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La lucha por la libertad
y el Primero de Mayo
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"Por la libertad y contra el
paro", éste es el lema que se
ha hecho suyo el Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) para conmemo-
rar la fiesta del Primero de
Mayo de este año.

El PSC se suma así a la convocatoria
unitaria de las centrales sindicales para
hacer de este 1 de Mayo una Jornada de
lucha y de movilización tanto en el plano
estrictamente laboral, centrado hoy en la

lucha contra el paro, como en el plano
politico-social tan intimamente ligado al
anterior. Hoy, en una! situación difícil en
que, una vez más, se están poniendo en
peligro las libertades democráticas y las
libertades nacionales) de Catalunya, que
tan costosamente empezamos a conquis-
tar, clamar de nuevo j"por la libertad" se
hace imprescindible, i

La-libertad, en estel de Mayo, es la de-
fensa de la democracia, de la Constitu-
ción y del Estatut de Autonomía; la defen-
sa de las libertades políticas y sindicales
conquistadas en estos cinco años de tran-
sición. Libertad para avanzar.

La lucha contra eli paro, las relaciones
laborales y las conquistas de la clase tra-
bajadora no pueden concebirse sin las li-
bertades democráticas.

El Partit dels Socialistes estará presen-
te en las concentraciones, actos y mani-
festaciones unitarias! de este Primero de
Mayo reforzando la presencia del sindica-
to socialista, la UCT. 50.000 folletos,
25.000 carteles y 15.000 pegatinas se han
puesto en circulación por todas las co-
marcas catalanas llamando a la,moviliza-
ción en el 1° de Mayo. Desde la secretaría
de Política Sindical se ha hecho llegar a
todas las agrupaciones y federaciones.de!
Partido la "crida" para el 1 de Mayo pi-
diendo â todos los militantes socialistas •
que se sumen a las movilizaciones que se

convoquen en cada pueblo y ciudad para
celebrar el Día Internacional de los Tra-
bajadores.

En Barcelona, según está previsto a la
hora de redactar estas líneas, las dos cen-
trales mayoritarias, Comisiones Obreras y
la Unión General de Trabajadores han
convocado respectivamente a sus afilia-
dos, a la clase trabajadora y a todos los
ciudadanos de Catalunya a participar en
una manifestación que partiendo-de pun-
tos diversos de Barcelona confluirá en el
centro de la ciudad.

El manifiesto lanzado por la UCT de
Catalunya con motivo de este 1 de Mayo
concluía así:

"Espanta el miedo, supera la inhibición
que, durante tantos años han intentado
inculcarnos. Hoy puedes participar acti-
vamente en tu mañana. Ha llegado el mo-
mento de que los trabajadores asuman la
responsabilidad de participar activamente
el seno de una organización sindical fuer-
te, en el convencimiento de que sólo en
un sistema que tenga como bandera la to-
lerancia, la solidaridad y la libertad, po-
demos seguir aspirando a conseguir una
sociedad más justa y más igualitaria."

Ante el 1 de Mayo de 1981 con más
fuerza que nunca es necesario enlazar la
lucha contra el paro y la crisis con la lu-
cha por la libertad.H

1er. de Maig: Per la llibertat i contra I'atur
Els socialistes cridem a tots els tre-

balladors de Catalunya a manifestar-
se aquest 1er. de Maig, per la llibertat,
i contra l'atur.

Per la llibertat
Avui, encara recents els dies en els

que varen estar en perill la Llibertat i la
Democràcia, cal que els treballadors
de Catalunya expressem amb tota la
nostra força la més ferma voluntat de
defensar, enfortir i consolidar allò que
tants anys i esforços ens va costar
aconseguir. Cal que quedi ben mani- t
fest que els homes i dones que treba-1
Hem a Catalunya som plenament cons:.,
cients que és en el marc democràtic
d'una societat amb llibertat, —que no
ens deixarem arrabassar— en el que
volem i necessitem viure per a avan-
çar vers un futur més lliure i igualitari

En aquests dies, quan el Govern de
la UCD Intenta minimitzar les auto-
nomies, és necessari que aquest 1er. de
Maig sigui també per a tots nosaltres
una jornada de rat i f icació i defensa de
l'Estatut com a expressió de les nos-
tres llibertats nacionals i com a eina
que garanteixi la l l iber tat i els drets de
tots els homes i dones que treballem a
Catalunya. ' ;

Així, com a treballadors, cal que
continuem la nostra lluita per a que la
Democràcia s'ampliï i entri completa-
ment al món laboral; en aquest sentit
nosaltres donem el més ple suport a
la Unió General de Treballadors en els
seus esforços per aconseguir una plena
llibertat sindical que cal que es tra-
dueixi en el més ampli reconeixement
dels sindicats al si de les empreses i en
llur participació amb total dret en tots
aquells organismes institucionals rda-
cionats amb el món del treball.

' ? i ~* t
Contra l'atur

La situació econòmica internacio-
nal, però també i en gran mesura la in-
capacitat dels diferents governs de la
UCD, estan fent caure sobre els treba-
lladors les dues conseqüències més
importants d'aquesta crisi a l'Estat
Espanyol: inflació i atur. Així, cada ve-
gada disminueix rnés el poder adqui-
sitiu dels nostres salaris, així cada ve-
gada són més els treballadors desocu-
pats.

• Nosaltres creiem que enfortir la De-
mocràcia, coñsolidar-la i ampliaria vol
dir, també, dirigir les tasques de Go-
vern al servei de la majoria, i avui la

majoria sofreix el constant creixement
del cost de la vida i la permanent dis-
minució dels llocs de treball. Consoli-
dar la Democràcia vol dir, també llui-
tar amb tota fermesa contra aquestes
dues formes de continuat atac als
treballadors. En aquest sentit la lluita
de la UGT, el Sindicat Socialista, és
una garantia d'esforç de treball i de
responsabilitat a fi i efecte d'aconse-
guir una sortida solidària de la crisi.
Per a nosaltres, els socialistes, la sorti-
da de la crisi passa, com a objectiu
immediat, per la lluita contra l'atur i
totes les seves conseqüències, per ga-
rantir el treball als joves i a les dones:
per la plena ocupació dels treballa-
dors, i passa també per aconseguir que
cap treballador aturat no deixi de po-
der cobrar el subsidi d'atur.

Nosaltres, els socialistes, amb la vis-
ta posada en el guany per a tots d'una
millor qualitat de vida i unes millors
condicions de treball en una Catal-
lurtya en Democràcia i Llibertat, ratifi-
quem, en aquest 1er. de Maig, la nos-
tra crida a tots els treballadors.

