obtenció
d'una qualitat final molt semblant (al-
menys s'exigeix l'assoliment d'uns mínims).

En aquest cas, a una gestió adequada
deis recursos hídrics, és on cal prioritzar
per a l'ús doméstic l'aigua de qualitat ini-
cialment superior, tant per arguménts de
cost social com económic. El problema és
que, al cas de les grans aglomeracions ur-
banes a que ens han conduTt tants anys de
manca de planificació adequada, no sem-
pre es disposa d'aigua de bona qualitat i
cal recorrer a la utilització d'aigua super-
ficial a vagades bastant contaminada, fins
1 tot mes enllá de les recomenacions deis
organismes sanitaris internacionals. Real-
ment el dilema és o aixó o res, almenys
ara per ara; o fonts d'origen contaminades
0 restriccions i patir sed. A mig termini
caldrá dirigir els esforcos vers al saneja-
ment de la font superficial contaminada
1 al máxim aprofitament, sense malbara-
tar-les, de les aigües subterránies disponi-
bles. Una nova llei d'aigües que no faci
distincions artificiáis entre les fases del
cicle sembla urgent en aquest sentit.

Un tractament elássie d'una aigua su-
perficial per a la beguda és fisicoquímic
i va dirigit a l'eliminació de les partícules
en suspensió, responsables de la terbolesa
(floculació/coagulació/decantació/filtra-
ció), i a la inactivació deis mierporganis-
mes patógens, que és el que entenem per
desinfecció (el terme esterilització, a ve-
gades ¡ncorrectament utilítzat com a sinó-
nim, expressaria l'eliminació total de tot
vestigi de vida microbiana, molt mes difí-
cil i innecessária). No obstant, si l'aigua és
molt contaminada, aquest tractament
convencional s'ha demostrat clarament
insuficient, dones existeixen també subs-
tancies químiques que no s'eliminen. És
per aixó que cada vegada cal anar a trac-
taments mes sofisticats que no haurien de

i depuració
aigües

plantejar-se si es disposés d'una primera
materia de superior qualitat.

El desinfectant de mes amplia utilitza-
ció és el clor. L'inconvenient principal és
que certes substancies típiques de la con-
taminació doméstica (sobretot, l'amo-
níac) reaccionen amb aquest clor impe-
dint que actuT de manera rápida i eficac
contra els microorganismes. Per aixó és
convenient clorar en dues fases: una pri-
mera (precloració) per a eliminar sobretot
l'amonfac i una segona (post cloració) per
a própiament desinfectar. Fins i tot, si es
parteix d'aigües molt contaminades, es
pot necessitar molt mes clor per a la pri-
mera operació, només previa, que per a la
segona, la própiament desinfectant. I, en-
cara que el clor, com a oxidant, teóri-
cament elimina certes substancies enutjo-
ses, és també responsable de la formació
de derivats clorats que poden anar des de
responsables de mals sabors a l'aigua fins
a substancies d'hipotética acció tóxica o
carcinógena (derivats halogenats volátils
0 haloforms). El que encara resulta mes
preocupant és que els precursos d'aquests
haloforms no son nomes substancies pro-
pies deis rius molt contaminats sino els
mateixos ácids húmics tan característics
de les aigües netes (oligotrófiques) d'alta
muntanya.

Per tots aquests motius, cada vegada
es va pensant mes que el tractament de
mes futur per a les aigües superficials re-
lativament contaminades hauria d'ésser
biológic. D'una banda, eliminant l'amoníac
(responsable del consum exagerat de clor
que genera mes derivats clorats) mitjan-
cant bacteries nitrificants. Ja existeixen
experiéncies en aquest sentit. D'altra ban-
da, fins i tot seleccionant soques bacteria-
nes adaptades a degradar substancies ara
per ara no biodegradables. Aquest trac-
tament biológic hauria d'anar acom-
panyat de tractaments fisicoquímics que
no generessin derivats perillosos, com pot
ésser una ozonització previa i una poste-
rior filtració amb carbó actiu. Paralel.la-
ment, també cal un sistema de desinfec-
ció alternatiu prou enérgic per a eliminar
els virus entérics, molt mes resistents que
els bacteris patógens.

No obstant, totes les mesures descon-
taminants, tant per acció de productes
1 processos fisicoquímics com per a una
mes "natural" acció deis microbis espe-!

cialitzats, es quedarien curtes si no es de-
turés el procés contaminador. I, malgrat
el nostre contingut intent de fer un article
asséptic i despolititzat, hem d'acabar amb
una afirmació mes compromesa: el model
de desenvolupament que nosaltres, com a
socialistes i ecologistes, propugnem, pa-
ssa mes per no contaminar que per depu-
rar, fins i tot qüestionant determináis pro-
cessos productius que per ais que es com-
prometen en sentit contrari son "inevita-
blement" contaminadors.

Ferran RIBAS
Comissió de Medi Ambient
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Els socialistes i la política lingüística
Aquest és el document en-

torn de la política socialista
que ha d'emprendre's sobre
la Mengua, redactat per la
Comissió de Cultura del Con-
sell Nacional del partit i que
ha de debatre's en una pro-
pera reunió del Consell.

La Comissió de Cultura del Consell está
integrada per un grup de consellers, entre
els que h¡ ha la Marta Mata i en Pepe Gon-
zález, diputats del Parlament a on treballen
en temes de llengua i cultura, Jordi Font,
de l'Executiva del Partit, Gonzalo Crespo,
president del Centro Andaluz Blas Infan-
te, Rosa Ma Dumenjó i altres.

El Partit deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) formula en el seu programa
de govern unes bases de política lingüísti-
ca justa i adequada a la realitat de Cata-
lunya i que el nostre partit hauria pogut
dur a terme des del govern amb energía,
superant desigualtats, pero sense traumes
i sense altres dificultáis que les posades
per un govern central que no tenia una po-
lítica lingüística definida.

Dins de Tactual situado política a Cata-
lunya han sorgit dificultáis no sois en la
def inició d'una política lingüística del go-
vern de la Generalitat, en la confecció
d'una Llei de la Llengua, sino també en
Taplicació o previsió d'una serie de mesu-
res lingüístiques que afecten el funciona-
riat en general, l'escola, el món del tre-
ball, etc. mesures a l'entorn de les quals
s'ha generat una forta conflictivitat a ni-
vell de realitats concretes i a nivell de ma-
nifestacions publiques.

En l'actual situació d'involució demo-
crática i autonómica, ni el govern de la
Generalitat ni el govern central no son
capacos avui dia, de tirar endavant una
política lingüística correcta. Es per aixó
que, després d'haver redactat un projec-
te de llei d'ús lingüístic que está en po-
nencia del Parlament i una proposició no
de llei sobre Tus de la llengua en Ten-
senyament, el Partit deis Socialistes de
Catalunya, formula les següents:

Bases per a una política
lingüística deis socialistes
a Catalunya

1. Realitat actual. Aproximadament i
globalment a Catalunya, deis seus sis mi-
lions d'habitants:

— parlen en cátala usualment el 60%, i
el castelláun40%.

— entenen el cátala un 80% i el caste-
Iláun95%.

— escriuen el cátala menys d'un 20% i
el castellá un 90%.

En xifres absolutes cal teñir en compte
que:

— mes d'un milió de ciutadans de Ca-
talunya no entenen avui dia el cátala.

— la llengua catalana té una situació
totalment anormal: de cada tres persones
que la parlen, només una la utilitza per
llegir i escriure.

Aqüestes xifres i proporcions están re-
partides molt desigualment segons les
comarques, poblacions i barris. Hi ha co-
marques on parlen cátala usualment mes
del 80% de persones i comarques on par-
len castellá mes del 70%; i hi ha on gairebé
ningú no sap llegir cátala.

De tots aquests percentatges, els mes
baixos quant a coneixement i ús del cátala,
son els de les zones industriáis i concre-
tament entre els treballadors poc quali-
ficats.

2. Causes. Les causes d'aquesta situació
son.

— La llengua catalana ha estat la llen-
gua parlada normal i oficial a la forma-
ció de Catalunya fins al moment de la se-
va submissió a TEstat central espanyol,
1714, que imposa la llengua oficial caste-
llana i molts funcionaris castellans.

— Des de que hi ha escola obligatoria,
només s'ha ensenyat obligatóriament el
castellá, i en castellá, tant si els nens i els
mestres eren d'origen cátala com si no.

— Aquest segle hi ha hagut un fort co-
rrent migratori, castellano-parlant, espe-
cialment cap a les zones mes industrialit-
zades de Catalunya; aquest corrent és
conseqüéncia del desigual i salvatge de-
senvolupament capitalista ais diversos
pobles d'Espanya, i ha reforcat en tots ells
el classisme.

— Durant els anys del franquisme, Ca-
talunya no pogué oferir a aquest corrent
migratori estructures laboráis, urbanísti-
ques, escolars, etc. de plena incorporació
i aportació a la societat catalana.

— Durant el franquisme hi ha hagut
també un gran augment del funcionariat,
en la seva major part no cátala d'origen.

— Hi ha hagut finalment la irrupció
deis mitjans de comunicació de masses,
televisió, etc. en llengua castellana.

3. Problemes. Els problemes socio-lin-
g'ístics que es plantegen son:

— L'existéncia de ghettos lingüístics
que dificulten la consolidado de Cata-
lunya com una comunitat.

— El mal coneixement d'una i altra
llengua, que dificulta la comunicació.

— La instrumentalització de la llengua
com a arma de discriminació.

En conjunt, aquests problemes posen en
greu perill el projecte de la Catalunya deis
treballadors.

4 Marc institucional i estatutari. A ¡a
Constitució espanyola de 1978 es defineix
Espanya com un Estat d'Autonomies, Tart.
3diu:

" 1 . El castellá és la llengua espanyola
oficial de TEstat. Tots els espanyols teñen
el deure de conéixer-la i del dret d'usar-la.

2. Les altres Mengües espanyoles serán
també oficiáis a les respectives Comuni-
tats Autónomes d'acord amb els seus Es-
tatuts.

3. La riquesa de les diferents modalitats
lingüístiques d'Espanya és un patrimoni

cultural que será objecte d'especial res-
pecte i protecció".

" 1 . La llengua propia de Catalunya és el
cátala.

' 2. L'idioma cátala és Toficial de Cata-
lunya, així com també ho és el castellá,
oficial a tot Testat espanyol.

3. La Generalitat garantirá Tus normal i
oficial d'ambdós idiomes, i prendrá les
mesures necessáries per tal d'assegurar
llur coneixement i creará les condicions
que permetin d'arribar a llur igualtat ple-
na quant ais drets i deures deis ciutadans
de Catalunya.

4. La parla aranesa será objecte d'en-
senyament i d'especial respecte i protecció.

5. Objectiu polític. L'objectiu polític
que els socialistes ens proposem dins
d'aquest marc és que la llengua sígui
instrument d'unificació del poblé treba-
lladorde Catalunya.
Per aconseguir-ho cal que:

— Tots acceptin Tus de una i altra
llengua.

— Tots arribin a conéixer Tuna llengua
i Taltra.

— Tots entenguin que la recuperació
de la llengua catalana és un deis factors
fonamentals de la construcció de la Cata-
lunya deis treballadors.

6. Mitjans polítics. Els socialistes hem
de pressionar des del teixit social, des del

— Parlament
— Ajuntaments
— Sindicat
— Moviment associatiu
— etc.

per tal que es posin tots els mitjans vers
la consecució d'aquests objectius, amb
impuls p'olítíc, amb flexibilitat i a partir
del convenciment i no de la imposició.

Caldrá rebutjar d'una manera especial
tant la continu'ítat de la imposicíó centra-
lista, com la complicitat de la dreta cata-
lana en la participado en dues comuni-
tats lingüístiques.

Dins deis diversos camps propugnarem
concretament:

— Al de Tensenyament, que les dues
llengües siguin ensenyades, que tots els
nens aprenguin llegir en la llengua que
parlen, que el cátala siguí progressiva-
ment emprat a l'escola, que no es separin
els nens per rao de la llengua.

— Al del treball, que no es discrimini
per rao de llengua, que es faciliti el conei-
xement de la llengua que calgui.

— ais mitjans de comunicació so-
cial, que la llengua catalana hi arribi a te-
ñir presencia equilibrada.

— a la vida pública oficial, que Tus ofi-
cial de una i altra llengua asseguri a
tots els ciutadans la seva participado a
la vida pública.

El Consell Nacional del Partit deis So-
cialistes de Catalunya (PSC-PSOEJ reco-
mana a tots els seus militants que estudYin
les presents bases de política lingüística a
les seves agrupacions, reunions sectorials,
etc. i en vegin la seva aplicació tant en
les accíons com en les declaracions que
com a militants socialistes realitzin. •
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Recurs a la Llei de Transferencia de Íes Diputacions

El Parlament anirá a Madrid
per a defensar la seva

constitucionalitat
El Parlament de Catalunya

compareixerá davant el Tri-
bunal Constitucional a causa
del recurs presentat peí Go-
vern espanyol contra la Llei
de Transferencia Plena i Ur-
gent de les Competéncies de
les Diputacions a la Genera-
litat. I així ho va acordar la
Cambra legislativa catalana
a la seva reunió del dijous 9
d'abril.

El Covern de Madrid presenta el recurs,
com hom recordará, poques hores abans
que finalitzés el plag per a presentar-
lo. Aquesta situació, pero, cal contem-
plar-la des d'un punt de mira ampie car el
famós tema de I' "Harmonització" auto-
nómica i el projecte de llei sobre Régim
Local no escapen a una lógica conjunta
del Gabinet de Calvo Sotelo.

Efectivament, la situació, o millor dit,
relació entre els tres nivells administ/atius
de PEstat, Municipis-Autonomíes-Organs
estatals están sota un prisma d' "harmo-
nització" entre ells i al que l'estructura
estatal-centralista sembla teñir tots els

El poblé cátala no les vol, el Covern d'UCD sí:
L'important és no "perdre." poder malgrat

la voluntat popular i la historia.

trumfos: el recurs contra la llei catalana
de Diputacions és un f re a la capacitat del
Parlament de Catalunya a legislar en alió
que pot fer-ho; el procés d' "harmonitza-
ció" pot significar, si no es fa amb rigor
historie i democrátic; un inici de desmen-
tallament de l'Estat de les autonomies i la
llei de Régim Local, que tant necessiten
els nostres ajuntaments, pot significar, al
seu actual articulat que ha presentat la
Unió de Centre Democrátic, el colofó
d'aquest procés de neutralització auto-
nómica.

S'han de potenciar les autonomies terri-
torials i les municipals, car cap de les dues
no son incompatibles. No teñir present
aixó pot implicar caure en un maniqueís-
me que el Govern de Madrid per un
costat i el de la Generalitat per un altre
n'intenten ésser els dos pols contraposats.

Ara bé, retornant a la qüestió de les Di-
putacions, també val esmentar l'actitud
dubitativa que ha mantingut el Consell
Executiu de la Generalitat que presideix
Jordi Pujol.

El Govern oblida que, tot esperant la
presentació del recurs d'inconstitucionali-
tat, molt se n'ha guardat d'executar la llei
aprovada peí Parlament en el plag previst
que, dit sigui de pas, era el mateix que per
a la presentació del recurs. I és que sobre
l'autonomia catalana es diuen moltes co-
ses, pero no pas totes.

El 9 d'abril el Parlament de Catalunya
aprová una resolució, aprovada per tots
els grups parlamentaris menys el cen-
trista —evidentment— el que la Cambra
decidía presentar-se, mitjancant el seu
president, davant el Tribunal Constitucio-
nal a causa del recurs. "El Parlament
— deia la proposta— acorda defensar lá
constitucionalitat de l'esmentada llei", i
"s'autoritza a la mesa del Parlament per a
que formuli les al.legacions i busqui l'asse-
ssorament que estimi convenient".

Lluís Armet, que feu l'explicació del vot
'afirmatiu del Grup Socialista afirma que
s'havia votat la proposta "perqué está

-d'acord amb "una llei sorgida del Parla-
ment." Així mateix, el diputat socialista
manifestá que "en aquests moments es
pot parlar d'una política deliberada d'ofen-
siva antiautonomista i que cal ser rigoro-
sos amb el que diu l'Estatut i la Constitu-
ció. Davant aquesta ofensiva irracional
— afirma — , la defensa de la Constitució
i de l'Estatut son les úniques vies per a de-
fensar el poblé de Catalunyal. Defensar
la constitucionalitat d'aquesta llei és una
qüestió de fidelitat".