Secretaria de P. Sindical
del PSC (PSC-PSOE)
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L'actualitat vigent del Primer
de Maig a Catalunya

L a nova classe, el proletariat, s'or-
ganitza i s'uneix a la nova i potent
societat capitalista. La Federació

Nordamericana del Treball acorda realit-
zar una vaga general el dia 1er. de Maig
de 1886 per a conquerir la jornada de vuit
hores. Mig milió de treballadors es llencen
al carrer en manifestació pacífica, a tot
el territori de la Unió. Però els capitalistes
responen a trets a les justes peticions
obreres. Corre la sang i a Xicago, gàngsters
pagats per la patronal, llencen una bomba
que causa molts morts. Alguns dirigents
obrers són jutjats i comdemnats sense
proves i se'ls executa per un fet, que anys
més tard, es demostrà que no havien co-
mès. A aquests obrers anarquistes assessi-
nats impunement se'ls coneix com "Els
Màrtirs de Xicago". El Primer de Maig es
converteix en la Festa Internacional del
Treball, dia de lluita unitària dels treballa-
dors del món.

A Paris els obrers es reuneixen en Con-
grés el juliol de 1889 i acorden també que
el 1er. de Maig sigui el dia dels treballa-
dors europeus.

A Espanya se celebren les primeres ma-
nifestacions en el 1890. Just feia dos anys
que a Barcelona s'havia fundat la UCT. La
CNT, l'altra gran central sindical històrica,
es fundaria també a Barcelona, el 1910.

Des de fa 91 anys se celebra el Primer
de Maig al nostre país. Cada 1er. de Maig
han lluitat els treballadors, en les més di-
verses circumstàncies, contra el capitalis-
me nacional i internacional. De 1890 a
1938, 48 anys, els obrers podien lluitar. Pe-
rò el feixisme internacional va conver-
tir el nostre país, en el 1936, en un camp
d'experimentació militar de genocidi. La
guerra civil espanyola fou el primer epi-

Nicolás Redondo,
en Barcelona

Una delegación de la Ejecutiva Con-
federal de la UGT ha visitado estos
días Barcelona con el fin, fundamen-
talmente, de mantener reuniones de
trabajo con la Ejecutiva de la UCT de
Catalunya.

Los temas centrales de estas reunio-
nes han sido la política de empleo, la
celebración unitaria del 1 de Mayo y el
reciente acuerdo sobre desocupación
firmado entre el Fomento del Trabajo
y la UCT de Catalunya.

Nicolás Redondo que iba al frente
de la delegación intervino en un acto
público celebrado en los locales de
UCT analizando la situación política
llena de connotaciones desestabiliza-
dores a las que se suma el aumento del
paro y las circunstancias especiales
en que hay que moverse tras los suce-
sos del 23 de Febrero.

£/ món de la Pau, la justicia i la Llibertat és el món dels treballadors.

sodi de la contesa que devastà el món en
la que fou nomenada "La Segona Guerra
Mundial". Els Ateneus, les Cases del Po-
ble, els Centres Culturals, foren confis-
cades pels feixistes espanyols. El movi-
ment polític i sindical dels treballadors és
ofegat en sang.

El 13 de setembre de 1936, la Junta de
Defensa Nacional de Burgos decretà: que
"queden fora de la llei els partits i agru-
pacions polítiques i sindicals que, des de
la convocatòria de les eleccions celebra-
des en data 16 de febrer del present any
(1936), han ingressat a l'anomenat Front
Popular, així quantes organitzacions han
pres part a l'oposició feta a les forces que
cooperen al Moviment Nacional".

Al territori ocupat pels feixistes s'exter-
minen, torturant-los i afusellant:los, a tots
els treballadors que havien militat a par-
tits i sindicals obrers. El 21 d'abril de
1937 els feixistes organitzen les "Centrals
Nacionalsindicalistes" Còpia grotesca de
les organitzacions feixistes i nazis de Mu-
ssolini i Hitler. Neix la CNS d'infausta
memòria. Són els seus petitfúrers Gerardo
Salvador Merino, José Luis Arrese, José
Antonio Girón de Velasco, Fermín Sanz
Orrio, José Solís, Martín Villa i tants al-
tres... Els 40 anys de sindicalisme vertical
suposen una llarga i sorda lluita, abnega-
da, sacrificada dels millors homes del mo-
viment obrer, de les velles i noves gene-
racions proletàries. 40 Primers de Maig
sense cap mena de llibertat.

Aquest Primer de Maig de 1981 ha de
reincorporar al patrimoni dels treballa-
dors el sentit unitari i combatiu de la nos-
tra data històrica. S'ha de combatre per
tots els mitjans el fraccionament organit-
zatiu, l'apatia i el desencís al camp sindi-
cal.

Sovint llegim amb amargor els comuni-

cats, manifestos i picabaralles de diverses
"centrals" sindicals a les que no están in-
closes les altres dues centrals amb major
nombre d'afiliats. El "divideix i venceras"
dels capitalistes viu tràgicament al nostre
país, amb aquest gran ventall de forces
desunides.

El vell esperit del 1er. de Maig ha de re-
viscolar en la pràctica de cada dia del sin-
dicalisme de la classe treballadora. La Uni-
tat ens pot fer invencibles; el francciona-
ment i la desunió ens pot entregar inermes
a la classe capitalista. S'ha de lluitar per
la recuperació del patrimoni que en va ro-
bar el feixisme: casals, cooperatives,
sindicals, impremtes i tota la riquesa acu-
mulada pel nostre sofriment al llarg dels
quaranta anys de règim feixista. S'ha de
tornar a armar ideològicament als treba-
lladors, especialment a la nova generació
a la que se l'amaga la història del gloriós
moviment obrer de Catalunya i d'Espanya.
Cal que el vell somni dels pioners del mo-
viment obrer del món sencer es faci reali-
tat per canviar aquest trist i perillós món
actual que el capitalisme ens ofereix.
L'actualitat vigent del Primer de Maig a
Catalunya es pot sintetitzar des de l'ac-
tuació en pro de la Unitat, de la Respon-
sabilitat, de l'Honestetat i de Sacrifici.
Des dels "Màrtirs de Xicago" fins avui ens
contemplen 93 anys de continuada lluita
i sacrifici proletari. El Treball vencerá si
els treballadors som capaços de compren-
dre que cap profeta ens donarà res, que la
societat està dividida en classes i que no-
saltres, els treballadors, som el món de la
Pau, de la Justícia i de la Llibertat. Si com-
prenem això podem iniciar el camí del
pervindre on el Primer de Maig serà la Fes-
ta dels Treballadors del Mónĵ B t̂tiv-oión
solidari, pacífic i sense class

Fernández
ro>
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Luis Fuertes, ante un Primero de Mayo difícil

Buscar acuerdos para
frenar el desempleo

Luis Fuertes, diputado so-
cialista en el Congreso y se-
cretario general de la Unión
General de Trabajadores de
Catalunya en un 1 de Mayo
difícil y preocupante, anali-
za y valora la estrategia de
UGT, desde el reciente pacto
firmado con el Fomento Na-
cional del Trabajo, la patro-
nal catalana, hasta la organi-
zación interna del sindicato.

El acuerdo sobre empleo en Catalunya
firmado con el Fomento está en la línea
de la estrategia que UCT viene mante-
niendo a raíz de los últimos congresos,
tanto en confederal como el de la UGT de
Catalunya y esta estrategia marca como
principal objetivo el trabajar por una po-
lítica de empleo. Está en la linea del Acuer-
do Marco Interconfederal y en la de llevar
a término una política realista y responsa-
ble, basada en la solución y las alternati-
vas a los problemas. El acuerdo UCT-Fo-
mento es un primer paso en la práctica pa-
ra afrontar el grave problema del desem-
pleo.

Esto se hace en el marco de Catalunya
dadas las peculiaridades específicas de
Catalunya. Del acuerdo se desprende una
voluntad de conseguir una distribución
más equitativa del trabajo existente, con
medidas concretas como el control sobre
las horas extraordinarias, la reducción del
pluriempleo y la jubilación anticipada; to-
do ello tratando de que se cuantifique en
creación de puestos de trabajo. Por otro
lado hay unas medidas que tienden a
crear condiciones para crear nuevos pues-
tos de trabajo, como la puesta en marcha
de contratos parciales, el entrar a fondo
y actualizar la Formación Profesional; es-
to comporta también la prolongación de
la edad escolar y posibilitar una mayor
preparación a los jóvenes para su futuro
trabajo. Se trata también de poner en
marcha planes ya vigentes como un pro-
grama sobre el empleo juvenil y otro so-

bre la mujer trabajadora, los sectores más
afectados por el desempleo. En esta estra-
tegia se quiere encarar el tema sectorial
industrial con una medida concreta que
es la creación en Catalunya de una comi-
sión tripartita para diseñar una línea glo-
bal general entre la Administración, La
Generalitat, y las partes sociales sobre la
reconversión sectorial, con el objetivo de
la entrada en el Mercado Común, hacien-
do más competitiva la industria de Cata-
lunya y controlar las repercusiones que
puedan tener aquí las reconversiones que
se hagan a nivel de Estado. Por último.hay
un conjunto de medidas a elevar a la Ad-
ministración, entre ellas la inversión pú-
blica, la situación de los parados que no
cobran seguro de desempleo, la potencia-
ción por parte de la Administración del
cooperativismo. El acuerdo es un primer
paso pero incluso puede servir como mo-
tor para la mesa estatal que se mantiene
para el tema del empleo, está abierto a
las otras fuerzas sindicales y tiene que ser
completado con una negociación poste-
rior con el gobierno de la Generalitat, por-
que parte de lo acordado tiene que ser
asumido por éste, articulando a estos
acuerdos los que se hagan a nivel de Es-
tado.

La receptabilidad de la otra central sin-
dical mayoritaria, CC.OO. y la del gobier-
no de Jordi Pujol son pues factores funda-
mentales para el éxito de estos acuerdos.
UGT presentó el acuerdo al gobierno de
la Generalitat que hasta ahora se ha mos-
trado a la expectativa.

ínsito en que el acuerdo está abierto
a nuevas iniciativas. Sería deseable que
Comisiones Obreras se sentase a la mesa
de negociación y la Generalitat, en pala-
bras del propio Rigol en el Parlamentase
muestra dispuesta a aceptar todo lo que
venga concertado por las partes, existe un
compromiso a priori.

Los acuerdos de Estado

A nivel de Estado la negociación para
hallar soluciones al desempleo ha ido por
otros caminos. Se ha creado una mesa tri-
partita, con la Administración, la patronal
y los sindicatos. En Catalunya se ha opta-
do sin embargo por desarrollar el anexo
del AMI sobre el tema del'empleo como
base de la discusión.

Si bien formalmente, a nivel de España
está constituida la mesa de negociación
a tres bandas, de momento se está fun-
cionando de forma bilateral, es decir UGT
se está reuniendo con CCOO por un lado,
con el gobierno por el otro y con la CEOE
por el otro En Catalunya hemos hecho al-
go parecido, reuniéndonos primero con el
Fomento, dado que había ya un compro-
miso de trabajo; un segundo paso será
pues ir aquí a la mesa conjunta. El resul-
tado ha de ser pues una negociación a tres

bandas, aunque se haya empezado bila-
teralmente en base al compromiso adqui-
rido con el Acuerdo Marco.
— ¿Cómo se están desarrollando las nego-
ciaciones a nivel de Estado entre el go-
bierno, la CEOE, CCOO y UCT?

— Han empezado las conversaciones
pero todavía no se ha entrado en los con-
tenidos. Los enunciados vienen a incidir
en la distribución del trabajo existente, en
la cobertura social a los parados, en me-
didas que generen puestos de trabajo tan-
to en la inversión pública como la privada
e inciden también en el consabido tema
de las contrapartidas para la normaldiad
sindical que es, por ejemplo, la presencia
de los sindicatos en las instituciones, la
devolución del patrimonio sindical, etc.

— Esta es, pues, una de las repercu-
siones del Acuerdo Marco Interconfede-
ral, pero además el cumplimiento global
de éste se está llevando a cabo en Cata-
lunya con mejores resultados que el año
anterior.

— Se está generalizando mucho más
que el año pasado. Comisiones Obreras
está aceptando el AMI en la mayor parte
de los sitios y el índice de la media sala-
rial está cerca de la banda del 15%. Otro
tema es la reducción de la jornada laboral
que para el año 1982, de acuerdo con el
AMI, tendría que ser de 1880 horas como
media, esto queda también recogido en el
acuerdo firmado con Fomento; esta re-
ducción puede originar la creación de
nuevos puestos de trabajo.

1.300 parados al día

— El ámbito de acción de la UGT en la
Catalunya de 1981 está centrado funda-
mentalmente en el tema del desempleo y
el paro.