Ara, en el plag máxim de sis mesos el
Tribunal haurá de fer el seu dictamen. •

Objectiu del "corro"

Escapear la

iniciativa de

l'oposició

Dues importants proposicions de
llei socialistes foren "escombrades"
peí Pie del Parlament mitjangant la
majoria del Front Conservador. Una
sobre la declaració com a indret natu-
ral d'interés nacional i reserva integral
geológica de la zona volcánica d'Olot
i, Paltra, sobre Servéis Socials.

La primera proposició va ésser de-
fensada al Pie peí diputat Daniel Ta-
rradellas. El Crup de Convergencia i
Unió argumenta la seva oposició, que
el Govern de la Generalitat ja tenia
presentat a la Cambra un projecte de
llei sobre la qüestió d'Olot. Conseqüent-
ment, CiU, junt amb els centristes i els
republicans votaren en contra de la
proposta socialista.

Així mateix, el tema deis Servéis So-
cials també va seguir la mateixa sort
que l'anterior proposició. El "corro" no
va deixar que aquella prosperes la pre-
sa en consideració i, per tant, no podrá
ésser debatut ni discutit. Rosa Barenys,
la diputada del PSC (PSC-PSOE) que va
defendre la proposició de llei, tot refe-
rint-se a aquest rebuig, manifestá que
"fins ara, el nostre país, no ha existit
un marc legislatiu que ordenes el qué
hom entén per Servéis Socials; sola-
ment hi havia, i hi ha, una política de
"tapar forats".

En aquest sentit, la proposta socia-
lista considerava que la Generalitat
hauria d'actuar a partir d'uns servéis
públics en coordinado plena amb les
institucions privades sense afany de
lucre que treballin a camps semblants.
Pero com diu Rosa Barenys, "S'ha trac-
tat fer notar que qui governen son ells
i no nosaltres". O com vulgarment es
diu, escapear tota iniciativa de l'opo-
sició.

Finalment, cal esmentar un tercer
aspecte, el de Reforma del Dret Civil
Especial de Catalunya. En aquesta
quéstió tres grups parlamentaris pre-
sentaven sengles proposicions de re-
forma del mateix, CC-UCD, ERC i PSC
(PSC-PSOE). A la fi, pero, es retiraren
per a que aquest tema es tractés mit-
jancant una ponencia conjunta per a
que elabori un dictamen def initiu.

Com hom recordará la polémica so-
bre el Dret Civil de Catalunya apare-
gué arran d'un reconeixement deis filis
il.legítims que no recull aquest, i sí la
Constitució. La intenció socialista és
equiparar totalment el Dret Cátala
amb la Constitució i el nou Codi Civil
espanyol quant a reconeixement de
drets es refereix.
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La majoria, CiU-UCD-ERC, escombra les propostes racionalitzadores socialistes

Lluís Armet: El Pressupost de la
Generalitat una cosa "matussera"

El Partit deis Socialistes de
Catalunya va votar finalment
no ais Pressupostos de la Ge-
neralitat com a conseqüén-
cia lógica de quin ha estat la
seva posició al llarg del debat.

Voldria dir, en primer lloc, que s'han
introduYt petites millores de tipus téc-
nico-jurídic, pero que no alteren les prio-
ritats contingudes al Pressupost, i que els
socialistes hem fet un gran esforc en
aquesta adequació técnico-jurídica del
present Pressupost. Aqüestes petites mi-
llores pero, no alteren la seva especif icitat
ni, per tant, la nostra disconformitat a la
filosofía política del Pressupost que se'ns
ha presentat al Parlament de Catalunya.

En altres ocasions del debat ja vaig dir
que les possibilitats que permetia aquest
Pressupost eren limitades, i que calía un
treball molt f¡, molt pensat, de saber quins
objectius anávem a assolir. Nosaltres ens
mantinguerem en tot moment dins deis lí-
mits d'endeutament que marcava aquest
Pressupost car consideravem que una po-
lítica de major endeutament era absoluta-
ment inviable atesa l'estructura pressu-
postária que se'ns plantejava. I ens ha sa-
tisfet sentir el reconeixament d'unes "d¡-
ficultats polítiques" peí que fa al tema de
les valoracions definitives —cosa que no-
saltres ja várem anunciar que s'hi podrien
trobar— com a fruit d'una política impro-
visada peí que fa al plantejament deis
traspassos de servéis; la qual cosa pot
crear una hipoteca greu a l'harmónic de-
senvolupament de les nostres institucions
nacionals.

Pero quan entrem nosaltres a l'estudi
del que s'ha aprovat, i de quines eren les
nostres posicions podem dir amb tota so-
lemnitat que en aquest Pressupost de la
Ceneralitat no ens hi podem sentir iden-
tificáis perqué, malgrat les petites esme-
nes que s'hi ham introduYt, els aspectes
essencials del Pressupost han quedat ab-
solutament allunyats deis plantejaments
que féiem els socialistes. I els planteja-
ments que féiem els socialistes no eren en
cap moment de tipus maximalista sino
eren regits per la correcció i la prudencia
per la racionalitat, que estaven regits per
un principi fonamental que era l'abastar
el máxim de recursos i situar aquest Pre-
ssupost de la Ceneralitat dins del marc
que potencies prácticament la ¡nversió,
en lloc de potenciar les despeses corrents.
Aquest era l'enfocament essencial del
nostre plantejament.

Nosaltres volem dir que estem en pro-
fund desacord amb que no s'hagi aprovat
el tema de íes incompatibilitats. Créiem
que el plantejament que feia el Crup So-
cialista era un plantejament corréete, car
no podem esperar una futura regulació a
una futura llei temes que ja s'haurien po-
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Lluis Armet també va d¡r que "el Covern ha d'apendre a fer Pressupostos", ¡ que "no ha d'usar el
xantatge a les seves argumentadoras".

gut aprovar per pressupost i, per tant, les
normes substantives d'incompatibilitats
eren importants davant el poblé de Cata-
lunya i mostrariem, així, una transparen-
cia administrativa que no duptem seria
compartida per tota la Cambra. Per tant,
no entenem aqüestes polítiques defensi-
ves i estranyes que es plantejen en el mo-
ment que tenim sobre la taula un proble-
ma tan important com aquest.

No várem estar d'acord amb el plante-
jament, i valgui l'expressió, "matusser"
que es va fer en relació al tema deis diners
avals. Des d'aquesta tribuna es va parlar
d'un "hospital d'empreses", i aixó és si-
tuar la nostra Administració a una situa-
do que cap altra administració solvent i
democrática s'ha plantejat mai, ens situa-
vem en un terreny de perill, d'incapacitat.
Cal evitar qualsevol plantejament no pro-
vinent des del punt de vista técnic i profe-
ssional, perqué seria evidenment la nos-
tra Institució la que quedaría no sois en
perill si mes no desprestigiada.

En aquest aspecte voldria dir molt cla-
rament que el no abordar-se en profun-
ditat alió que.correspon a la Generalitat
segons l'estatut i, concretament el Consell
Executiu de la Generalitat, hauria d'haver-
se desenvolupat una línia diferent al que
es va fer i que és la possibilitat d'actuació
en el sistema financer. Ara ens trobem
amb alió que déiem abans d'una política
"matussera".

Les actuacions incorrectes peí que fa
referencia al plantejament sobre les cai-
xes d'estalvi, sobre les quals en tenim
competencia exclussiva, la qual cosa fa
que després d'un conjunt d'actuacions,
de decrets, contra-decrets, retirades i no

retirades, i tot aixó al marge d'aquest Par-
lament, quan aquest Parlament havia
aprovat una ressolució que deia que s'ha-
via d'estudiar el tema en comissió, ha fet
que aquesta qüestió estigui plantejada de
cara l'any 1981 amb una perspectiva irri-
soria, des del punt de vista de la importan-
cia económica a l'actuació de la Genera-
litat en relació a les caixes d'estalvi. Un
error de plantejament, un error estratégic
en el seu moment, un error que perjudica-
rá a Catalunya ja que aqüestes polítiques
del "tot o res" acaben en polítiques irri-
ssóries i, tal com vaig dir, per l'any 1981 la
Generalitat només tindrá facultats per a
coordinar com a máxim menys de 1'1%
deis dipósits de les caixes d'estalvi previsi-
bles per a la f i d'aquest any.

També estem nosaltres profundament
descontents que no s'hagi portat una pri-
mera política d'equiparació salarial. El
Gran problema, reconegut per membres
del Consell Executiu, ha estat que les di-
ficultats de la Generalitat a la Funció
Pública també deriven de funcionaris pro-
vinents de diverses administracions, que
també teñen conceptes salariáis diferen-
ciáis, pero que convé en aquest cas una
harmonització salarial pensada en el
temps amb un plantejament a mig termini
i que prevegi com es pot arribar a l'equi-
libri salarial a partir de les diferents provi-
néncies deis funcionaris que han anat a
la Generalitat. I defensávem un fons
d'equiparació salarial de 200 milions de
pessetes, i deixávem que el Consell Exe-
cutiu pogués
tica. I aquesta
lupar en un any, pera



litat política clarament inequívoca per a
comengar a desenvolupar-la fins a situar-
la en aquesta lógica en el temps, a mig
termini, que jo he assenyalat.

El tema que a nosaltres ens ha preocu-
pat mes profundament, i aquest problema
arrenca ja des deis primers dies d'aquest
Parlament, era el com lluitar contra l'atur.
Aquest és el gran interrogant que nosal-

«tres ens plantagem. Jo voldria dir, perqué
em sembla que seria incorrecte no dir-ho
aquí, a Catalunya, que la lluita contra
l'atur depén de la política económica a ni-
vell d'Estat en un 90 o 95%, i aixó ha de
quedar molt ciar. I el tema de l'atur a
Catalunya estava a debat, fonamental-
mept amb els Pressupostos Generáis de
l'Estat. I els Pressupostos de l'Estat signi-
fiquen, en primer lloc, no prioritzar pol¡ti-
ques que defensaven la lluita contra l'atur
que permetien, si mes no, no situar l'ob-
jectiu de la inflacció en primer terme, i sí
intentar compatibilitzar l'objectiu contra
la inflacció amb l'objectiu de la lluita
contra l'atur, a partir d'un major endeu-'
tament ais Pressupostos. Aquest és un ele-
ment central que avui ens condiciona a
Catalunya i cal recordar quins varen ser
efs partits que van donar suport a aquesta
política.

-"El marc del Pressupost
havia d'ésser la inversió
en lloc de potenciar les
despeses corrents."

En segon lloc, per a la política d'inver-
sions publiques de l'Estat regionalitzades
que han suposat una palesa discriminació
a la nostra nació. Voldria dir molt clara-
ment que la discriminació a partir d'un re-
partiment deis pressupostos regionalitzats
de l'Estat, incorrecte mes aviat, crea difi-
cultats parlamentáries per a nosaltres. Dit
aixó, voldria assenylar molt clarament
que tant al discurs d'investidura, del Presi-
dent de la Generalitat, el nostre grup
parlamentan presentava la necessitat
d'una actitud de xoc peí que feia a l'emi-
ssió de deute públic. En aquell moment es
digué que no, que no era oportú, que no
entrava; després al Programa d'Actuacíó
Económica es reconegué que calia una ac-
titud decidida per a intentar complemen-
tar aquest bagatge d'inversió pública i
portar una política efectiva en aquest sen-
tit. I es reconegué en un límit máxim de
nou mil milions Pero, aquest Parlament
aprová una ressoíució que digué que calia
una emissió de deute públic al máxim ni-
vell possible.

-"El Consell Executiu té un
"xec en blanc" per a
remissió de deute pú-
blic/'

post hi ha un article que permet el desen-
volupament d'aquesta política si el Con-
sell Executiu la vol endegar. No son 10 mil
milions, en poden ésser mes de 10 mil mi-
lions, la qual cosa vol dir que el Consell
Executiu té un "xec en blanc" amb capa-
citat de presentar una llei al Parlament
per a incrementar aquesta quantitat de
deute públic, o per explicar perqué no és
possible aquesta emissió de deute per 10
mil milions de pessetes. Si hi han motiva-
cions técniques ho podriem arribar a en-
tendre, pero que quedi ciar que el Consell
Executiu té un "xec en blanc" en aquest
tema.

- "El Fons d'inversió per a
rOcupació que féiem
era un plantejament ab-
solutament corréete, no
entenem com no s'ha
admés."

I la qüestió de l'atur, que nosaltres
plantejávem amb un Fons d'inversió per a
l'Ocupáció era un element central que es
desprenia del Programa d'Actuació Eco-
nómica a les seves conclusions. Jo no
voldria fer judicis d'intencions pero sóvint
a la política hi han falsos protagonismes,
aquest pressupost és el Pressupost de Con-
vergencia i Unió, és el Pressupost deis
grups que li han donat suport, és el Pressu-
post deis Centristes que hi han fet una
gran aportado, d'aixó no en faig cap me-
na de valorado, pero sí que vull dir que
aquest no és el nostre Pressupost.

I no és el nostre Pressupost perqué hi
havia un element central, que era intentar
endegar una política efectiva de cara al
poblé de Catalunya, que es veiés clara-
ment que estávem disposats a la lluita
contra l'atur. I trobar una figura: aquí hi
ha un Fons i, amb un gran realisme, dir el
que podriem fer amb aquest fons; i quan
nosaltres féiem aquest plantejament no
n'era de demagógic, de subvencions in-
discriminades, sino que aquest Fons havia
d'Snar dirigit a operacions d'inversió, a
operacions de transferencia de capitals.
Era un plantejament absolutament co-
rréete.

-"La política d'inversions
de l'Estat suposa una dis-
criminació per a la rios-
tra nació."

I dins d'aquestes perspectives, del nivell
máxim d'emissió de deute públic, era la
que nosaltres contemplávem en aquest
Pressupost. Vull dir que en aquest Pressu-

I voldria recordar aquí que el Grup So-
cialista ha defensat sempre, també, una
política de regionalització deis Fons de
l'estat contra l'atur, perqué també vol-
dria dir que Catalunya ha quedat clara-
ment discriminada amb els fons d'ocupa-
ció comunitari que han arribat de l'Estat
acomparant-ho amb el nombre d'aturats. I
aixó ho plantejárem també ais Pressu-
postos de l'Estat. I aquesta alternativa no
guanyá perqué no va teñir el suport que li

calia teñir en aquells moments. I quan no-
saltres plantejávem la qüestió del Fons
d'inversió per a l'Ocupació, amb última
instancia, el que estávem dient és que tot
increment de nova recaptació per la via
de posar en marxa articles de l'Estatut, per
les possibilitats de fons que hem de rei-
vindicar de Madrid, per una prestació que
nosaltres féssim del deute públic, per tot
un conjunt de conceptes,, aquell hauria
de venir prioritzat i el Consell Executiu se-
ria qui dirigiría aquella política amb les
centráis sindicáis i patronals. Nosaltres no
podem entendre de cap manera com
aquesta política no s'ha admés.

Pero voldria dir mes: Fins i tot ens hem
vist obligáis en aquest Pressupost, i ho la-
mentem profundament perqué té trans-
cendencia política, a defensar el vot par-
ticular deis 200 milions que el Consell
Executiu situava al Pressupost per a l'atur.
Al llarg d'aquest debat s'han donat els ar-
guments: un diputat. —n. de la r: Raimon
Escudé, de CiU — concretament, parlant
de la "recanga" que li feia aquesta retira-
da. Pero jo voldria dir al Grup de Con-
vergencia i Unió, amb tota claretat polí-
tica, perqué el Grup de CiU en el moment
en que el tema estava a debat no va pre-
guntar al Grup Socialista si estava dispo-
sat a donar-I i suport enfront de l'esmena a la
totalitat del projecte presentada per un
altre grup? Per qué el Grup de Convergen-
cia i Unió va escollir els seus aliats, en

"Aquest no és el
nostre Pressupost"
ARTICLE 1

"S'aproven el Pressupost de la Gene-
ralitat i els de les Entitats Autónomes
per a l'exercici económic del 1981, els
quals teñen el contingut següent:

a) A l'estat de despeses relatiu a \a
Generalitat es concedeixen els crédits
necessaris per al compliment de les se-
ves obligacions per un import de
64.700.950.364 pessetes, de les quals
16.387.892231 pessetes corresponen a
despeses d'infrastructura, 24.144.515.056
pessetes a despeses deis servéis trans-
ferits i 26.168.543.077 pessetes a ser-
veis a transferir durant l'exercici.
D'aquest darrer concepte, él Consell
Executiu haurá de donar compte al
Parlament de les corresponents afecta-
cions en la mesura que les acordá.