— Somos conscientes de que va a ser
difícil a corto plazo reducir el número de
parados. No podemos crear falsas espec-
tativas. En estos momentos son más de
300.000 los parados de Catalunya, de los
cuales un 44% aproximadamente son jó-
venes y un 20% no han tenido ninguna
ocupación anterior; un 38% de estos
300.000 no cobra seguro de desempleo,
esto son cifras según el INEM lo cual quie-
re decir que pueden ser mucho mayores
las cifras reales dado que hay muchos tra-
bajadores que no van a darse de alta en
este Instituto. A nivel de Estado son
1.660.000 los parados y el crecimiento me-
dio de pérdida de puestos de trabajo an-
daba en el orden de 1.300 diarios, da a en-
tender claramente que el paro tiende a
aumentar. Los acuerdos pues llegan en un
momento en que sigue creciendo el de-
sempleo. Es difícil pensar que va a redu-
cirse. El objetivo inmediato que persiguen
este tipo de acuerdos es conseguir en este
año 81 reducir el crecimiento del paro.
Habrá que pensar en resultados positivos
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sobre el desempleo más para el año 83
que para el 81. Hay que crear ahora las
condiciones para que esto pueda ser posi-
ble y, por otra parte atender la situación
de los parados que no cobran seguro de
empleo, combatir el fraude que sigue
dándose así como lo que se ha denomi-
nado "economía sumergida" que se está
produciendo en muchos sectores y que
consiste en empresas que han desapare-
cido y que muchos de sus trabajadores
continúan trabajando para ellas en sus ca-
sas, y esto afecta quizás a un 15 ó un 20%
de los parados de Catalunya, muy a me-
nudo en este tipo de trabajos las condi-
ciones son infrahumanas. Hoy por hoy el
control de estos fraudes se escapa y lo
que hay que empezar a hacer es una con-
cienciación de los peligros y de lo que sig-
nifica todo esto. Una cosa que queremos
plantear al gobierno de la Generalität es
precisamente el acceso de la partes socia-
les a los medios de comunicación, porque
la virtualidad y la eficacia de cualquier
plan, sobretodo en esta materia del de-
sempleo, se mide en relación con el grado
de aceptación que hagan tanto los empre-
sarios como los trabajadores. Hay que ha-
cer un esfuerzo de mentalización, se pue-
de hablar de reducir las horas extraor-
dinarias o de combatir el fraude mientras
en una empresa concreta empresario y
trabajador coincidan en que les interesan
las horas extras. Si no se crea una menta-
lización de que esa forma de proceder es
incorrecta, de que está perjudicando a
otros y de que si no se construye un país
de una manera solidaria, equitativa, justa
y democrática, no avanzamos. El reto
pasa por una explicación muy a fondo de
saber en qué consisten estas medidas para
combatir el paro, el porqué de las mismas
y qué se pretende conseguir con ellas.
Hay que hacer una labor de mentaliza-
ción, sobre todo a los empresarios.

— Esto es una labor de años y de edu-
cación.

— Yo creo que sí. Partimos de un esta-
do paternalista y tenemos unos empresa-
rios que ni son emprendedores, ni saben
planificar, ni preveer, sino que ha sido un
empresario que ha ¡do tirando, que ha ido
al beneficio corto, sin estrategia indus-
trial, sin estrategia de mercado, sin hacer
competitiva su empresa... No es solo un
problema de gobierno, es también un pro-
blema de mentalidad de capacitación.

Bajo la conflictividad

— La conflictividad laboral disminuyó
el año pasado a raíz de la firma del AMI,
con una reducción sustancial de horas
perdidas por huelga.

— Con el Acuerdo Marco, este año se
ha conseguido en Catalunya una media
del 15,57 de aumentos mientras que el ín-
dice de Precios al Consumo (IPC) no ha
llegado a esta cifra, con lo que se ha man-
tenido el poder adquisitivo. Este año 81 en
Catalunya las horas perdidas por huelga
son menores a las que se estaban perdien-
do en 1980. Ello es debido a la negocia-
ción colectiva que ha girado en torno al
AMI que ha permitido llegar a acuerdos
más rápidos y sin traumas. Otra cosa es la
perspectiva para el 82 si no se produce
acuerdo y si va creciendo el paro a este

l̂ f̂.-<

Luis Fuertes, un balance sincero

ritmo llegándose a las 2 millones de para-
dos, que en Catalunya puede ser medio
millón, si la inflación se dispara hacia arri-
ba, si añadimos que es un año previo a
elecciones y LTCD puede seguir antepo-
niendo sus intereses políticos de grupo a
los intereses de Estado como son los inte-
reses económicos, con esas perspectivas
la conflictividad seguro que aumentaría.

UGT se reorganiza

— La UGT está reestructurando su or-
ganización interna en Catalunya, Luis
Fuertes nos explica la finalidad de esta
restructuración.

— Habría que hacer un poco de refe-
rencia histórica. La UGT se fundó en 1888
en Catalunya y la mayor parte de las orga-
nizaciones fundadores eran de Catalunya
y el segundo congreso se celebró tam-
bién aquí, en Vilanova i la Geltrú, pero
con el traslado posterior de la dirección
a Madrid, la UGT empezó a perder inci-
dencia aquí en beneficio de la CNT. Du-
rante la guerra, UGT tuvo una presencia
importante aunque en aquel tiempo esta-
ba muy mediatizada por la política del
PSUC y el PSOE; sin esa memoria histó-
rica en Catalunya y con una existencia
muy poco organizada en la clandestini-
dad, frente a la presencia que tenía y si-
gue teniendo en Catalunya CCOO, pues
sucedió que poco antes de la legaliza-
ción, UGT experimentó una explosión en
afiliación sin que hubiera la suficiente es-
tructura para canalizar su participación.
En estos años hemos contado con 166
uniones locales, 36 comarcas, miles de
sindicatos, federaciones, etc. Esta era una
estructura muy dispersa en la que prima-
ba la territorialidad sobre la empresa o el
sector. Esto ha llevado a unas reflexiones
sobre la mejor conveniencia de como de-
be estructurarse un sindicato moderno
que ha de compaginar la reivindicación
concreta con las reivindicaciones de ca-
rácter global que tiene planteadas la clase
trabajadora. Es por ello que nos estamos
reestructurando a partir de la empresa
acercando el sindicalismo a la realidad de
la fábrica, a partir de la sección sindical
no a partir de la localidad, primando tam-

bién el sindicato industrial o de ramo y
elevar la coordinación a la unión comar-
cal o intercomarcal, de manera que la co-
marca sea consecuencia de la realidad in-
dustrial concreta de cada zona. Esto es un
trabajo de tiempo y de debate pero ya se
están dando resultados positivos.

Un 1 de Mayo unitario

— El 1 de Mayo, este año de nuevo, es
unitario; CCOO y UGT han convocado
a sus afiliados a una misma manifestación
en Barcelona y en muchas ciudades cata-
lanas más.

— El año pasado se estaba dando un
pulso muy fuerte, un serio enfrentamien-
tos entre CCOO y UGT en torno al AMI
y a los convenios colectivos, y algunos
sectores de CCOO estaban enormemente
radicalizados, lo cual hizo inviable una
manifestación conjunta. Este año la si-
tuación es distinta y no hay ningún incon-
veniente, planteamos la iniciativa a
CCOO y estuvieron de acuerdo. A noso-
tros nos preocupa la participación en
la manifestación, porque creemos que en
las circunstancias políticas y laborales en
que se encuentra el país, la clase trabaja-
dora debe dejar patente en la calle su ad-
hesión a la democracia, a las libertades y
a la Constitución y su deseo de combatir
el paro y el desempleo así como de con-
tribuir al fortalecimiento de los sindicatos
en este país. Tendremos que combatir a los
enemigos que querrán impedir el éxito de
la manifestación, enemigos como el con-
formismo. Es un fin de semana largo, exis-
te todavia miedo por los hechos que han
pasado recientemente, etc. Yo diría que el
trabajador que tiene derecho a disfru-
tar de su fin de semana, tiene este dere-
cho porque ya en 1876 hubo un grupo de
trabajadores que murieron por reivindi-
car las 40 horas y desde entonces muchos
trabajadores han muerto y han perdido
sus puestos de trabajo para conseguir el
status social que hoy permite a muchos
trabajadores, porque hay muchos que ni
eso, disfrutar de su fin de semana. Eso es
una conquista colectiva, no individual, de
toda la clase trabajadora.BJ
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La centralització dels mitjans infor-
matius i la densitat demogràfica de
l'entorn de Barcelona provoca sovint
la identificació geogràfica de la pro-
blemàtica laboral catalana, de l'atur o
de la crisi als cinturons industrials que
envolten la capital catalana. A comar-"
quês, però, la crisi econòmica també es
fa sentir en totes les seves crues conse-
qüències, i molt especialment en aque-
lles on una tradició de segles de pro-
ducció a un o altre sector (agricultura,
tèxtil, ramaderia,...) les ha aïllat d'in-
versions modernes i de noves fonts de
llocs de treball. El Berguedà, una de les
comarques més marginades de Cata-
lunya, és també una de les més afecta-
des per la crisi. La UGT i el PSC han
elabaorat conjuntament un Pla d'Ur-
gències que dóna alternatives clares i
precises a aquesta greu situació. Pep
Gallet ens ho explica.

L a comarca del Berguedà travessa
des de fa uns anys una profunda i
creixent crisi, degut a la manca de

plantejaments seriosos a nivell comarcal
que hi ha hagut fins ara.

El panorama de la situació actual ha
d'observar-se a diferents camps:

1) Una crisi gravíssima del sector tèxtil,
que ocupa el 37% dels treballadors de la
comarca, provocada, per un costat per la
crisi general del sector, i per l'altra per la
qualitat de la maquinària que tenen les
empreses i per una estructura de "colò-
nies tèxtils" que provoquen innombrables
despeses que no tenen altres estructures
a altres comarques: el capellà, el servei
d'escombreries, etc., en són exemples.

La UGT ha treballat fortament a nivell
de plans de reestructuració per aconse-
guir que algunes empreses, tot acollint-se
a un d'aquests plan poguessin seguir sub-
sistint amb tancaments parcials. Solament
una empresa ha tancat de forma total,
amb l'oposició del nostre sindicat, que ha
portat 350 persones més a l'atur, al marge
de les que ja havien anat plegant amb els
tancaments parcials Cal remarcar que la
UCT té gairebé el 50% dels delegats sin-
dicals elegits a les passades eleccions sin-
dicals.

Plantejaments socialistes a la crisi comarcal

Deturar la regressió
del Berguedà

2) L'agricultura i la ramaderia, que ocu-
pa un 13% dels treballadors, pateixen un
empobriment constant que es pot incre-
mentar amb l'entrada a la CEE si abans no
aconseguim fer-la competitiva. Hem de
dir que des de fa anys el Berguedà perd
constantment població, vinculada fona-
mentalment a aquest sector.

3) La mineria aplega un 12% dels treba-
lladors de la comarca i constitueix el sec-
tor amb més futur a la comarca, degut al
potencial que hi ha en carbó i a la crisi
energètica mundial.

Aquests tres camps de producció són el
motor d'altres sectors, com la construc-
ció, el comerç o els serveris, i la seva crisi
suposa, de forma automàtica, la crisi en
tots ells.

Qualsevol intent de solució i recupera-
ció per salvar la crisi del Berguedà pen-
sem que ha de basar-se en els següents
eixos:

— Salvar en tot el que es pugui el tèx-
til amb el mínim nombre d'aturats. El Pla
de Reconversió és, possiblement, l'última
oportunitat per a tenir a la comarca un sec-
tor tèxtil que púg'ui ocupar un percentatge
elevat de treballadors.

— L'adaptació de l'agricultura i la ra-
maderia a formes més competitives. Cal
plantejar-se la instal·lació d'indústries de-
rivades com podria ser, per exemple, la de
fabricació de formatges.

— Obrir noves mines per tal de crear
nous llocs de treball i riquesa a la comar-
ca. Aquest fet originaria de manera auto-

màtica un increment de la inversió a al-
tres sectors.

— La potenciació del Berguedà al
camp turístic, amb un estudi racional de
quin tipus de turisme interessa a la comar-
ca i creant la infraestructura necessària.
Recursos turístics naturals en tenim mol-
tíssims: estacions d'esquí, bolets durants
dos mesos, un pantà ben adaptable als es-
ports nàutics, poblets molt ben conser-
vats, esglésies romàniques importants tan
per la quantitat com per la qualitat, parat-
ges naturals de gran bellesa, etc. El pro-
blema és que en aquest moment no hi ha
la més mínima infraestructura ni cap pla-
nificació turística.

— La millora de les comunicacions.
Fins avui el Berguedà és un "cul de sac"
voltat de montanyes, sense sortida al
nord, sense enllaç ferroviari, i amb unes
carreteres velles, deficients i escasses. El
túnel del Cadí, quan sigui obert, potencia-
rà la comarca de manera important.