Els drets económics que s'han de li-
quidar durant l'exercici, detallats a
l'estat d'ingressos, sumen un total de
64.700.950.364 pessetes.

Els beneficis fiscals que afecten els
impostos el rendiment, deis qúals se
cedeix a la Generalitat, es calculen en
5 980.700.000 pessetes.

b) Ais estats de despeses de cada
una de les entitats autónomes, els cré-
dits concedits per a atendré el compli-
ment de llurs obligacions sumen un im-
port total de 105.379.407 pessetes.

Els drets liquidables durant l'exerci-
ci per cada entitat eutónoma es deta-
llen en els estats d'ingressos correpo-
nents per un import total de 105.379.407
pessetes."
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aquest Pressupost, de manera ferma i de-
cidida?, i ho lamentem profundament per-
qué ens hem vist obligats, fins i tot, a do-
nar suport a un vot particular, és a dir a
unes posicions, inicialment defensades.

Aquest Pressupost nosaltres considerá-
vem que havia d'ésser considerat amb
realisme, que no contemples aquella lógi-
ca que nosaltres ja várem criticar en el
mes de juliol de l'any passat quant al
creixement de tots els departaments sense
un criteri ordenador. I quan nosaltres féiem
aquesta crítica amb profunditat del crei-

• xement del personal, del creixement in-
dfscriminat del capítol Dos —del funcio-
nariat— de la manca d'una política co-
rréete del que son les inversions d'in-
fraestructura de la Ceneralitat; quan no-
saltres féiem aquesta crítica política,
véiem que aixó es tornava a reflectir en
aquest Pressupost perqué continuem amb
una política descoordinada de Govern. I
un Govern no és una suma de voluntats
expressades a través d'un Pressupost, ja
que així iniciarem una práctica pressu-
postária incorrecte i difícil: qualsevol de-
partament, de cara a una perspectiva fu-
tura, intentará apretar mes fort perqué
sap que les "retallades" no estaran en fun-
dó d'uns criteris d'equilibri total del Pre-
ssupost.

Aquest tipus de consideracions pressu-
postáries considerem que no son positives
per al nostre país. Nosaltres férem una
crítica técnica en el seu moment, que
sempre venia presidida cap a un estalvi
de recursos per a que es pogués anar al
Fons d'lnversió per a l'Ocupació, que és
la prioritat básica que en aquests moments
es planteja la població de Catalunya. Alió
que retallávem no era per "retallar" el
Pressupost de la Generalitat, i aixó no ha.
estat entes per molts. Alió que nosaltres
intentávem retallar era per a prioritzar la
inversió en relació a les operacions de ca-
pital; és a dir, una actuació que no és típi-
ca de programa socialista en aquest sen-
tit, sino que és una expressió de liberalis-
me d'esquerres elássie i inequívoc: reduir
operacions corrents per a passar-les a
operacions de capital o inversions.

Per tot aquest conjunt de motius, i bá-
sicament perqué el tema de l'atur no ha
estat plantejat tal com s'havia de plante-
jar, perqué no podem esperar ni un día
mes amb el realismes que obilga que la
política d'actuació económica depengui
de l'Estat i de les petites actuacions que
es puguin fer a partir del Govern de la Ge-
neralitat, perqué el Govern de la Genera-
litat podria desenvolupar una política no
només d'imatge sino de realitats, quan
tenim en aquests moments el vencimént
deis fons d'ocupació comunitaria, quan
tenim uns problemes sagnants realment
situats a les bosses d'atur que es plante-
gen a Catalunya, perqué el qué calía era
una actuació decidida i aprofitar l'opor-
tunitat histórica que ens brindava aquest
Pressupost per a enfocar aquests temes.
Per tot aquest conjunt de motius nosaltres
hem mantingut el nostre vot negatiu al
Pressupost de la Generalitat. H

(Intervenció del diputat Huís Armet
al Pie del Parlament a l'explicació de
vot a l'article primer del Pressupost de
la Generalitat, apartat-resum de tot el
contingut del mateix).

"Catalunya avui", al Palau de la UNESCO de París

Quan amaguen la senyera
E stimáis companys de L'OPINIÓ

SOCIALISTA: Us enviem aqüestes
ratlles un grup de catalans de Pa-

rís, amb el prec de que les publiqueu al
vostre periódic, per manifestar-vos la nos-
tra vergonya i la nostra indignado per al-
guns fets vexants ocorreguts amb motiu
de la celebració de "Catalunya Avui" or-
ganitzada al Palau de la UNESCO sota la
iniciativa de la Generalitat. Ens dol haver-
ho de dir pero per primera vegada a París,
des de fa 35 anys, la personalitat del nos-
tre poblé ha estat veritablement menys-
preada.

La premsa ja ha informat abundosa-
ment del succeTt, pero volem recordar al-
guns fets: La senyera catalana es suprimí
a totes les manifestacions i a l'exposició
del Palau de la UNESCO; es retiraren do-
cuments al.lusius a l'ocupació de Cata-
lunya per forces franquistes i del peu deis
cartells anunciant els actes es retalla la
menció de Generalitat de Catalunya. Tam-
bé es retiraren cartells on figurava el ma-
pa de Catalunya aTHat d'Espanya. En fi, es
va fe tot el possible perqué la personali-
tat de Catalunya caigués a l'anonimat. I si
alguna bandera catalana es veié, com per
exemple a un diñar de 500 coberts cele-
brat a l'Hotel Lutetia, prop de Saint Ger-
main el 29 de marc, fou per iniciativa del
Casal de Catalunya a París. Es produTren
altres iniciatives similars, individuáis o
col.lectives, pero, oficialment, les bande-
res catalanes restaren amagades.

A la roda de premsa es pregunta al Co-
misan General de "Catalunya Avui",
senyor Granell, les causes d'aquestes es-
túpides vexacions. La resposta fou: "Es
una autocensura que ens hem imposat"
Granell no digué sota la pressió de qui,
pero és molt fácil comprendre qui té inte-
rés a rebaixar la personalitat de Catalunya
a l'estranger. Si fou encertat acceptar o
no aqüestes pressions ja és una altra his-
toria.

Recordem, pies qui no ho saben, que
des de que Franca s'alliberá de l'ocupació
nazi en 1945, durant els llargs anys del
franquisme, la bandera catalana onejá
lliurament a París com a totes les ciutats
de Fraga on es constituyen Casáis de Ca-
talunya i grups de cultura catalana: Tolo-
sa del Llanguedoc, Perpinyá, Angolema,
Marsella, Montpellier, etc. A tots els ac-
tes organitzats pels Casáis de Catalunya
— i foren nombrosos i de tota mena— es-
tava present la bandera catalana, la qual
desfila pels Capms Elisis de París i figura
nombroses végades a la prestigiosa Sorbo-
na i a altres universitats i sales. També
l'Assamblea de Catalunya, quan fou orga-
nitzada, desfila amb la senyera pels car-
rers de París junt amb les forces populars
que celebraven, per exemple, el Primer de
Maig. I la bandera catalana presidí els ac-
tes ais que participaren, entre moltes al-
tres personalitats, el president Tarrade-
llas, ¡'historiador Bosch Gimpera, el poeta
J. Carner o homes de cultura que van des
del professor Badia i Margarit ais escrip-
tors Maria Aurelia Campmany, passant

per J. Triadú, Francesc Candel, Josep M.
Castellet, Jaume Vidal Alcover, Ricard
Salvat o l'historiador Josep Termes i el
mateix es pot dir de cantants com Rai-
mon, Teresa Rebull, Guillermina Motta, Pi
de la Serra o Lluís Llach i la Coral Sant Jor-
di. O bé homes polítics com Manuel
Cruells, Raimon Obiols, Solé Tura, Fran-
cesc Vila Abadal, o Ernest Lluch, o de
pintors com Maria Girona i Ráfols Casa-
mada. La llista seria inacabable.

Nosaltres ens preguntem qué ha passat
aquí perqué no poguem fer ara lliurement
el que hem fet durant la Marga nit del
franquisme. Justament ara que tenim un
mínim de democracia i reconegut un Esta-
tut de Catalunya. I que consti que la nos-
tra preocupació no és el fruit d'un xovinis-
me baix de sostre. Ais Casáis de Cata-
lunya, sota presidéncies de signe molt d¡-
vers, especialment a París, han conviscut i
conviuen homes i dones d'ideologies de-
mócrates pero diferentes: socialistes i na-
cionalistes, republicans i comunistes, lli-
bertaris i independents i tots aquells que
volen una Catalunya democrática i forta.
Per aixó no podem silenciar el nostre dis-
gust al veure com es vol rebaixar la nos-
tra personalitat com si al manifestar-nos
tal com som fos una mostra d'insolidaritat
envers els altres pobles d'Espanya, i
aquest no és, evidentment, el cas.

Voldríem acabar fent una petita refle-
xió. Hem llegit a la premsa de Catalunya
la sorpresa d'algunes persones davant la
bona acollida que les manifestacions ca-
talanes tenien entre una part de! poblé de
París, i parlaven com si fos la primera ve-
gada que la presencia de Catalunya es
manifestés a l'exterior. Dones no, senyors,
ja fa prop de 40 anys que milers de cata-
lans menen a tot Franca aquesta lluita per
a la democracia i peí reconeixement de la
personalitat de Catalunya. Així és que no
hi ha motiu per a ensorrar portes obertes.

Un grup de catalans de París
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Habla el alcalde, José Ignacio Pujaría

L'Hospitalet: Los problemas
de una gran ciudad

Siguiendo nuestras entre-
vistas con los alcaldes socia-
listas que presiden los ayun-
tamientos en numerosos
pueblos y ciuades de Cata-
lunya, hoy nos hemos dirigi-
do a l'Hospitalet para enta-
blar una conversación con
un joven alcalde, el compa-
ñero José Ignacio Pujaría.

Precisamente en l'Hospitalet, cuyo
Consistorio está formado sustancialmente
por concejales socialistas y comunistas,
ha habido, hace pocos días, unos cambios
en la formación del gobierno según el
"Pacte de Progrés", quedando en la opo-
sición los dos concejales de C.iU.

— Hablemos de ello, José Ignacio...
— De hecho se ha tratado de una ade-

cuación de lo que en un principio fueron
los "pactes de progrés" aquí en l'Hospita-
let, partiendo ahora de la experiencia acu-
mulada durante estos dos años de actua-
ción municipal. Se ha tratado e impulsar
el compromiso que, como fuerzas mayori-
tarias, tenemos el PSC y el PSUC, de go-
bernar el municipio, de racionalizar la or-
ganización y la estructura del Ayunta-
miento y de hacer mucho más eficaz dicha
estructura administrativa. En este sentido,
hemos reducido de 10 a 8 las áreas de ges-
tión, pasando todo el ámbito de seguridad
ciudadana y guardia urbana a depender
directamente de la alcaldía. En cuanto al
tema de Convergencia, debo decirte que
se trata de una autoexclusión voluntaria,
no habiendo dado respuesta afirmativa di-
cho grupo municipal a nuestra propuesta
de participación, que incluía su presencia
en las comisiones informativas y en la jun-
ta de portavoces.

También quiero señalar que se han
constituido dos órganos de tipo político,
la junta de ponentes y el comité perma-
nente, con capacidad de dar directrices y
orientaciones políticas para la elabora-
ción, adaptación y control de los planes
de actuación que se preparen conjunta-
mente por las fuerzas políticas integradas
en el pacto, y de ir fijando los objetivos
que en cada momento se marca el equipo
municipal.

— Habíanos de la descentralización en
el caso de l'Hospitalet. ¿Cómo está funcio-
nando?

— Mira, éste es un tema complejo. Por
una parte, hemos puesto en marcha las
concejalías de distrito y se ha creado una
comisión de descentralización y partici-
pación ciudadana, compuesta por los seis
concejales que presiden dichos distritos, y
se está experimentando qué tipo de traba-
jo debe desarrollarse en los mismos. Tam-
bién se halla presente en dicha comisión

Necesitamos incrementar al triple la plantilla de la Policía Municipal.

el concejal ponente de acción ciudadana.
Yo creo que el tema de la descentraliza-
ción y la participación es pura utopía,
mientras no podamos ir comprobando
con hechos demostrables que la consoli-
dación de los pasos que vamos dando en
este terreno, nos lleva hacia el objetivo fi-
nal que nos hemos marcado, que es la par-
ticipación directa del ciudadano/a través
de las juntas de distrito y de las comisio-
nes, en el gobierno del municipio. Pienso
que es necesario un proceso lógico para
lograr una amplia descentralización, me-
diante el cual se consigue primero una só-
lida estructuración de los actuales depar-
tamentos que existen en el Ayuntamiento.
Lo cual no impide, al mismo tiempo, ir
montando una mínima estructura admi-
nistrativa en los distritos, que comience a
dar sustento al trabajo que se está gene-
rando en los mismos .

Freno a la densidad
de población

— Partiendo de los problemas de l'Hos-
pitalet, ¿cuáles son los aspectos más im-
portantes a la hora de programar una ac-
ción metropolitana?

—Creo que existen tres aspectos funda-
mentales. En primer lugar/hace falta una
definición de-Ios objetivos políticos de la
Corporación Metropolitana, impulsar una
política metropolitana, que todavía no es-
tá consolidada y no existe un modelo es-
tructurado de actuación, aunque se van
dando pasos para conseguirlo Concretan-
do en la problemática de l'Hospitalet, hay
dos temas preferentes, el de los servicios,
destacando el de la recogida y tratamien-
to de las basuras, y, por otro lado, está la
cuestión de los transportes. En segundo
plano pondría también todo lo referente a
la red viaria. Todos ellos son problemas
muy difíciles de solucionar para un ayun-

tamiento solo y que, por tanto, necesitan
un tratamiento metropolitano.
— Coméntanos un poco la actuación dé

vuestro ayuntamiento en él terreno urba-
nístico...

: —Bien, aquí, en l'Hospitalet, ha habido
una falta de planificación, que ya viene
de años, y la configuración urbanística de
la ciudad es fatal. Y en este sentido se ha
trabajado en dos direcciones, por un lado,
frenar el posible mínimo crecimiento que
todavía permite la ciudad, estudiando
más concienzudamente la concesión de
licencias de construcción. Y ello, con el
objetivo de frenar el aumento de la densi-
dad de población. Por otro lado, se ha lu-
chado en contra de las anomalías que
existen en las construcciones, unas ya he-
chas y otras en proceso. En resumen, te-
nemos en marcha un proceso de revisión
de la situación urbanística, tanto en lo
que se refiere a construcción como a pla-
neamiento urbanístico de la ciudad.

— ¿Qué habéis hecho en cuanto a gran-
des obras públicas?

— Yo diría que las grandes obras públi-
cas, como siempre se han conceptuado,
han tocado a su fin, porque en l'Hospita-
let prácticamente ya no existen grandes
espacios libres. Y los pocos que quedan
queremos utilizarlos para que haya una
gran reserva de zonas verdes y de espacio
libre para el ocio. Y, por otro lado, las
"grandes-pequeñas" obras públicas las
encaminamos a la urbanización de ciertas
zonas de la ciudad y a conseguir equipa-
mientos, con preferencia en materia esco-
lar y servicios sociales y sanidad.

Valorar la importancia
de l'Hospitalet

— Podríamos ahora hablar en cifras.
¿Cómo están las arcas municipales?
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— Nos encontramos el Ayuntamiento
con una deuda de tres mil millones. Y los
impuestos posibles a nivel municipal son
muy bajos Por ello, l'Hospitalet debe
plantearse muy en serio la lucha para
conseguir una mayor participación del Es-
tado, al tiempo que se mantiene una ten-
dencia a equilibrar los presupuestos y a
no ser-desmedidos en cuanto a la capaci-
dad recaudatoria que tiene el municipio.
Porque es preciso tener en cuenta que

*l'Hospitalet, en un tiempo de 8 a 10 años,
está abocado a ser deudor, sobre todo por
la necesidad de invertir en la compra de
sueío y locales.