Totes aquestes alternatives han estat
reflexades en un Pla d'Urgències per al
Berguedà que ha estat elaborat conjunta-
ment pels socialistes i els ugetistes de la
comarca i que aviat vuerà la llum. El Pla
d'Urgències pretén donar una alternativa
global a la crisi de la comarca sense en-
trar en competició amb altres comarques
sinó simplement aprofitant els recursos
naturals dels que disposem i fent una or-
denació racional de la comarca del Ber-
guedà.

Pep Gallet

El 37% dels treballadors del Berguedà treballen al tèxtil a les velles fàbriques de /es ve//es colò-
nies arrenglerades vora el Llobregat.
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Editorial

Entre la subordinació
i la gesticulació

E l punt de partida per a qualsevol enfocament
seriós de les dificultats que avui pesen sobre
l'autonomia de Catalunya ha de consistir en

reconèixer aquests dos fets evidents:

Primer: que la causa dels problemes plantejats no
pot atribuir-se únicament a l'actitud antiautonòmica
del govern central, sinó també a un any de govern de
Convergència a la Generalitat.

Segon: que no serà possible la solució dels greus
problemes plantejats des de la unilateralitat del go-
vern de Convergència. I això per raons den senzilles:
Perquè el partit del govern de la Generalitat és un
partit minoritari, al Parlament i al país; i perquè
aquest govern fou possible i subsisteix gràcies a la
UCD.

Al Parlament, Convergència és la minoria majori-
tària. El seu govern depèn dels vots de la UCD. El dia
que els Centristes de Catalunya vulguin, poden fer
caure aquest govern minoritari, a menys que els so-
cialistes vulguessim llençar-li un salvavides.

Voleu major prova de feblesa i de dependència en-
front del partit del senyor Calvo-Sotelo?

Es per això que aquest govern minoritari de la Ge-
neralitat ha oscil·lat permanentment entre la subor-
dinació i la gesticulació.

Ha hagut de subordinar-se, en tot allò essencial, a
un pacte amb la UCD.

I ha hagut de gesticular per tal de dissimular
aquest fet i mantenir una imatge d'independència i
de fidelitat nacional. Per això avui, quan els fruits de
la subordinació minven, augmenta la gesticulació.
Per això avui, quan caldria més que mai l'anàlisi co-
muna, honesta i aprofundida, entre les forces políti-
ques catalanes per tal d'enfortir els instruments del
nostre autogovern, Convergència i el seu govern ges-
ticulen contra l'ofensiva antiautonòmica, reclamen
suports i solidaritats, però es refusen a respondre la
qüestió fonamental: la construcció d'una nova polí-
tica i d'un nou govern català, d'ample ventall parla-
mentari i social, que superi la feblesa i les contradic-
cions d'un govern com l'actual, que depèn d'UCD i
que, per tal de fer-ho oblidar, de tant en tant ha de
cridar i fer escarafalls.

Entre la subordinación
y la gesticulación

E l punto de partida para cualquier enfoque se-
rio de las dificultaes que hoy pesan sobre la
autonomia de Catalunya ha de consistir en re-

conocer estos dos hechos evidentes:
Primero: que la causa de los problemas plantea-

dos no puede atribuirse únicamente a la actitud an-
tiautonómica del gobierno central, sino también a
un año de gobierno de Convergència en la Generali-
tat.

Segundo: que no será posible la solución de los
graves problemas planteados desde la unilateralidad
del gobierno de Convergència. Y esto por razones
bien sencillas: Porque el partido del gobierno de la
Generalitat es un partido'minoritario, en el Parla-
ment y en el país; y porque este gobierno fue posible
y subsiste gracias a UCD.

En el Parlament, Convergència es la minoría ma-
yoritaria. Su gobierno depende de los votos de UCD.
El día que los Centristes de Catalunya quieran, pue-
den hacer caer este gobierno minoritario, a menos
que los socialistas queramos lanzarle un salvavi-
das.

¿Queréis mayor prueba de debilidad y dependen-
cia frente al partido del señor Calvo-Sotelo?

Es por esto que este gobierno minoritario de la Ge-
neralitat ha oscilado permanentemente entre la
subordinació y la gesticulación.

Ha tenido que subordinarse, en todo lo esencial, a
un pacto con UCD.

Y ha tenido que gesticular para poder disimular es-
te hecho y mantener una imagen de independencia
y de fidalidad nacional. Por eso hoy, cuando los fru-
tos de la subordinación disminuyen, aumenta la ges-
ticulación. Por esto hoy, cuando sería necesario más
que nunca el análisis común, honesto y profundo,
entre las fuerzas políticas catalanas, para fortalecer
los instrumentos de nuestro gobierno, Convergència
y su gobierno gesticulan contra la ofensiva antiauto-
nómica, reclaman apoyo y solidaridad, pero se nie-
gan a responder a la cuestión fundamental: la cons-
trucción de una nueva política y de un nuevo gobier-
no catalán de amplio abanico parlamentario y so-
cial, que supere la debilidad y las contradicciones de
un gobierno como el actual, que depende de UCD y
que, para hacerlo olvidar, de vez en cuando grita y
da aspavientos.
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Las paradojas del Govern convergente

Citi frena la solución de la lengua
El Parlament de Cata-

lunya, mediante una ponen-
cia creada al efecto, está ter-
minando la primera fase de
preparación acerca del dicta-
men sobre una Ley de la Len-
gua.

El proceso de discusión, no obstante, se
va realizando por entre distintas declara-
ciones de miembros de otros grupos par-
lamentarios que en nada favorecen . la
opinión popular en un tema que, antes de
la constitución del actual Consell Execu-
tiu pujolista, se daba por superado.

"Antes de comenzar los trabajos de la
ponencia —ha manifestado la diputada
Marta Mata— ya dijimos que ésta no era
una ley que deseásemos, porque en este
campo lo que es necesario son acciones.
Pero visto que el Govern de la Generalitat
comenzó el proceso de esta ley con un
mal texto, nosotros nos pusimos a trabajar
con otro". La diputada socialista también
ia dicho que la ponencia ha tenido difi-

cultades, que ha habido acuerdos que na-
die ha querido remarcar, y que ahora su-
fre "retrasos inexplicables". Retrasos hoy
agravados por el intento de retorno de
CiU al texto primitivo de la proposición.