Hemos de pensar también que se pue-
den sacar pocos recursos económicos da-
da la composición social de l'Hospitalet,
con un 90% de la población integrado por
trabajadores manuales o especialistas, y
con unos 25.000 habitantes en situación
de paro. Esto con un total de población
rondando los 320.000 habitantes.

, —Ciudades cómo rHospitalet, con la
; importancia que tienen pero, sin embar-
: go, no son capitales de provincia ¿no que-

dan un poco olvidadas, por parte del Esta-
do, a la hora de buscar soluciones a sus
problemas y necesidades..?

— Mira, por una parte se creó la comi-
sión de los 20 ayuntamientos, capitales de
provincia, que es la que lleva la negocia-
ción con el Gobierno en nombrcde todos

• los municipios. Por otra parte, y a raíz de
unas jornadas en Getafe para ayunta-
mientos de más de 100-000 habitantes, se
formó otra comisión, se elaboraron una
serie de documentos importantes, pero en
la práctica no ha tenido la suficiente pers-
pectiva para valorar la real importancia
de municipios corno Vigo, Getafe, Santa
Cóloma, Badalona, THospitaTet, Reus,
que muchas veces padecen problemas
más graves que algunas capitales de pro-
vincia. No se ha sabido valorar el verdade-
ro peso específico que tienen

— ¿En qué situación se encuentra la re-
forma administrativa en vuestro ayunta-
miento?

— De hecho, nos la estamos planteando
ahora. Este año está como primer objetivo
del programa de actuación junto con los
temas de Hacienda.

El proceso de reforma es prioritario,
puesto que se no podemos contar con una
estructura administrativa sólida, que fun-
cione, que sepa dar respuesta a los objeti-
vos políticos que perseguimos, difícilmen-
te nuestra actuación podrá dar resultados
positivos.

— Y, ¿cómo funciona la Guardia Urba-
na?

— La actual plantilla de 190 personas
que componen el Cuerpo de la Guardia
Urbana tendría que verse incrementada
por lo menos tres veces, y por lo tanto te-
nemos muchas dificultades. Se necesita
una importante adecuación de medios, se
necesita una delimitación exacta de su co-
metido, un cambio en la orientación y en
la imagen, y, por lo tanto, vamos a organi-
zar una serie de cursillos de formación, de
reciclaje v de formación permanente para
lograr este cambio sustancial de criterios
y de orientaciones. Para mí, lo más básico
es delimitar las relaciones de la Guardia
Urbana para con los ciudadanos de l'Hos-
pitalet. Por otra parte, conocer las actua-
ciones que le corresponden y saber com-

Se está haciendo un gran esfuerzo de pla-
neamiento urbanístico.

portarse en las mismas. Aquí es importan-
te fijar el cometido propio del Cuerpo que
debe ir, desde a una colaboración, en ma-
teria de seguridad ciudadana, con otras
fuerzas policiales, hasta actuaciones en el
problema de la droga en colegios, barrios,
etc...., en la mal llamada delincuencia ju-
venil, y, sobre todo iniciando campañas
no tanto de sanción como de prevención
de dichos problemas. También una labor
importante en la regulación del tráfico ro-
dado, en la vigilancia de la limpieza de las
calles, de la utilización de la vía pública
en general, etc.... Y, este año, vamos a
iniciar, también, un proceso de descentra-
lización de la Guardia Urbana, no necesa-
riamente coincidente con los distritos, si-
no a partir de determinadas zonas espe-
ciarmente conf lictivas en algún aspecto.

Grave déficit sanitario

— A simple vista, puede parecer que el
problema sanitario lo tenéis solucionado
por el hecho de tener en el término muni-
cipal la residencia de Bellvitge. Pero,
¿hasta qué punto esto es así?

— Bueno, la residencia de Bellvitge es
un tema aparte, puesto que se trata de un
equipamiento cornarcal, aunque esté ubi-
cado en nuestro término municipal y aun-
que tengamos una representación en la
junta de Gobierno. Pienso que, al margen
de este carácter comarcal, debería prestar
algún servicio directo a la ciudad, como
las urgencias, un ambulatorio, algún de-
partamento de pediatría, para no tener
que trasladar estos casos á la residencia
del Valle de Hebrón, etc....

En general, l'Hospitalet padece una fal-
ta de dotaciones sanitarias que las debe
de resolver, básicamente, la seguridad so-
cial. De hecho, ya se está trabajando con
este organismo para mejorar situaciones
como la de los barrios de Sant Felíu, Polí-
gono Cornal y Bellvitge. Por otra parte, el
Ayuntamiento está impulsando una políti-
ca de mejoras y nueva orientación de los
dispensarios, equipándolos para una asis-
tencia concreta, como, por ejemplo, el
planing, departamento de odontología,
equipos de revisiones de escolares... Se
trata, en definitiva, de evitar que los dis-
pensarios sean, solamente, "casas de so-
corro". Todo este proceso es muy costo-

so, pero hasta ahora los resultados obteni-
dos son altamente positivos.

— Pasemos ahora al momento de la es-
colarización...

— Bien, este tema de la escolarización,
sin que se encuentre en unas condiciones
óptimas, sí podemos afirmar que somos
una de las poblaciones que mejor lo tener
mos resuelto. En estos momentos, un 47%
de la población escolar de l'Hospitalet
asiste a escuelas estatales y el resto a es-
cuelas privadas, academias, centros reli-
giosos... Nuestro programa prevé una in-
versión total rayando los 90 millones, que
son aportaciones municipales ya que te-
nemos un convenio con el Ministerio, y
esto se traduce en haber construido dos
nuevos grupos de escuelas, tres aularios
anexos, al margen de la habilitación de di-
versos locales para aulas de EGB y Prees-
colar. Por otro lado, y a través de la fi-
nanciación de la comisión Cajas de Aho-
rros-Generalitat, nos ha llegado una dota-
ción de 58 millones que nos permitirá
completar el programa,del 81, si bien se
alargará hasta el 82, debido a los proble-
mas de créditos y financiación habidos
hasta ahora.

Normalización lingüística

— ¿De qué manera habéis abordado en
vuestra ciudad el tema de la catalaniza-
ción?

— Mira, si bien en un principio, muy
atrás, hubo un cierto rechazo al proceso
que se iniciaba, en estos momentos existe
una respuesta claramente afirmativa por
parte de la población de l'Hospitalet, y
pienso que es debido a que hemos sabido
ir jugando alternativamente la cuestión
lingüística, tanto la catalana como la cas-
tellana. Al principio, por ejemplo, hubo
ciertas críticas porque yo me dirigía a los
ciudadanos en catalán, pero ahora ya no
se da este problema en absoluto, aunque
también hay que ser sensible al hecho de
que un deterrninado auditorio haya gen-
te que no entienda el catalán. En un pro-
ceso de normalización es muy importante
la labor del ayuntamiento, mediante las
aulas de cultura, con la edición alternati-
va, en catalán y castellano, de las cartas,
boletines, etc.... compaginando los dos
idiomas. Y esto supone introducir un ele-
mento para lograr que los ciudadanos de
l'Hospitalet no tengan un rechazo a la
cuestión lingüística del catalán. De he-
cho, se trata de un proceso largo de iden-
tificación, en el cual vamos dando pasos
muy positivos.

— Para terminar, ¿cuáles son los gran-
des ejes del programa de actuación para
este año?

— Pues, aparte de los ya citados de Re-
forma Administrativa, Hacienda y Seguri-
dad Ciudadana, está el tema de la infor-
mación y la comunicación, servicios co-
mo la limpieza de la ciudad, transporte
público, mercados... En otro plano situa-
ría la compra de suelo para ubicar nuevos
equipamientos, como otra acción priorita-
ria. En cuanto a equipamientos trabajare-
mos mucho en el tema de la Sanidad y
Servicios Sociales, alguna
ral y también en el terreno
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Gran esforc dins del terreny psiquiátric i del de la toxicomanía

La Diputado,perun nouconceptedesalut
La Diputado de Barcelona

es va proposar, des de que
socialistes i comunistes es fe-
ren carree del seu govern, un
important esforc al terreny
sanitari. Avui parlarem de la
labor d'aquest organisme a
dos camps ben interessants:
L'assisténcia psiquiátrica i
els problemes derivats de la
toxicomanía.

L'área de Sanitat i Servéis Socials de
l'esmentada corporació, dirigida peí dipu-
tat Agustí de Semir i amb el suporf ex-
plícit del president, el nostre company
Francesc Martí i deis diversos grups polí-
tics representats a la Diputació, está
dones treballant molt a fons en aquests
dos camps de l'assisténcia sanitaria.

"La revolució psiquiátrica"

"Per a canviar la psiquiatría és necessa-
ri canviar la vida". Aquesta frase, pronun-
ciada peí doctor Lluís F. Cabrero, nou
director de la Clínica Mental de Santa Co-
loma de Cramanet, resum clarament la
nova política psiquiátrica que está ende-
gant la Diputació.

Una nova política dins la qual teñen es-
pecial trascendencia totes aquelles mesu-
res que tendeixen a enfortir la primera lí-
nea básica de l'assisténcia, apropant-la el
máxim possible al malalt, a la seva fami-
lia i al seu entorn social.

L'anomenada "Revolució psiquiátrica"
de la Diputació té com eixos básics,
tres nivells d'actuació, segons es va mani-
festar a la premsa al decurs d'un diñar de
treball, amb l'Agustí de Semir, el nou di-
rector de la Clínica Mental de Santa Colo-
ma i altres membres de l'área.

Un primer nivell, d'ordre conceptual,
planteja un nou model d'intervenció a tot
alió que es refereix a la malaltia psiquiá-
trica.

Un segon nivell, l'institucional, pretén
potenciar noves institucions d'assisténcia,
com els Centres de Dia i de Nit, els Cen-
tres d'Higiene Mental, els Centres de Mig
Camí, els ambulatoris. etc..

També es cerca una institucionalitza-
ció de! saber psiquiátric i, en aquest sentit,
cal recordar, una vegada mes, l'enorme
retard que porta el nostre país: Quan aquí,
tot just ara s'está institucionalitzant el
psicoanálisi, a molts altres pa'ísos está gai-
rebé passat de moda.

I un tercer nivell, el polític, intenta en
primer lloc un canvi profund dins del ma-
teix concepte de salut. Cal un nou model
de salut, millorar la qualitat del viure quo-
tidiá, cercar una manera saludable de viu-
re. En un nivell de macropolitica, es trac-
ta de buscar tot un nou model de Pla-
nificado Sanitaria.

Cal canviar els centres psiquiátrics.

I en aquest sentit, cal teñir present que
la lluita per a una reforma psiquiátrica al
nostre país, ve de molt lluny, que és un
problema de tots i que aquesta reforma
no és sempre possible des de dins de les
própies institucions d'assisténcia, sino que
cal emmarcar-la dins d'una profunda rees-
tructurado de tota la Sanitat.

Reforma al centre de
Santa Coloma

Ja el passat mes de desembre, una co-
missió de sanitaris de la Clínica Mental de
Santa Coloma assenyalava com a líneas
básiques per a una reforma psiquiátrica,
les següents:

— Reforma de l'assisténcia psiquiátrica
amb l'esperit de prevenir la malaltia men-
tal abans que "amagatzemar' bojos",
coherent amb la línia empresa d'obrir cen-
tres de dia i consultoris externs per a ma-
lalts mentáis.

— Crear una junta de govern —La Clí-
nica funcionava una mica per lliure— on
els qui la gomposin representin realment
cada sector de la institució.

— Relació estreta de la Clínica amb les
poblacions del seu voltant.

I ja el 5 de febrer es celebraven elec-
cions per tal de nomenar els membres de
la nova Junta de Coordinació de la Clíni-
ca. Hi havia deu carrees a elegir, i els al-
tres quatre carrees eran el diputat presi-
dent de la Comissió de Sanitat i Servéis
Socials, el director i sots-director de la Clí-
nica i el secretari de la Junta i delegat del
diputat. •
La Clínica Mental, que fou creada en el

1930, aten actualment 620 malalts de Ba-
dalona, Santa Coloma de Gramanet, els
Nou Barris i en general tot el Districte IX
de Barcelona, i la comarca del Maresme.

Centre de Dia a Sant Joan
Despí

El mes de desembre es posava en marxa
una nova experiencia a l'inaugurar-se el
Centre de Dia "Torre de la Creu" a Sant
Joan Despí, dedicat a l'assisténcia psiquiá-
trica i psicológica.

L'edifici on és instal.lat el nou centre
"La Torre de la Creu", está considerat
com un edifici clau dins del modernisme
cátala i és obra de l'arquitecte Josep Ma

Jujol i Cibert. Ha estat cedit per la Caixa
d'Estalvis de Barcelona, institució que se-
gons paraules de l'Agustí de Semir: "Ha
entes realment qué significa l'assistén-
cia psiquiátrica". Les instal.lacions han
estat financades per la Diputació i pels
ajuntaments de la zona.

L'orientació general d'aquest tipus de
centres es basa en el manteniment i sane-
jament deis vineles entre el malalt i el seu
mitjá ambient. Es tracta d'evitar que
l'assisténcia que es presta s'interposi en-
tre l'individu necessitat d'ajuda i la seva
familia, centre de treball, nuclis naturals
de convivencia, etc..

Els tractaments son preferentment de
breu duració i intensi'js.

Per a dur a terme tota aquesta tasca,
el Centre compta amb un equip format

; per: Dos Metges psiquiátrics, dos psicólegs
lelínics, un treballador social, un A.T.S.
psiquiátric, quatre monitors psiquiátrics i

i el personal administratiu.
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L'assisténcia abastará tres nivells:
1 — Hospital de Dia. 2 — Consultori
extern. 3.— Assisténcia preventiva i
d'Higiene Mental.

Dins del tercer d'aquests nivells, el cen-
tre de Sant Joan Despí preveu realitzar
estudis que avalu'ín les necessitats de la
població en materia d'higiene mental, al-
hora que es desenvolupén campanyes
d'informació i sensibilizado sobre diver-
sos aspectes preventius, mitjancant con-
ferencies, taules rodones, xerrades infor-
matives, etc..

•Seguint la política de descentralització
de l'assisténcia psiquiátrica, la Diputació
va posar en marxa, a fináis de l'any pa-
ssat, un centre de consulta externa o am-
bulatori a la ciutat de Vic; el mes de marc
feia el mateix a Sabadell i seguint amb
una planificado que preveu la creació
d'una dotzena de centres sémblants a tota
la provincia de Barcelona, ben aviat se'h
posaran en marxa a VMafrancá i Vilanova
i la Gettrú, Á Berga, á MatárÓ, a Cornelia,
L'Hospitalet, Pallejá, etc..

La "révolució psiquiátrica" ha aconse-
-guit, tjambé, enderrocar les parets sexuals
a l'Hóspital Psiquiátric de Sant Boi, repar-
tint-se els malalts, a partir d'ara, segons
criteris geográfics dins les sales, i no de
separació sexual. Cal dir, així mateix, que.

des de primers d'aquest any, tota l'assis-
téncia psiquiátrica ais centres depenents
de la Diputació és completament gratu'íta.

I, parlant de diners, diguem que el pre-
ssupost de l'any 80 destinava 1.500 milions
al tema psiquiátric, un 95% deis quals
anava destinat a pagar les estades d'inter-
nament. El d'aquest any 81 s'ha ampliat a
2.200 milions i s'hi dedica un tant per cent
mes important a tota l'ampliació de la
consulta externa.

Atenció ais toxicómans

Passant a l'altre gran tema esmentat al
principi, cal recordar que el mes de gener
fou inaugurat per la Diputació el primer
centre públic de Prevenció, Orientació i
Terapia per a Toxicómans, amb séu al nú-
mero 5 del carrer Sant Honorat de la nos-
tra ciutat.

L'inici d'aquesta nova experiencia ha
sorgit en base a un programa de treball
d'atenció ais toxicómans, que inclou les
següents fases:

a) Escoltar, b) Comprendre. c) Desinto-
xicar, d) Investigar la relació toxicóman-
droga. e) Establir diáleg per a trobar con-
juntament solucions valides de cara a la
reinserció. f) Assatjar abordatges psico-
terapéutics individuáis i de ¿fup. g) Conéi-
xer els familiars directes. h) Controlar,

tant com sigui possible, l'evolució un cop
concedida Calta.

L'equip que está posant en marxa
aquest programa está format per un direc-
tor, un sots-d i rector, dos metges psiquiá-
tres, un psicóleg, dues assistentes socials
i una secretaria.

Els malalts que acudeixen a aquest nou
Centre teñen sempre la doble condició de
voluntaris i anónims. El Centre garanteix,
en tot moment, el seu anonimat mes total
i estríete, peí secret professional a qué es-
tá obligat.

Dins del programa d'actuació en aquest
tema, la Diputació ha decidit, també, ins-
tal.lar un departament del servei per a to-
xicómans a una masia allunyada de les
poblacions. Es tracta de posar a la prác-
tica una experiencia de gran interés, ja-
aplicada a altres pa'ísos com Franga, a ba-
se de tractar un grup de trenta dogradic-
tes en un clima de comunitat, que afavo-
reixi una mes possible rehabilitació, so-
bretot a base ¿'intentar erradicar la de-
pendencia psíquica del malalt respecte a
la droga.

Diguem finalment que durant els onze
mesos de l'any passat que el Centre del
carrer Sant Honorat havia funcionat pro-
visionalment, es van tractar 187 casos
d'home^i 61 de dones, d'un total de 760
visites. •

Al barrí deis gitanos de Figueres

Una escandalosa "Operado neteja"
L' "operado neteja" al barrí déls gita-

nos de Figueres s'ha sortít de l'estrícte
marc local, per situar-se a un nivell gene-
ral i poder constatar com dins de CiU
s'amaguen actituds ctarament racistes.

Dimarts 17 de marc, 7 del matí: La Po-
licía Municipal de Figueres amb la cober-
tura de la Policía Nacional i la Guardia
Civil encerclen el barri d'una comunitat
assentada a Figueres des de fa molt temps.
Plovia i feia fred. Tothom dormía tranquil.
De sobte se sent la Veu d'un caporal des
d'un megáfon: "Tienen dos minutos para
salir".

D'aquesta manera comenca "l'opera-
ció neteja" mes peculiar i controvertida
de la historia. Solament dues persones del
consistori sabíen el qué s'anava a fer: l'al-
calde Eduard Puig i el Tinent d'Alcalde de
Govem Local, Paco González, tots dos de
CiU.
L'Ajuntament de Figueres com a Institu-
cíó no havia aprovát res d'aíxó. Es va por-
tar totatment d'esquenes ais organismes
de decisió democrática de la Corporació.
Algú ho compara amb un "tejerazo de
CiU".

De les "roulottes" ¡ camionetes veües
en surten una cinquantena de gitanos que
hi dormien. En realitat hi dormien perqué
ja no cabien a les vivendes socials, cons-
truTdes des de fa mes de quínze anys. Ho-
res d'ara es pot xifrar en uns mil gitanos
que viuen en aquest barrí en un conjunt
de vívendes que teñen una capacitat nó-
més per a sis-centes. Aqüestes roulottes i
furgonetés velles que feien de precáries
vivendes havien estat comprades per Cari-
tes i especialment mitjangant l'atenció

personal del rector del barri mossén Franco
Grues, camions i bulldotzers, comen-

cen a endur-se tot alió que troben al da-
vant, d'una manera indiscriminada. Des
de la veritable brutícía fins a un R-8 en
perfecte estat de conservado i funciona-
ment. Tots aquests cotxes, bons i dolents,
son portats a un camp municipal total-
ment a les afores de la ciutat. En aquest
lloc, uns potents bulldotzers destrueixen
els cotxes i les furgonetés vivenda, i s'adre-
ga ais gitanos una amenaga que rubrica
el regust racista de I' "operado": "Ara te-
niu quinze dies per a rnarxar de FiguereS".

La violencia continua. Paral.lelament
a aquesta destroga, la mateixa gent s'adre-
ga á un camp prop del mateix barri que els
gitanos tenien llogat i on hi ténien pe-
tites barraques de fusta i canyes on hi
guardaven básicament el bestiar i l'aví-
ram. Allá, els bombers, encenen i arrassen
aqüestes petites barraques. Tot l'aviram
queda socarrimat

La "brillant" operado "neteja" acaba.
Immediatament surten les primeres i do-
loroses conseqüénciés. Aquella mateixa
nít a la vora de cinquanta persones no sa-
ben on dormir. Aquella mateixa nit, els
responsables de l'operació descobréixen
que no eren gitanos transeunts: deis 53, 48
estaven empadronáis a Figueres. Eren per
tant ciutadans de Figueres. El tinent d'al-
calde de Governació, ofereix, cínicament,
pensió a aquelles persones sense lloc per
a dormir. Es comenga a saber que no hi ha-
vía ordre judicial, ni per fer una agafada
policial. Al jutjat de Figueres, tamppc es
presenta cap denuncia sobre "dubtosos
objectes presumiblement robats" que el

tinent d'alcalde —deia— havia trobat.
L'escándol deis fets cofnenga a correr per
la ciutat, on desgraciadament hi han
també opinions inicialment racistes.

L'Ajuntament amb urgencia ha de tro-
bar una solució rápida i provisional, al
problema de la vivenda. Shabiliten uns
locáis del PPO próxims. Comencen les
reaccions. Els diputats Juan de Dios Rami-
rez Heredia (PSOE) i Ernest Lluch i Xavier
Guitart (PSC) fan diverses accions prop de
les Corts, Parlament, Govem, Consell
Executiu,... Altres diputats també inter-
venen. Paral.lelament tots els grups de
l'Ajuntament, a excepció de CiU, dema-
nen un Pie Extraordinari, Aquest es cele-
bra el dia 23.

En aquest Pie, l'alcalde fa un informe
amb molts interrogants i punts foscos, que
és contestat peí PSC i PSUC. Aquests dos
grups demanen la destitüció del tinent
d'alcalde de Govem Local Paco Gonzá-
lez, per ser-ne el mes clarament responsa-
ble. Nou vots a favor de |a proposta i onze
a una altra alternativa formulada peí cu-
rios "bloc conservador" figuerenc, CiU,
UCD/ERC i AP, aconsegueix ajornar la de-
cisió fins que una Comissió investigadora
dictamini quines persones son les respon-
sables de l'operació i s'exigeixin les co-
rresponents responsabilitats.

Malgrat tota dilació, els fets son evi-
dents i l'actuació antidemocrática, violen-
ta y racista de CiU pot tornar a posar en
dificultat l'equilibri de govern a Figueres.

Alfons ROMERO i DALMAU
Secretari d'Organització de

l'Agrupació de Figueres
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La Constitución y el Estatut, base para cualquier negociación

Armonización; ofensiva
y discrepancias en Madrid

La votación en las Cortes,
para pedir al Gobierno un
proyecto de ley de armoniza-
ción de las autonomías, ha
provocado una seria preocu-
pación en la opinión pública
catalana y, a la vez, discre-
pancias y cierta tensión en
las relaciones entre los socia-
listas de Catalunya y el Parti-
do Socialista Obrero Espa-
ñol.

La presión psicológica que está sufrien-
do Catalunya, a acausa de las circunstan-
cias planteadas desde hace un mes y me-
dio, ha creado una situación de anormali-
dad, según palabras textuales de dirigen-
tes del Partit deis Socialistes de Cata-
lunya. La situación política española,
enormemente enrarecida desde el intento
de golpe de Estado del 23 de febrero, está
creando un clima de hostilidad contra las
autonomías, que tiene sus exponentes en
leyes especiales que tendrían que orien-
tarse exclusivamente a proteger la demo-
cracia y la Constitución y que desprenden
secuelas que pueden paralizar y hacer re-
cular, más que frenar, el proceso de cons-
trucción del Estado de las Autonomías.

A la ley de armonización y al resto de
leyes que se están tramitando con espe-
cial urgencia en las Cortes, se une el pro-
yecto de reforma de la Ley Electoral que,
según las intenciones de UCD, suprimiría
la posibilidad de representación parla-
mentaria a grupos que no alcanzaran el
5% de los votos; en el Congreso de Dipu-
tados de la actual legislatura ni C.iU., ni el
PNV, ni el PSA, ni por supuesto los dipu-
tados solitarios del grupo Mixto — Ban-
drés, Pi-Sunyer, Sagaseta, Blas Pinar,
etc.— alcanzan este porcentaje. Se une la
remisión al Tribunal Constitucional, por
parte del Gobierno Calvo-Sotelo, de la
Ley de Transferencia de las Diputaciones
a la Generalitat aprobada por el Parla-
ment e Catalunya, que constituye el pri-
mer enfrentamiento constitucional de la
autonomía catalana con el Gobierno
central. Se une el proyecto de nueva Ley
de Régimen Local que tiende a potenciar
las provincias y a restar poder a las comu-
nidades autónomas, con lo que la Genera-
litat podría verse obligada a "devolver" a
las diputaciones transferencias traspasa-
das de éstas en el año 1978. Se une la fir-
me intención de UCD de suprimir los gru-
por parlamentarios propios de los Socia-
listas Vascos y los Socialistas de Cata-
lunya en la próxima reforma del regla-
mento del Congreso de los Diputados. Se
unen, de paso, las ofensivas "particula-
res" de supuestos "intelectuales" buscan-

do el apoyo a su "manifiesto" del mismísi-
mo Martín Villa.

El día 16 de marzo el Gobierno remitió
a las Cortes la propuesta para solicitar un
proyecto de ley de armonización de las
autonomías. El texto redactado por Mar-
tín Villa fue sustituido por otro presenta-
do por la Mesa del Congreso más breve y
más suave que fue el que se debatió y vo-
tó el día 26. La propuesta fue aprobada
por una amplia mayoría del Congreso con
la abstención de algunos miembros del
Grupo Mixto, los diputados de C.iU., PNV,
PSA y cinco miembros de Socialistes de
Catalunya; el resto de miembros del PSC
presentes en el Congreso votaron afirmati-
vamente. Se daba la circunstancia de que
era ésta la primera vez que los miembros
del grupo Socialista de Catalunya vota-
ban divididos y la primera vez que miem-
bros del grupo catalán votaban de forma
diferente al resto de diputados del PSOE.
En el Senado, se abstuvieron todos los so-
cialistas catalanes.

El mismo viernes, 26, en que se votaba
la propuesta la Comissió Executiva Nacio-
nal del PSC (PSC-PSOE) se reunió con ca-
rácter extraordinario y decidió que los so-
cialistas catalanes se abstendrían en Ma-
drid. La decisión fue comunicada al porta-
voz del grupo en el Congreso, Ernest
Lluch; sin embargo, el grupo Socialistes
de Catalunya no llegó a resolver una pos-
tura unitaria. El argumento de los miem-
bros del grupo que votaron afirmativa-
mente se basaba en el "protocolo" que re-
gula las relaciones entre los grupos parla-
mentarios Socialistes de Catalunya y So-
cialistas del Congreso que, según ellos, no
permitía a los catalanes votar contraria-
mente a lo que votase el resto de socialis-
tas del Congreso. El mencionado "proto-
colo" tiene una redacción ambigua en es-
te punto y señala que cuando surjan diver-
gencias se establecerán conversaciones
entre ambos grupos con el fin de llegar a
un acuerdo unitario. Esta inconcreción y
el hecho de que el tema no se discutiese
entre ambos grupos fue, seguramente, el
principal motivo de la división.

El lunes, día 6 de abril, una delegación
de la Ejecutiva del PSOE se entrevistó en
Madrid con una delegación de la Ejecuti-
va del PSC para tratar fundamentalmente
de la llamada concertación autonómica.
Felipe González y Joan Revenios encabe-
zaban las respectivas delegaciones, de las
que formaban parte Carmen garcía Bloi-

. se, Joaquín Almunia, Javier Solana, Fran-
cisco López del Real, Raimon Obiols, Lluís
Armet, Eduard Martín y Josep Verde. En
la reunión el PSOE expuso a los socialis-
tas catalanes los planteamientos globales
y los procesos de negociación abiertos
con el Gobierno de UCD y se trataron pro-
blemas que afectan a la relación entre

ambos partidos. Se llegó al acuerdo de in-
crementar las reuniones e intercambios
entre PSOE y PSC, poniendo especial
atención en los temas autonómicos.

El PSOE se comprometió a defender
la permanencia en el Congreso del grupo
Socialistes de Catalunya, como grupo
parlamentario autónomo, aunque esta
permanencia se vea seriamente amenaza-
da por la voluntad de UCD que es quien
tiene la mayoría mecánica en el Congre-
so.

La Constitución y el Estatut son los
principios básicos sobre los que debe sen-
tarse cualquier negociación y cualquier
legislación que afecte a las autonomías.
En este sentido, Joan Reventós, primer se-
cretario del PSC se expresaba después de
la reunión conjunta con el PSOE:

— Los socialistas no admitiremos ni un
solo centímetro de recorte de la Constitu-
ción y del Estatut. Esta ha sido la conclu-
sión más importante de la reunión de tra-
bajo que hemos celebrado en Madrid. A
lo largo de la reunión estudiamos amplia-
mente la situación política actual y llega-
mos a coincidencias básicas en este análi-
sis. La consolidación y el reforzamiento
de la autonomía de Catalunya tiene que
ser una pieza fundamental en la construc-
ción del estado de las Autonomías. Esta
es una posición plenamente asumida por
el PSOE, que ahora más que nunca queda
como la gran fuerza política capaz de lle-
var a cabo una auténtica política de Esta-
do, precisamente porque asume el hecho
autonómico con todas sus consecuencias.

Lo que se votó
en Madrid

El texto de la propuesta aprobada por las
Cortes es el que reproducimos a continua-
ción. A partir de este texto, el Gobierno de-
be enviar un proyecto de ley de armoniza-
ción de las autonomías que deberá debatir-
se y aprobarse definitivamente en el Con-
greso y el Senado.

Por razones de interés general, existe ne-
cesidad para dictar una ley que establezca
los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las comunida-
des autónomas relativas a:

1) Utilización de los términos "nación",
"nacional" y "nacionalidad".

2) Garantía del uso y enseñanza del cas-
tellano en todo el territorio nacional, junto
con las lenguas propias de las comunidades
autónomas en su respectivo territorio.

3) Regulación legal de la condición polí-
tica de pertenencia a una comunidad autó-
noma.

4) Manifestación expresa de acatamiento
del ordenamiento constitucional por parte
de todas las autoridades , miembros y titu-
lares de órganos del estado, comunidades
autónomas y demás instituciones públicas.
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Reunió fins a la matinada del Consell Nacional

El debat queda obert
fins un altre Consell

Dissabte día 11 se celebra
sessió ordinaria del Consell
Nacional del Partit deis So-
cial i stes. La reunió va co-
mentar a les 5 de la tarda i
s'allargá fins passades les 3
de la matinada.

Lordre del dia tenia diversos punts: elecció de
la mesa definitiva segons el reglament del Con-
sell, presentació i debat d'un informe polític
sobre la situado actual, debat sobre reglament
de carrees públics, nomenament de delegáis
generáis del partit i precs i preguntes.

El primer punt es va "saldar" amb la confir-
mado de la fins ara provisional mesa del Con-
sell. Així la mesa definitiva queda formada per
Antoni Dalmau, Joan Cals, José Casco, Jesús
Salvador i Francesc Esteva, votada majoritária-
ment peí Consell, només amb quinze absten-
cions.

El ségon punt, l'informe i el debat de la
situació política, absorví tota la resta de dura-
ció del Consell, quedant-se encara el debat tot
just inidat, acordant-se la seva continuació a
un Consell, i ¡mpossibilitant el tractament de la
resta de temes.