"No sabemos qué se propone este Go-
bierno — ha afirmado el también diputa-
do socialista y miembro de la ponencia,
José González— que tan pronto dice una
cosa por boca de su President, como otra
por boca de su directora general de Políti-
ca Lingüistica, A'ína Molí, como otra aun a
través de lo que no se hace en las escue-
las. Concretamente, hay traspasos efecti-
vos en las escuelas catalanas desde el 1 de
enero pasado, y desde entonces no hay
ninguna disposición que regule cómo se
tiene que tratar la lengua en la escuela.
Sólo hay unas declaraciones (del 24 de fe-
brero) de A'ína Molí afirmando que los pa-
dres tienen derecho a escoger para sus hi-
jos escuela en catalán o en castellano; es
decir, admitiendo la separación de dos co-
munidades diferenciadas. Exactamente lo
mismo que el señor López Rodó, ex dipu-
tado de Alianza Popular decia en el año
1978 en la discusión del anteproyecto de

No es fa càrrec deis mínusvàlids psíquics

EI Govern es desentén
> : del Fons Nacional
í;.;' ; d'Assistència Social

Inexplicablement el Govern ha contes-
:at, al prec formulat sobre la desastrosa
¡ituació de l'ajut a minusvàhds, sortint-se
ser la tangent i evitant explicar per què
/han produït tantes demores i ¡ncorrec-
:ions en els pagaments de les ajudes als
:entres de tallers de minusvàlids psíquics
ie Catalunya.

Concretament, la resposta està formu-
ada en els següents ambigus termes: "En
:omplimeht del Reial Decret 1949/1980,
Je 31 de. juliol, ha estat transferida a la
Generalitat de Catalunya la gestió del
:ons Nacional d'Assistència Social així
:om els crèdits corresponents. Igualment,
ia estat transferida a Catalunya la part de
a taxa de joc corresponent a 1980 que,,
l'altra banda, no es destina únicament
>er a cobrir atencions dels centres de mi-
lusválids".

Aquesta ha estat la resposta quan hi ha
:entres que encara ho han cobrat des de
'any 1979. Als que són cooperativa se'ls
ia retirat la subvenció i se'ls ha compli-
at, administrativament i qualitativament,
a recepció del suport econòmic. I as-
enyalàvem, a la pregunta del Govern,
lue semblava responsabilitat de l'Inter-
entor d'Hisenda la tendència a frenar el
ue les quantitats provinents del joc pas-
essin als seus destinataris, segons esta-
leixlallei. i j ' ^ ' f s î !
No es contesta,; pero, cap. dels Vequèri-"'

ments que es feien, ni es dóna cap expli-
cació del que va passar en els dos darrers
anys. Simplement se'ns comunica que des
d'ara en endavant qui s'ha de preocupar
de tot això és la Generalitat.

Una vegada més la Unió de Centre De-
mocràtic es desentén d'un problema que
ha creat la pròpia ineficàcia i el desinterès,
dels seus ministeris. Amés de no complir
amb el seu deure, respecte els disminuits
f ís ics i les organitzacions que els acullen,
es nega donar explicació de les irregulari-
tats que uns i altres han hagut de patir, ti-
rant la pilota a una Generalitat que no té
res a veure amb els problemes creats per
l'Administració ucedista.

Sembla clar que aquesta és la tàctica
del Govern de Madrid. Carregar tots "els
morts" al Govern autònom, quan l'única
responsabilitat del què ha estat passant i
de l'actual situació creada al sector és del
Govern central. Caldrà explicar als minus-
vàlids, i als qui treballen en la tasca social
de la seva recuperació i tractament, amb
quin manifest desinterès el Govern respon
a un seguit de requeriments que els socia-
listes plantejàvem davant les injustícies i
les incorreccions que des de l'Administra-
ció que dirigeix la UCD es venien perpe-

Estatut, y lo que Martín Villa dice en 1981
con sus proyectos de armonización". ,

"Cuando los socialistas presentamos
una proposición no de ley —ha dicho fi-
nalmente Marta Mata— para que de una
vez por todas la Generalitat actuase en el
campo de la enseñanza, se nos privó que
fuese al Pleno del Parlament, se la condu-
jo a Comisión, y con retraso pues ya hace
más de un mes que está allí. Nuestra pro-
posición es clara, y se orienta por la ense-
ñanza de las lenguas catalana y castellana
a todos los niveles de enseñanza no-uni-
versitaria, adecuando el ritmo en la suce-
sión y el tratamiento dicáctico de los nive-
les correspondientes en cada caso, según
sea la lengua que el niño habla (primera
lengua) o la que él aún no habla (segunda
lengua)". •

trant.

Lluís M.a de Puig i Oliver,*!
• Diputat al Congrès

Informació reservada

El disgust d'en
Narcís Serra

L'alcalde de Barcelona, Narcís Se-
rra, està "mosca" perquè al Pressupost
de la Generalitat, la seva ciutat ha
quedat relegada a favor d'una política
puntualment "comarcalera", i que el
batlle socialista no considera bona,
per tant Barcelona és la capital de Ca-
talunya i, com tal cosa, és el primer
centrede serveis. •

L'alcalde es queixa que no es con-
templi ni "un duru" per als túnels de la
Rovira i de Vallvidrera, que ja estan
traspassats a la Generalitat, i que a
més s'hagi previst una dotació niés que
insuficient per al segon cinturó.

Tampoc no se sent satisfet arnb els
120 milions destinats al ferrocarril me-
,tropolità, quan les previsions d'amplia-
ciorís i millores necessàries es valoren
sobre els 800 milions

j En definitiva, que per al batlle Serra
és molt l'oblit comès I a això podem

.afegir el desinterès dels "del Palau" en
áltres'temes com e) del Port de Barce-
lona o'el mateix Consorci de la Zona
¡Franca, "affaire"aquest que l'únic in-
terès demostrat pel Consell Executiu

¡convergent ha estat sols a veure amb
Suna important' operació financiera a
'cavall de la Banca Catalana i el Banc
de Sabadell.' Doncs, que bé!

Anita LOOK
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Els socialistes, per la igualtat de la dona

Casares: "L'actual Dret Civil Català
està «petrificat»"

"La Generalitat de Catalu-
nya té competència exclussi-
va sobre les matèries se-
güents: ...2. Conservació, mo-
dificació i desenvolupament
del Dret Civil Català.". Això
diu l'Estatut de Catalunya
sobre aquest darrer, en el seu
article 9 i, precisament, el
Parlament està treballant en
el tema a efectes d'adequar-
lo al nou contingut legislatiu
que inicia la nova Constitu-
ció espanyola. Francesc Ca-
sares, diputat i ponent del
Grup Socialista, ha explicat
a L'OPINIÓ el perquè
d'aquesta adequació.