La situació mes difícil
des del 15-j

Joan Revenios en nom de la Comissió Execu-
tiva Nacional, va partir, a l'informe polític,
deis esdeveniments transcorreguts des de l'úl-
tim Consell Nacional. Reafermá la proposta de
que el PSOE entres en un govern de coalició i
de cercar amplíes coincidéncies entre les for-
ces polítiques catalanes, especialment amb la
que está al govern, CiU, per tal de salvar la
Constitució i l'autonomia de Catalunya, i valo-
ra com una política de dissuació de conserva-
durisme creixent l'estratégia seguida peí govern
Calvo Sotelo y la dreta del país capitalitzant
així les conseqüéncies del cop d'Estat del 23 de
febrer. La política de fre autonómic -Assenyalá
Reventós— venia gestant-se abans del 23-F, i
ara es pren el tema autónomic com la causa
principal de la desestabilització i es preñen un
munt de mesures, especialment contra l'auto-
nomia catalana. Entorn de la llei d'harmonit-
zació, l'informe de l'Executiva assenyalava que
es volen harmonitzar conceptes i principis ja
ben definits a la Constitució ¡ degut fonamen-
talment a la no acceptació de dos deis punts
de la moció votada al Congrés, l'Executiva
acordá l'abstenció deis diputats de Socialistes
de Catalunya, votado que va provocar fisures
en el grup Aquest no és un aspecte només for-
mal sino també polític —continúa Reventós — ,
i ens trobem en la situació probablement mes
difícil des del 15 de juny, tant a Espanya, com a
Catalunya com al si del partit, i ara és fo-
namental la unitat de tots els socialistes i, so-
bretot deis socialistes de Catalunua amb l'espe-
ranga de que amb el debat que s'obria en surtí
reforcat el Partit i també la seva imatge nacio-
nal. El primer secretari va valorar com a posi-
tiva la reunió mantinguda la semana anterior
entre representants de l'Executiva del PSC i de
la del PSOE; en aquesta reunió va quedar cla-
ra la voluntat d'emfortiment de la política de
consolidació de les autonomies d'Euskadi i Ca-
talunya i l'anteposrr la Constitució i l'Estatut

per damunt de tota negociado, a la qual els
socialistes es mostren oberts. S'assenyalá la fer-
mesa en el refús ais fets consumáis i a les pre-
ssions psicológiques de la política conservadu-
rista de Calvo Sotelo. Reventós subratllá la ne-
cessitat de rearmament ideológic i l'avenc de
la incidencia deis socialistes en Pobjectiu de
l'Estat federal, així com la voluntat deis socia-
listes a preparar-se amb eficacia i preparar al
poblé per a la mobilització.

Un debat intens

A l'informe presentat peí primer secretari del
Partit, seguí un torn de debat al qual parti-
ciparen 14 consellers. Prop de les 11 de la nit,
el debat va reempendre's amb la contesta de
f'Executiva al primer torn d'intervencions, en
boca de Joan Reventós. Seguiren 24 interven-
cions de consellers, les quals provocaren la pro-
posta de l'Executiva de convocar un nou Con-
sell Extraordinari amb documents previs que
ordenessin el debat redactats per la Comissió
Política del Consell. Alguns consellers proposa-
ren que la redacció deis documents la fes una
comissió especial, creada "ad-hoc" per aques-
ta discussió concreta. Aquesta proposta va
guanyar la votació per 31 vots a favor, 28 en
contra i 12 abstencions. Després d'un reces de
cinc minuts, l'Executiva va demanar al Consell
el suport a la gestió feta per aquesta Exe-
cutiva des de la celebrado de l'últim Consell
el 8 de marc, fins aleshores. La votació va re-

Jornada Socialista
9 i 10 de maig

DISSA_BTE_ 9_A LES 10_ HORES
orígens de la Nació catalana i de les
seves Institucions a través de la historia
J. SOBREQUÉS - TERMES

16_H0RAS

Rarlament i Govern de la Generalitat
poders i competéncies
EDUARD MARTIN

OUMENGE 10 A LES 10 HORES
el financament de la Autonomía
JOAN COLOM

16 HORES
la pcdrti'tica Autonómica després del 23/2
funck5 pública i transferéncies
JOAN PRATS

caí mata - saifores
secretaria de formado

soldre's amb 32 vots afirmatius i 19 absten-
cions. Finalment el Consell va acordar que fos
la propia Executiva la que es constituís en co-
missió "ad-hoc" per a la elaborado deis docu-
ments que es discutirán en un proper Consell a
celebrar d'aquí a dues o tres setmanes. B

Amb la llei d'harmonització de fons

Qué vol dir pesar a Madrid
L'harmonització de les autonomies,

be' que referida a qüestions que no gra-
ten la butxaca, té una forta cárrega
emocional. A Madrid aixó és difícil de
fer-los-hi entendre. Fa pena que a la te-
levisió, a la premsa, etc., en lloc de
preguntar-te sobre problemes econó-
mics i socials vius, hom et demana que
et defineixis sobre qüestions termino-
lógiques.

Els polítics catalans hem de ser
conscients que pretenem arrencar po-
der de l'administració central de l'Es-
tat, per exercir-lo a Catalunya, I que
trobarem —i trobem— fortes resistén-
cies com no podria ésser d'altra mane-
ra. Per tant, per a portar a cap la nostra
tasca hem d'utilitzar a cada moment
els arguments que millor convinguin a
la finalitat que perseguim, i hem
d'adoptar les actituds, flexibles o no,
que ens puguin resultar mes positives
a cada cas.

Segons la meva opinió, els viatjants
catalans saben vendré amb traga els
nostres productes arreu d'Espanya, men-
tre que els polítics catalans no teñen la
mateixa habilitat, quant a vendré la
imatge de Catalunya a Madrid.

A la capital d'Espanya, ara com ara,
només pesen dues forces a nivel! d'Es-

tat: la UCD i els socialistes. El que cal
és teñir polítics catalans presents i
amb forga i prestigi a tots els órgans
centráis oh es preñen dicissions. Per-
sonalment, el tema sempre m'ha preo-
cupat, tot i que a l'área económica
els socialistes tenim un pes evident a
Madrid.

Amt totes les dificultáis que s'origi-
nen per la correlació de forces en pre-
sencia tan adversa per ais socialistes,
pensó que donem una imatge prou
coherent peí que fa a teñir un projec-
te autonómic ciar; pensó que és grá-
cies a l'existéncia d'un nombrós grup
parlamentari socialista que s'han
arrencat al govern central els espais
d'autonomia que tenim. Si se'ns vol re-
tallar — l'autonomia— des de la UCD,
només ens queda confiar en el suport
deis socialistes; confiar amb els socia-
listes o desesperar. Perqué, no ens en-
ganyem, a Madrid no pesa ningú mes (si
ens movem dintre del marc constitu-
cional).

Treballar, exercir, a Madrid et dona
una informació que t'aconsella valorar
quant decissiu és teñir el suport deis
socialistes espanyols.

JosepSUBIRATS
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Un problema inoportú per a CiU

La reclamado de treball
per a tothom

L a Secretaria de Política Sindical
del Partit deis Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) ha manifestat

la mes enérgica protesta i preocupado
davant la greu insensibilitat social respec-
te els milers d'aturats de Catalunya, que
representa el rebuig, per part de CiU, CC-
UCD i ERC, de l'esmena presentada peí
Crup Parlamentari Socialista, ais Pressu-
postos de la Generalitat, per tal de dotar
de mitjans financers i fer possible el Fons
d'lnversió per a l'Ocupació.

Aquesta Secretaria de Política Sindical
havia mantingut els darrers dies, reunions
tant amb ERC, com amb el propi Conse-
ller de Treball, Sr. Rigol, per tal d'aconse-
guir una reconsideració del seu vot nega-
tiu en ponencia, atesa la greu situació
deis prop de 300.000 aturats a Catalunya,
deis quals mes de la meitat es troben sen-
se cap mena de subsidi que pugui pal.iiar
les conseqüéncies de manca de medis su-
ficients, que fins i tot a milers de famílies
arriba a situacions d'estricta supervivén-
via. La darrera reunió amb el conseller de
Treball es va produir a la Generalitat, a les
9 h. del mateix matí del dimecres dia 1
d'abril, dia que tenia d'ésser votada al
Parlament l'esmena socialista de la cons-
titució del Fons d'lnversió per a l'Ocupa-
ció. La voluntat ambigua que fins alesho-
res ens manifestava el conseller ens feia
pensar en la possibilitat d'algun canvi
d'actitud de darrera hora, que malaurada-
ment no es va produir.

No és hora de parlar de la flexibilitat i
possibilitats amb que aquest Fons es plan-
tejava, perqué d'aixó se'n ha fet prou re-
ssó la premsa diaria, en tot cas sí que cal
insistir que a l'únic que sí obligava era
a la reserva de 7.000 milions de Deuta Pú-
blica per a aquest Fons, quantitat que CiU
podia veure com assenyada i prou renda-
ble socialment, fins i tot si tota hagués es-
tat destinada a obres comunitáries realit-
zades sota la direcció deis Ajuntaments
de Catalunya, amb la contractació tem-
poral d'aquells aturats sense subsidi, de
mes urgents necessitats.

Els socialistes son mes conscients que
ningú que el problema global de la manca
de llocs de treball, només pot enfrontar-se
a partir d'una clara i decidida política
económica d'abast estatal, que amb la
vista posada a la creació de nous llocs de
treball determini les mesures d'ordenació
legal i financera mes adients. Per aixó es-
tem disposats a compartir els esforgos
que calgui i a cercar les mes amplíes coin-
cidéncies, tal i com ha repetit reiterades
vegades el company Felipe González.
Així també ho ha demostrat UGT, tant
amb la signatura de L'AMI com amb l'ober-
tura de negociacions series sobre l'ocupa-
ció, amb el govern d'UCD i amb la Patro-
nal CEOE. Així també ho demostra UGT
de Catalunya obrint un procés de nego-

No es pot dir ara que aixó és un problema que ha de resoldre's a Madrid.

ciació sobre l'ocupació amb el Foment
del Treball.

Pero també afirmem rotundament que
a la lluita contra les conseqüéncies de
l'atur, i en especial davant els aturats sen-
se subsidi i els joves sense feina, hem d'ac-
tuar decididament i solidáriament de ma-
nera complementaria a les responsabili-
tats del govern de l'Estat. Així ho tenien
entes els socialistes quan ais Pressu-
postos Generáis de l'Estat várem fer una
esmena reclamant que tots els fons d'ocu-
pació estatals fossin regionalitzats, se-
gons criteris objectius i solidaris, per tal
que fossin distribuTts a cada regió i nacio-
nalitat i així la Generalitat de Catalunya
podria preveure quina quantitat seria
l'assignada. Aquesta esmena tampoc va
rebre el recolzament de CiU a Madrid. Si
aquesta esmena en lloc de no haver pros-
perat, hagués prosperat, avui ei senyor
Rigol, no hauria de dir, com ha dit públi-
cament, que cal fer de nou gestions a Ma-
drid per a cercar uns milions de pésetes,
pero aixó sí, cal fer-ho de manera "sigilo-
sa" a fi de no "desvetllar peticions" d'al-
tres regions de l'estat, davant de les nos-
tres comandes. Tammateix Catalunya un
cop mes condicionada a una política de
"reclamacions" a la qual ens té acostu-
mats el "seny" de la Política de CiU'a Ma-
drid, dissenyada sota el prisma de la" insq,-
lidaritat social i nacional entre tots els po-"
bles de l'estat espanyol. La veritat, pero,
és inexorable, els ja massa anomer>ats
1.300 milions están prácticamente acabats,
i d'aquí a pocs dies aquests tréballadors
ocupats temporalment a tasques comuni-
táries es trobaran sense feina. El conseller
de Treball ha de demanar dinersal govern
d'UCD de l'Estat. El conseller ño podia dir
no ais parats sense subsidi, ais joves sense
feina, al Pressupost de la Generalitat..

Els senyors de CiU (i el seu conseller de

Treball) son els responsables de les expec-
tatives sobre l'atur, per tant no poden dir
justament ara, que es pretén concretar i
articular un pía, que aixó és un problema
del govern de Madrid, excepte que s'esti-
gui disposat a assumir la cárrega d'oportu-
nisme polític que a la llum d'aquesta ac-
titud ha tingut les seves actuacions ante-
riors. En tot cas queda ciar que per CiU
l'atur té forma de pilota i que la recla-
mado d'un lloc de treball en qualsevol
Mengua que es faci— per CiU no passa
mai d'ésser solament un problema "ino-
portú" per un projecte nacional místic
per a Catalunya.

Mes aviat, de tot plegat, sembla des-
prendre's que el govern de CiU ha fet ju-
gar un paper de gran comediant, al conse-
ller de Treball, per tal de dir que CiU tenia
un pía contra l'atur: El Pía Rigol, i que sí
aquest no es complia era perqué la poca
solidaritat deis tréballadors i l'ego'ísme de
la petita i mitjana empresa no ho perme-
tien. Tammateix una veritable renuncia
de responsabilitats de govern, per a les
quals també (caldrá recordar-els-hi) han
estat elegits.

Aquesta Secretaria de Política Sindical
del Partit deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), voldria que el govern de CiU
de+a Generalitat reconsideres. Malament
podtá argumentar CiU que no governa m¡-
llor perqué els traspassos no li venen amb
tots els ets i uts, i en aquells temes que
pot demostrar haver connectat amb la
greu situació económico-social del nostre
poblé, no ho fa. I és evident que a la dis-
cussió deis Pressupostos de la Generalitat,
era una bona ocasió de pensar fer un pre-
ssupost de la Generalitat per a tot el poblé
de Catalunya.

Santiago RIERA
Secretari de Política Sindical

del PSC (PSC-PSOE)
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Davant de la primera volta de les presidencials franceses

Mitterrand: Espenta de la dreta,
traveta deis comunistes

"Oposem-nos amb totes
les nostres forces a l'entrada
d'Espanya i de Portugal, al
Mercat Comú". "Diguem no,
definitivament, no!". Aqües-
tes frases comminatóries fo-
ren pronuncíades fa pocs
dies a Tolosa del Llenguadoc
peí Secretan General del
Partit Comunista francés i
candidat a la presidencia de
la República, Georges Mar-
chais. El dirigent comunista
accentuá, encara, el seu re-
buig ja conegut davant els
agricultors del Mig-dia de
Franca en un esforc demagó-
gic per a millorar el percentat-
ge de la seva votació.

La veritat és que la propaganda electo-
ral per a la presidencia de la República
Francesa s'accelera quan falten molts
pocs dies per a la primera volta, el 26
d'abril, a la qué es decidirá quins serán els
dos candidats elegits, entre la desena que
es presenten, per disputar-se el primer ca-
rree de Franca 15 dies mes tard, el 10 de
maig.

Des de la nostra darrera crónica els pro-
nóstics no han variat. Valery Giscard
d'Estaing, el President actual, segueix
essent el mes ben situat al camp del cen-
tre-dreta mentre que el socialista Francois
Mitterrand ho és al camp de l'esquerra.
Els altres dos grans partits que segueixen
son, per una banda, el de gaullista de
Jacques Chirac i, per l'altra banda, els
comunistes representáis per Georges Mar-
chais. Ambdós saben que no teñen possi-
bilitats de disputar la final (excepte una
sorpresa d'última hora peí que es refereix
a Chirac) pero s'esforcen per a obtenir, a
la primera volta, el máxim de vots possi-
bles per a colocar-se en posició de forca
i poder negociar el seu ajut amb el guanya-
dor; sigui Chirac amb Giscard d'Estaing,
sigui Marcháis amb Mitterrand.

Perqué ens interessa mes directament,
val la pena que ens parem a considerar la
política agressiva desenvolupada pels co-
munistes enfront del candidat socialista.
La posició deis dirigents comunistes és re-
sumeix així: Per a ajudar a Mitterrand a
guanyar volen que si aquest és elegit pre-
sident de la República obri les portes del
govern a's comunistes. Si guanya i no no-
mena ministres comunistes provocaran
una onada de vagues obreres i d'agitació
social al país.

La demanda semblaría "normal" si el
PC. contemples una col.laborado lleial
de govern amb els socialistes per aplicar

Aspecte d'un deis mh'mgs del PSF. Aquest, a Béziers. Lionel jospin, secretar! general deis socia-
Hstes francesos, adrecant-se al públie assistent.

un programa elaborat de mutu acord.
Pero no és aquest el cas. "Volem anar al
govern —diuen Marcháis i els dirigents
comunistes — , per a vigilar i controlar els
socialistes i evitar que es desviín cap a la
dreta. Només la nostra presencia pot evi-
tar que enganyin ais treballadors.

Aquest estat d'ánim, mes policíac que
fraternal, fa que la col.laborado comunis-
ta sigui contemplada amb recel pels so-
cialistes. La dreta no ha deixat d'aprofitar
la posició comunista per a convertir-la en
arma de propaganda i pronosticar tota
classe de calamitats peí país, en cas de
triomf de Mitterrand, tant si els comunis-
tes entren al govern com si en queden al
marge. Molts observadors opinen que la
postura comunista i la seva exagerado ex-
trema té precisament per finalitat evitar
que Franga tingui un president socialista.
H¡ ha moltes maneres de fer fracassar una
candidatura i aquesta, diuen, n'e's una. No
cal oblidar que els dirigents de la URSS,
a través d'un article de "Pravda", ha ma-
nifestat ja la seva preferencia peí presi-
dent actual.

La resposta socialista és clara: "Si els
comunistes volen entrar al govern caldrá
que no calquin la seva política internacio-
nal amb la de la URSS casos d'Afghanis-
tan i Polonia principalment); que acabin
amb els seus atacs calumniosos contra no-
saltres i que donguin mes proves de bon
comportament democrátic". Quant a la
perspectiva de grans moviments de pro-
testa social si els comunistes no entren al
govern, els socialistes son formáis: No és
el PC el qui decidirá el comportament
deis treballadors sino el propis obrers.

Mitterrand creu que el seu triomf, cas
de produir-se, provocaría una onada
immensa d'entusiasme popular que li
permetria limitar el paper deis comunistes
per constituir un nou govern. La possibili-
tat de que Michel Rocard sigui nomenat
primer ministre ha fet guanyar també
punts a la candidatura Mitterrand, el qual

s'esforga, ara, per tranquilizar sectors de
centre el vot deis quals necessita per a
compensar eventuals defeccíons de
l'electorat comunista. Pero Mitterrand no
cedeix en els aspectes fonamentals del
seu programa i ha anunciat ja que, cas
d'ésser elegit president de la República,
aplicaría immediatament una serie de me-
sures de carácter social que accentuarien
l'entusiasme popular previst.

Pero encara no estem a la recta final.
És necessari passar abans per la primera
volta, que no es considera com una sim-
ple formalitat. El percentatge de vots deis
dos segons —Chirac i Marcháis— tindrá
incidéncies importants a la segona volta.

Tots els sondatges d'opinió fan preveure
que el dirigent comunista tindrá una
pérdua de vots en relació a eleccions pa-
ssades, la qual cosa, de confirmar-se re-
presentaría un fracás personal i de la seva
política sectaria. Aquesta perspectiva ex-
plica que utilitzi els arguments mes de-
magógics, com la negativa definitiva a
l'entrada d'Espanya i de Portugal al Mer-
cat Comú, per a augmentar el nombre deis
seus vots.

Acabem amb una nota curiosa: Arlette
Laguiller, candidata d'un corrent trotskis-
ta que ja és presenta a les eleccions pre-
sidencials de 1974 i obtingué llavors mes
de 600.000 vots, se sitúa d'entrada a
l'esquerra deis socialistes i comunistes.
Un periodista li pregunta darrerament a la
televisió:

"I vosté qué pensa de la menaca comu-
nista de declarar vagues obreres en cas
d'un triomf de Mitterrand si aquest darrer
no els deixa entrar al govern?".

"Oh —respongué tranquil.lament Arle-
tte— és que de vagues obreres n'hi haurá,
i forca, tant si els comunistes entren el go-
vern com si no hi entren".

Altrament dit, els comunistes son victi-
mes del seu propi argument.

Carmel ROSA
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Haig, en Madrid; en plan reconciliador

La OTAN no es un "asunto interno"
Mientras el presidente de

los USA se recuperaba del
balazo de un supuesto loco
que hizo peligrar su vida, el
"tercero" de la adminis-
tración norteamericana, el
secretario de Estado Alexan-
der Haig se ha pasado por
Madrid para repetir hasta la
saciedad que los yankees es-
tán a favor de la democracia
española y a hacer de padri-
no de la entrada de España
en la OTAN, del brazo del
gobierno de Calvo-Sotelo.
El controvertido general Haig no encon-

tró un clima muy acogedor a su llegada

a España. Aquí costará olvidar que fue
Haig quien comentó que "era asunto
interno" el golpe de Estado que se inten-
tó en España el 23-F i que la administra-
ción norteamericana no empezó a lanzar
"vivas" a la democracia española hasta
que el golpe se hallaba bien controlado.

La visita de Haig ha intentado, funda-
mentalmente, limar asperezas en las re-
laciones hispano-norteamericanas, un
tanto enfriadas, en un momento en que la
situación internacional y las relaciones Es-
te-Oeste aconsejan a los USA tener en Es-
paña el aliado incondicional que hasta
ahora ha tenido.

El segundo punto importante de la visi-
ta era el inicio de conversaciones para ne-
gociar un nuevo contrato bilateral entre
España y Estados Unidos, para cuando fi-
nalice — el 21 de septiembre próximo— el
vigente Tratado de Amistad y Coopera-
ción que, continuación de los contratos

Prohibido el derecho de huelga

Polonia: Los obreros,
en una encrucijada

Los trabajadores polacos se debaten
en el famoso dilema del "Hamlet", el
"ser o no ser", a causa de "huelgas sí,
huelgas no". La razón es que el Sejm,
el Parlamento polaco, ha aprobado
una resolución de 10 puntos por los
cuales se prohibe la convocatoria de
huelgas durante dos meses.

Ciertamente, la "cuestión polaca"
no ha finalizado aún, ni en un sentido
ni en otro, y parece que va para largo.
Como se recordará, el pasado 30 de
marzo finalizaron las maniobras del
Pacto de Varsovia en tierras polacas,
llamadas "Soyuz-81", tras diez días de
ejercicios militares, con prórroga in-
cluida. Las maniobras terminaron más
tarde de lo previsto, lo que en distin-
tos círculos del bloque occidental se
ha interpretado como una "tentación"
no consumada a intervenir en los asun-
tos polacos. La huelga reprimida de
Poydgoszcz, en la que hubo varios
heridos, entre ellos un líder de Solidar-
nosc, a pesar de las continuas llama-
das a la calma efectuadas unilateral-
mente por el sindicato, o bilateralmen-
te entre Solidaridad y el Gobierno po-
laco, no ayudó ni mucho menos a la
tensión ya existente.

Y si las tropas del Pacto Varsovia no
han intervenido en los asuntos internos
de Polonia, que sobre el papel salva-
guarda la Carta de Helsinki y que rati-
ficará la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa que se está
celebrando en Madrid, se ha debido a
las innumerables presiones a nivel in-
ternacional, tanto políticas como eco-
nómicas, que actúan sobre Polonia.

Para empezar, según la actual estrate-
gia soviética, la URSS no volvería a
propiciar una invasión a "lo Afganis-
tán", es decir, en solitario; buscaría el
apoyo de sus aliados:el Pacto de Varso-
via, que fuesen todos los que invadie-
ran Polonia; la "culpa" compartida, las
"responsabilidades" también, así co-
mo el padecimiento auna nada impo-
sible política aislacionista promovida
por Occidente. No seria una invasión,
tampoco, como la de Hungría (1954),
ni como la de Checoslovaquia (1968),
pero sí que originaria un crecimiento
de la tensión internacional, un incre-
mento de establecimientos de armas
atómicas de medio y largo alcance un
bloqueo económico... en definitiva, la
guerra fría.

Por otra parte, también cabe tener
en cuenta los condicionantes econó-
micos, pues la deuda exterior pola-
ca asciende en estos momentos a
2.400.000 millones de pesetas, de los
cuales, más de la mitad están adeuda-
dos al COMECON y el resto a entida-
des financieras occidentales. Por este
motivo, evidentemente, a Occidente
no le interesa una postura que ponga
en peligro sus negocios.

De ahí cabe explicar la "tranquili-
dad" pedida por el presidente polaco,
Jaruzelski, durante dos meses. Solida-
ridad se debate, ahora, entre el aca-
tamiento al mandato del Sejm o conti-
nuar apostando fuerte en la conquista
de las libertades sindicales y los dere-
chos económicos de los obreros pola-
cos.

Ser o no ser, ésa es la cuestión.

bilaterales franquistas, se renovó en 1976.
El gobierno Calvo-Sotelo pretendía que

se firmase un "acuerdo-puente" de un año
de duración hasta septiembre de 1982,
fecha para la cual este gobierno prevé la
entrada de España en la OTAN. De las
conversaciones con el secretario de Esta-
do norteamericano se desprendió, sin em-
bargo, la impresión de que se va a la firma
de un nuevo tratado para cinco años que
incluya las características de la democra-
cia española, ausentes en los anteriores
contratos, y sus necesidades defensivas
con la perspectiva de entrar en la OTAN
en el mismo contrato, en las fechas pre-
vistas por eJ gobierno, tratado que perma-
necería vigente incluso estando en la
OTAN. Las negociaciones que han de con-
ducir a uno u otro acuerdo se iniciarán
este mismo mes y se prevé que no sean
un camino de rosas. Calvo Sotelo de-
sea un amplio respaldo parlamentario
al tratado que se firme con los Estados
Unidos y si en él va implícito el tema
OTAN, puede encontrarse con grandes
dificultades ante la conocida oposición
de la izquierda española, concretamen-
te de los socialistas. Aunque la solución
de "acuerdo puente" no se descarta, pa-
rece ser que a los norteamericanos les
interesa más el acuerdo para cinco años
para tener atadas y bien atadas sus re-
laciones con España en un futuro en que
la conflictividad internacional no les
permite veleidades provisionales.

Entre las compensaciones económicas
y militares que seguirán al acuerdo que se
firme se encuentra la construcción y com-
pra de un moderno avión de combate tipo
FACA y la compra por parte de España de •
145 aviones caza de combate que valen
unos 250.000 millones en total. El nuevo
contrato podría también reducir las bases
militares americanas en España y, por
otro lado, podría posibilitar la instalación
de armas nucleares norteamericanas en
territorio español.

El general Haig confirmó su confianza
en el embajador Terence Todman, tam-
bién de dudosa actitud el 23-F, y trató con
las autoridades españolas en torno a la
Conferencia de Seguridad y Cooperación,
la situación en América Latina, en el norte
de África y en el Próximo Oriente. Haig,
contrariamente a las posturas oficiales es-
pañolas, se mostró a favor de Marruecos
en el conflicto del Sahara y a favor de
Egipto respecto al próximo Oriente: el te-
ma de El Salvador fue desviado por el
secretario de Estado con duras acusacio-
nes a Cuba y a Nicaragua.

El líder de la oposición española Felipe
González se entrevistó con Haig a quien
expuso las posiciones socialistas respecto
a la firma de un nuevo tratado y a la en-
trada en la OTAN. En su calidad de repre-
sentante de la Internacional Socialista,
González insistió en reabrir el diálogo con
Washington para la pacificación de Amé-
rica central y anunció su visita a los Esta-
dos Unidos, en este sentido, para el próxi-
mo mes de mayo. H
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A l'ex-vila de Gracia

Homenatge a Mercé Rodoreda
Al marc de l'homenatge

que el barri de Gracia li va
retre a la Mercé Rodoreda,
l'últim Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, se celebra
e\ passat día 2 d'abril un de-
bat obert al públic respecte
la personalitat creativa i hu-
mana d'aquesta autora.

L'acte se celebra sota la presidencia de
la Mercé Sala, regidora i presidenta del
Consell Municipal del Districte Vlllé
— l'entitat organitzadora— al marc de la
sala d'actes de l'Orfeó Cracienc.

Hi intervingueren, a mes del públic que
protagonitzá un debat prou interessant, la
Carme Arnau, estudiosa de l'obra de la
Mercé Rodoreda i responsable de la col.lec-
ció de literatura "Les millors obres de la Li-
teratura catalana"; del conjunt de la seva
comferéncia destaquem el següent:

"El primer cicle de l'obra de la M. Rodore-
da, des d'"Aloma" fins al "Mirall trencat"
és básicament una autobiografía disfres-
sada de l'autora". Senyalá mes tard com a
trets definitoris de tota l'obra la seva qua-
litat, "ha escrit amb perfecció formal, es-
tructural i de llenguatge"; la seva veritat,
"perqué només ha escrit del que coneixia
a fons, és a dir, de la condició humana, es-
pecialment la femenina"; i finalment la
seva fidelitat, "sempre ha escrit en cátala,
un cátala rici precís".

La Mercé Rodoreda y la Mercé Sala davant la placa de la Plaga del Diamant

Pél que fa a hores d'ara ja anomenat se-
gon cicle narratiu de la M. Rodoreda, Carme
Arnau afirma que si bé "el primer s'ali-
mentava de la vida, en aquest segon cicle
s'alimenta mes aviat de fantasía". Final-
ment, tot referint-se a la "fúgida" de Bar-
celona de l'autora, Carme Arnau explica
que el fet que la M. Rodoreda visqui a Ro-

D'esquerra a dreta, Joan Salas, Mercé Sala, Carme Arnau i Joan Triadú, a l'acte d'homenatge a la
Mercé Rodoreda.

manya té molt a veure amb que "Barcelo-
na ja no és la mateixa, ara ja és bilingüe".

Després de la Carme Arnau va prendre
la paraula Joan Triadú, escriptor, crític i
mestre; va ressaltar l'humor i la senzillesa
del llenguatge utilitzat per la Mercé Ro-
doreda, de qui va parlar des d'una pers-
pectiva de públic adolescent, el que ell
mes coneix per la seva qualitat d'ense-
nyant. En aquest sentit, i a una breu inter-
venció, va senyalar l'especial predilecció
del públic jove per dues obres de l'autora
homenatjada: "Aloma", especialment ad-
mirada i llegida per les noies, i "Mirall
trencant", mes predilecta del nois.

Finalment, i abans de passar al debat
que abans esmentavem, va intervenir en
Joan Salas, en la seva qualitat d'editor del
Club del Novel.listes, on la Mercé Rodore-
da ha publicat gairebé la totalitat de la se-
va obra.

Els actes d'homenatge a la Mercé Ro-
doreda van teñir el seu centre d'atenció el
dia 5 d'abril quan, a la placa del Diamant
de Gracia va ser descoberta, davant de
l'homenatjada, una placa commemorati-
va i recordatoria del que ha estat aquesta
plaga per a l'autora, extrem que és palés
al seu llibre titulat justament "La placa
del Diamant."
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L'Odeón de
Canet, una
bona
experiencia
cultural

El "Café Odeón" de Canet de Mar
— al Maresme— ha estat noticia darre-
rament. El seu nom ha saltat a les pla-
nes deis diaris, arran d'una serie de
problemes que els seus responsables
han tingut amb la Junta Directiva de
la Cooperativa la Unió, entitat que els
acull. Un sector d'aquesta entitat volia
aconseguir, fós com fós, el tancament
de l'Odeón perqué allá on hi havia una
voluntat d'oci i una interessant progra-
mado musical i cultural, hi veien tan
sois "sexe, droga i violencia". Afortu-
nadament pero, aquells problemes
s'han superat de moment i les portes
de l'Odeón resten obertes per a to-
thom.

Pero ara valdría la pena que l'Odeón
tornes a ser noticia, no per problemes
mes o menys escandolosos, sino per la
seva continuada activitat. L'Odeón s'ha
convertit en un d'aquests centres pi-
lots d'animació cultural, que alguns
curiosos del tema s'han ocupat d'ana-
litzar. Es tracta d'un deis pocs locáis
estables que existeixen a comarques
peí que fa a música, teatre, cinema,
etc. Si algún cap de setmana us deixeu
caure per Canet i entreu a l'Odeón,
tindreu váries possibilitats: llegir un
"Tintín" tot escoltant bona música, fer
un 111 al domino* assistir al concert de
torn —hi passen els míllors músics del
país — , o veure una pel.lícula al "Ci-
nema Mes Petit del Món", sala anexe
amb capacitat per a quinze espectadors
Tot aixó de forma continuada i profe-
ssionalitzada, que és el mes important.

La historia de l'Odeón arrenca de
quatre anys enrera, quan el grup Co-
mediants va a viure a Canet i, amb un
grup de gent jove de la població, deci-
deixen engegar de nou el teatre i el ca-
fé de la Cooperativa La Unió, tancats
en aquells temps i en estat gairebé
ru'ínos. L'éxitde les primeres iniciatives
ha fet possible que avui l'Odeón sigui
un deis centres mes vius del país i que
en aquest temps s'hagin fet mes de dos
cents espectacles de tota mena.

En aquests moments que les ins-
titucions acostumen a caure en pe-
rills d'ajudar a les grans iniciatives cul-
turáis ja estabilitzades, normalment
centrades a Barcelona, valdría la pe-
na que es comencessin a teñir en
compte aquest altre tipus de projectes.
Aixó en el cas que volguem una cul-
tura viva i descentralitzada, natu-
ralment!

EX

I Jornades Socialistes de Política Social del Menor

"La societat está malalta,
i no el nen"

Referent al mateix tema
també vam parlar amb la Ro-
sa María Rossell qui ens va
transmetre la seva preocu-
pado peí fet que "el Consell
Superior de Protecció de
Menors es nega a traspassar
competéncies a la Generali-
tat; realment, el futur de la
protecció de menors al si de
la Generalitat és molt negre."
De "L'atur juvenil i Pexplotació laboral

del menor" ens en parla el diputat al Par-
lament de Catalunya Joan Codina, en el
sentit que "No es preveu l'atur juvenil",
afegint també que cal "protegir els joves
que tinguin possibilitats de trobar treball,
pero també cal preparar-los per a que el
trobin, és a dir potenciar la Formació Pro-
fessional tot actualitzant-la"

Joan Costa, socióleg, tractava la pro-
blemática de la inadaptació des del seu
punt de vista professional. Va manifes-
tar-nos la seva opinió en quatre paraules
molt clares: "La societat está malalta, i no
els nens."

Peí que fa al marc jurídic vam parlar
amb l'Angel de Sola i amb en Francesc
Sarda. El primer ens digué que "En efecte
hi ha competencia exclusiva dins de tot alió
que resta fora de la legislado estatal, pero
s'ha de teñir en compte que la tendencia
de les Neis previstes al projecte del Codi
Penal, al projecte de llei orgánica del Po-
der Judicial, i a alguna reforma del Codi
Civil, dins de la materia civil tendeixen a
una jurisdicciónalització, és a dir, el jut-
ge tindrá una competencia mes gran en
aquests ámbits.

Francesc Sarda ens parla del qué ales-
hores encara era el projecte de llei de ser-
veis socials, ja que el Parlament de Cata-
lunya l'havia de considerar pocs dies des-
prés. Malauradament, com tots sabeu, el
partit majoritari del Parlament va decidir
que no calia ni considerar-la.

"La llei de Servéis Socials tracta tots els
sectors que necessiten protecció, inclosos
els menors, naturalment, i com que aques-
ta és la llei de necessitats urgents, després
s'anirá omplint tots els objectius a cobrir.
És una llei molt amplia."

S'han celebrat les primeres Jornades
Socialistes del Menor, el passat día 4
d'abril, amb l'objectiu principal d'apro-
fundir dins de la complexa problemática
del "nen i l'adolescent en perill", del nen
i l'adolescent marginats, amb la finalitat
d'estudiar les formes d'íntervenció pre-
ventiva i tractament.

Les jornades van ser encetades amb
unes paraules d'en Pere Jover, que entre
altres coses senyalá el fet que mes de la
tercera part de la població son joves. Des-
prés la Rosa Barenys va llegir l'esborrany
que en Joan Reventós tenía previst llegir
a l'acte, i que malauradament no va poder
llegir; d'entre aqüestes notes cal destacar
la situació de les causes de la marginació
deis joves a les falles d'origen estructural.

Várem parlar amb alguns deis ponents
de les jornades, per a intentar copsar llurs
opinions respecte ais temes i ais punts
mes delicats i conflictius. Del tema del
"Paper de l'escola a la inadaptació, la
marginació ¡ la delinqüéncia" várem par-
lar amb la Dolors Renau, que ens mani-
festá la necessitat que "Pescóla deixi de
ser un lloc estrictament destinat a l'en-
senyament, per a passar a considerar-lo,
especialment ais mares socialment mes
desvalguts, com un lloc de treball social
des del que es té accés a la totalitat de la
poblado infantil."

Respecte a la ponencia "Resposta insti-
tucional davant deis menors especialment
marginats o inadaptats", vam parlar amb
M. Teresa Massons, qui ens manifestá que
"El nen que roba no ho fa per casualitat",
així com que l'escassa eficacia del Tribu-
nal Tutelar de Menors és deguda "al poc
nombre de delegats, que venen a ser com
assistents socials; a tota la provincia de
Barcelona n'hi ha tres, i a la de Tarragona

, cap". •

D'esquerra a dreta Francesc Casares, Marta Mata, loan Codina, Pere lover, Rosa Barenys i loan
Costa, en el moment de comencar les jornades.
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A Vilanová del Camí, una experiencia interessant

Potenciar Tesport
des deis ajuntaments

El regidors d'esports deis
ajuntaments catalans a vega-
des son també noticia. El pa-
norama esportiu a les nostres
ciutats i viles ofereix un as-
pecte den desolador. Es per
aixó que el cas de la regidu-
ría d'esports de Vilanová del
Camí, presidida peí socialis-
ta Doroteo Borrega, ha asso-
lit un gran ressó a tota la co-
marca de l'Anoia.

Amb dos anys de democracia munici-
pal; s'han millorat les poques instal.la-
cions existents, s'han creat equips de ho-
quei i de ciclisme, s'han fet cursets, s'han
organitzat campionats de pilota a má, de
fútbol-sala, de hípica..., s'estan construint
dues piscines i un circuit de footing, s'ha
dotat les escoles estatals de monitor
d'educació física, s'han fet cursos de na-
tació per a 500 infants...

Doroteo Borrega és un bon coneixedor
det món de l'esport; ha practicat fútbol i
atletisme i ha estat entrenador d'equips
de fútbol durant sis anys. Ha viscut Ces-
port des de dins i suprimeix els maldecaps
d'aquesta activitat que porta la regidoría
simplement "amb ganes de fer-ho

— Quan varem entrar a l'Ajuntament
— ens diu el regidor de Vilanová del ca-
mí— l'esport estava deixat anar: només es
feia fútbol i hi havia una pista poliespor-
tiva on la canalla hi anava a tirar pedrés.
Ara hem aconseguit augmentar a 14 els
equips de fútbol, una penya ciclista amb
50 socis i un equip de hoquei infantil, del
patronat municpal, que ja s'ha classificat
pels campionats d'Espanya. S'está creant
un equip d'atletisme, i hi ha altres grups
que funcionen, com els cacadors; l'Ajun-
tament está present llengant i recolgant
iniciatives a tots aquells ámbits on pot ha-
ver-hi interés.

— Quines competéncies esportives te-
ñen els ajuntaments?

— En principi, fomentar l'esport, a les
instal.lacions municipals i anar creant-ne
de noves i mes completes. També fer cos-
tat a tots els ciutadans que es mouen a
l'esport.

— Hi ha capacitat i mitjans per millorar
des de l'ajuntament l'ámbit esportiu mu-
nicipal?

— Capacitat, sense cap dubte, si ens ho
proposem. Els mitjans s'han de buscar i
n'hi han si es busquen bé. Si es porten les
coses com cal pots rebre ajuts de federa-
cions com la de fútbol, atletisme o nata-
ció. També hí ha la deíegació d'Esports de
la Generalitat que es porta prou bé. Tam-
bé la Diputado i fins ara el Consell Supe-
rior d'Esports. Calen trámits burocrátics i,
sobretot, moltes visites. No es pot fer el
que fan molts ajuntaments: "necessitem

Doroteo Borrega contempla els nous pro/ectes esportius municipals: "Calen ganes per a superar
els problemes".

tantes peles, demanem-les a la Diputado",
i no és així. Abans de demanar cal assesso-
rar-se bé, saber on s'ha d'anar a trucar i
llavors només cal paciencia i constancia.

— S'han notat els traspassos a la Gene-
ralitat?

— No, de moment el que ha fet la Ge-
neralitat és donar-se a conéixer i fer un
estudi del treball a realitzar per a dema-
nar subvencions. Aixó ja ho feia pero el
Consell Superior d'Esports; canvia potser
el métode, pero no massa el contingut.

— Quin és per a vosaltres el camp prio-
ritari dins de les tasques esportives muni-
cipals?

— Indubtablement els nens, la poten-
ciado de l'esport escolar. E's on mes s'ha
treballat: monitors a les escoles, cursets,
instal.lacions, equips; la prova está en els
bons resultats que anem assolint ais cam-
pionats escolars.

— Hi ha alguna coordinado entre els
regidors d'esports de la comarca?

— Lamentablement no. Hi hauria de
ser. Hem fet xerrades amb altres regidors
pero a l'hora de fer feina, res de res.

— La coordinació i l'assessorament
deis regidors d'esports ha comengat a ini-
ciar-se des de la direcció del Partit, la veus
positiva?

— Indubtablement. Els dies que varem
anar a Saiforesaixó va quedar molt ciar:
el partit ha de donar unes orientacions i
assessorament ais consellers d'esports.
Fins ara hem estat adormits. Els socialis-
tes hem fet poca cosa d'esports a ajunta-
ments de ciutats prou importants. Quan
no es nota la nova administració és una
mica culpa de tots.

En Doroteo ens paria de nou de realit-
zacions i de projectes: una subvenció de
la Federació per engrandir el camp de fút-
bol, acabar la piscina, iniciar els trámits
per a un pevelló cobert, llum a les pistes
de les escoles...

L'experiéncia de ViJanova del Camí, la
petita ciutat de l'Anoia propera a Iguala-
da pot ser un bon estímul per ais regidors
d'esports de molts mes ajuntaments cata-
lans. H

Verde Aldea
presideix
una comissió al
Consell d'Europa

El diputat Josep Verde i Aldea, del
Crup Socialistes de Catalunya, ha es-
tat elegit President del Crup Mixte de
Treball encarregat de les tasques de
preparació i realització de la Conferen-
cia de les Regions de la Conca del Medi-
terrani, l'organització de la qual corre-
rá a carree del Consell d'Europa a tra-
vés de dues de les seves organitzacions
representatives, l'Assemblea Parla-
mentaria del Consell i la Conferencia
de Poders Locáis, que aplega represen-
tacions deis municipis europeus.

Josep Verde i Aldea és el primer ciu-
tadá espanyol que presideix una co-
missió d'aquestes característiques
d'enc.á que Espanya s'incorporá al
Consell d'Europa, a les darreries de
l'any 1977. La seva elecció tingué lloc
a Estrasburg, seu del Consell d'Europa,
amb motiu de la primera reunió de
treball del Crup Mixte abans esmentat.

La Conferencia de les Regions de la
Conca del Mediterrani tindrá lloc a co~
mengaments de l'any 1983 i el tema
central de la seva temática ^
blemática del medí ambier/f^fn aque-
lla zona. /,"> V
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Inauguració d'un nou local socialista

Estada de Joan Revenios a Mataró
El proppassat disabte, dia

7 de marc, tingué lloc la
inaugurado oficial del nou
local de Mataró del partit
del Socialistes de Catalunya
PSC-PSOE), situat al carrer
de Sant Bru, 6 bis. Aquest lo-
cal és destinat a l'Agrupació
local del partit i també a la
Federació comarcal del Ma-
resme. A les sis de la tarda
comenta 1'acte, amb el local
pie de gom a gom de, mili-
tants i simpatitzants.

Comengá els parlaments Manuel Mas,
primer secretari de Mataró i tinent d'AI-
calde de l'Ajuntament, i fou seguit per
Arcadi Vilert, primer secretari comarcal.
Ambds eren acompanyats a la presiden-
cia de l'acte pels alcaldes socialistes de
Mataró, Joan Majó, Caldes d'Estrac, Joan
Rengel i Alella, Josep Casco.

Joan Revenios, primer secretari del
Partit Socialista, comengá la seva inter-
venció donant per inaugurat el local i va-
lorant-ne la seva importancia com a ex-
pressió física del partit a una població i
com a nucli básic de la militáncia socia-
lista. Entra a comentar la situació actual
donant detalls del frustrat cop d'Estat i
presenta les alternatives póssibles. Co-
menta que hi hauria una dretanització de
la política del govern i reitera l'oferta so-
cialista del govern de coalició, a nivell
d'Estat, per a la salvaguarda de la demo-
cracia, la consolidació de les institucions
i per evitar que la política sócio-económo-
ca sigui especialment lesiva pes ais treba-
lladors. A nivell de Catalunya digué que
també calia defensar l'autonomia i l'Esta-
tut, com a expressions democrátiques del
poblé cátala, i advoca per a la col.labora-
do amb el govern de la Generalitat per tal
de donar suport a les nostres institucions.

Insistí també en la tasca de les adminis-
tracions locáis, especialment els Ajunta-
ments, ais quals digué que cal govemar,
mes que mai, amb autoritat i demostrar
al poblé que la Democracia és molt mes
beneficiosa que no pas altres formes de

govern. Finalment es referí al paper de les
institucions, sindicáis i associacions diver-
ses que han de defensar les llibertats i os-
tendre en ampli estat d'opinió a favor de
la Democracia per tal de sensibilitzar al
máxim el poblé.

La interessant intervenció del primer se-
cretari socialista fou seguida d'un animat
col.loqui al qual es plantejaren moltes
qüestions que foren respostes per Joan
Reventós. Un petit "piscolabis" serví per a
celebrar animadament la inauguració del
local.

A continuació Joan Reventós es reuní
amb els periodistes locáis que li formula-
ren algunes preguntes sobre la situació
política. Finalment tingué lloc una reunió
de treball, organitzada per la Comissió
Executiva comarcal, amb els primers se-
cretaris locáis i els alcaldes i caps de Mis-
ta de la comarca on s'aprofundí l'análisi
política del moment i es tractaren aspec-
tes de política municipal i temes d'interés
de la comarca.

Ja era tard del vespre quan s'acabá la
intensa visita del líder socialista Joan Re-
ventós a Mataró.

J. PUIG

Campaña "Qué hacen los socialistas en el Parlamento"

Apertura de oficinas parlamentarias
en Barcelona

En el marco de la campaña "Qué hacen
los socialistas en el Parlamento" la Fede-
ración de barcelona del PSC (PSC-PSOE)
ha iniciado la apertura de Oficinas Parla-
mentarias en los diferentes distritos de la
ciudad, con el objeto de facilitar a los ciu-
dadanos la comunicación directa con los
diputados y senadores socialistas.

A continuación se relacionan los loca-
les que se están abriendo en Barcelona, a
los cuales podrán dirigirse personalmente

o bien por escrito los ciudadanos intere-
sados en recibir información política y de-
seosos de plantear algún tema susceptible
de generar una posible intervención socia-
lista en el Congreso de los Diputados o en
el Parlament de Catalunya, y los diputa-
dos que los atenderán. El horario es de 19
a 20,30 horas.

C/. Dante Alighieri, 55, Entre. A: Frarí-
cese Parras. C/. Cantabria, 52: Josep M.a

Triginer. C/. Jocs Floráis, 49: Josep Andreu
i Abelló. Passeig del Triomf, 49: Joan Cor-
nudella. Passeig de Verdum, 33, 1er., 4.a:
Lluís Armet. C/. Rubén Darío, 35: Jaume
Valls. C/. Creu deis Mulers, 10: Joaquín
Jou. C/. Major de Sarria, 27, Pral.: Josep
Andreu i Abelló. C/. Pere Serafí, 23-25: Joan
Cornudella. C/. Roselló, 59, Entr., 3.a: Isi-
dre Molas. C/. Independencia, 361: Higini
Clotas C/. Comptal, 9, Pral., 1 . a : Jaume
Valls. •

Nou domicíli
fe

A partir d'aquest número 51, la redacció
de L'OPINIÓ SOCIALISTA s'ha canviat de
domicili per tal d'irfstal.larse a la nova seu
del Partit deis Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) al carrer Nicaragua, 75-77 de
Barcelona (DP. 29). El nou teléfon és el
321 01 00.

Durant aquests dies s'está procedint al
trasllat de totes les oficines deis servéis
centráis del Partit, fins ara instal.lades a
Rambla Catalunya, 92 i Avda. Francesc
Cambó, 21, a l'edifici del carrer Nicaragua
que es constituirá a la seu central del PSC.

Els trasllats, afegint-hi les festes de Set-
mana Santa, han provocat uns dies de re-
tard en l'aparició normal de L'Opinió, re-
tard que esperem subsanar i que esperem
compendreu.

L'OPINIÓ
socialista

Ja esteu subscrits
a L'OPINIÓ?
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