"El Dret Civil Català —diu Casares-
el conformen les institucions especifiques
de Catalunya, per una banda, i per l'altra
tot el Dret Civil (ordenació familiar, pro-
pietats, successions, etc)". Això és així per-
què Catalunya havia tingut la potestat de
legislar (les actes dels seus monarques, de
les Corts, els costums...), de fer les seves
pròpies lleis. Al 1716, amb el decret de
Nova Planta de Felip V, es perd la facultat
legislativa i, a partir d'aquí í en paraules
de Casares, el Dret Civil Català queda "pe-
trificat", només amb l'excepció del perío-
de de la M República en el que Catalunya
tornà a tenir potestat legislativa pròpia
amb l'Estatut.

"A l'època franquista —expressa el di-
putat socialista— el Dret Civil Català va
sofrir una mena de maquillatge polític.
Hom animà un grup de juristes per tal de
compilar-lo i promulgar així un Codi: la
Compilación del Derecho Civil especial
de Cataluña (1960), i Franco ho magnificà
com una gran obra. Era una obra ben feta,
doncs hi participaven bons juristes, però no
el varen poder actualitzar. I en aquest nou
període estatutari —afirma Casares— ens
trobem amb la necessitat de rependre la
seva actualització com a seguiment
d'aquella primera etapa republicana".

Com hom recordarà, pel febrer d'en-
guany, un advocat presentà recurs davant
el Tribunal Constitucional a resultes d'un
plet que mantingué sobre un apartat con-
cret del Dret Civil Català referent a les
successions, i que atanyen als fills "il·legí-
tims". El Tribunal Constitucional recollí
la demanda í posà en avís al Parlament
de Catalunya, car la Constitució reconeix
la igualtat de totes les persones, mentre
que al nostre Dret Civil encara hi persis-
teixen situacions de discriminació com a
fruit de la seva no evolució. Aleshores, ju-
ristes socialistes es posaren a treballar per

Francesc Casares

a l'adequació del Dret Civil Català respec-
te la Constitució i el nou Codi Civil Es-
panyol.

Mentre, també, altres tres iniciatives re-
formadores han aparegut: la dels centris-
tes (proposició de derogació de l'article
que fa esment a la manca de potestat de
la dona per a fer avals), la d'Esquerra Re-
publicana (demanant la supressió de l'arti-
cle que no permet heretar als fills il·legí-
tims), i el del Govern de CiU en el sentit de
restablir el valor de les sentències que al
seu dia feu el Tribunal de Cassació de Ca-
talunya.

"L'objectiu perseguit —ens manifestà
Francesc Casares— comporta bàsicament
la supressió de tota discriminació contra
la dona (i no solament la casada) i entre
els fills matrimonials i els extra-matrimo-
nials. L'actual Compilació està plagada de
discriminacions d'aquesta mena heretades
per circumstàncies politiques prou cone-
gudes. La Constitució ens obliga, ara, su-
primir totes aquestes discriminacions i ga-
rantir la igualtat com a valor superior de
la convivència".

A la proposició presentada pels socialis-
tes, que fou rebutjada junt amb les altres
tres pel Ple del Parlament a efectes d'ela-
borar un dictamen comú a la ponència de
Justícia de la Cambra catalana, introduïa
vuit novetats essencials i que es continua-
ran defenent:

— Supressió de les limitacions que im-
pideixen, encara avui, a les dones fiançar
deutes, mitjançant altres pensions o pels

seus propis medis.
— Supressió de les limitacions dels

drets successoris del consorts casats en
segones núpcies.

— Supressió de la pressumció que dóna
per superat que els bens que la dona casa-
da hagi adquirit durant el matrimoni pro-
cedeixen de la donació del marit.

— Supressió del règim dotal obligatori i
altres institucions semblants residuals

— Supressió de la marginació de la do-
na als aspectes d'associació de compres
i millores.

— Equiparació de tots els fills en matè-
ria de drets successoris, tant si són matri-
monials com extra-matrimonials.

— Equiparació entre marit i muller en
els beneficis que ara només té al quedar
vídua.

— Supressió de certes incapacitats avui
existents per a succeir entre persones que
han mantingut un tracte que avui atanyen
clarament a la vida privada de les perso-
nes.

"Si això s'aprova —ha afirmat Casares —
ja mai no es podrà dir que el Dret Civil Ca-
talà té cap element d'inconstitucionalitat,
i s'adequa el nostre procés legislatiu amb
el de la resta de l'Estat. Pels socialistes
— conclou el diputat— aquesta si que és
una veritable acció d'harmonització entre
els diferents pobles de l'Estat". La qüestió
també és, com deia Francesc Casares, te-
nir una visió àmplia i donar al Parlament
la potestat de legislar, sobre tot allò que la
Constitució no reserva per a l'Estat. Í
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Enmig d'una instrumentalització dretana de la crisi política

Desorientació general i errors nacionals

Q ui pot negar a hores d'ara que el 23
de F. va reeixir parcialment? Però,
qui tracta d'aprofitar-se'n i contra

qui es dirigeixen els efectes? Veritable-
ment no es tracta sols d'un revifament de
les forces netament antidemocràtiques o
del protagonisme i cohesió guanyat per
unes forces armades cada dia més vigi-
lants. Es tracta també i principalment del
recobrament del valor i l'audàcia política
per la dreta de sempre, que davant la crisi
difícilment resoluble de la UCD, treu for-
ça dels poders fàctics tutelars i s'aglutina
al voltant del Sr. Calvo Sotelo, quintaesen-
cia personificada del pacte històric entre
el catolicisme integrista, el monarquisme
tradicional, l'alta burocràcia, el capital fi-
nancier i la col·laboració amb el franquis-
me.

La formació de l'actual Govern va ser
un part difícil en el que el Sr. Tejero va fer
de comadrona involuntària amb l'assistèn-
cia espantada i de darrera hora de CD i
CiU, que varen donar la confiança sense
voler entrar a considerar l'única oferta se-
riosa de defensa de la democràcia: el Go-
vern de coalició. Hom parla ara de demo-
cràcia tutelada o vigilada. Es tracta, però,
de tutela per a uns i de vigilància per a al-
tres.

Sols així s'explica l'ofensiva conservado-
ra i aintiautonòmica que estem patint, pe-
rò que estava tota ella potencialment con-
tinguda en projectes anteriors L'arrogàn-
cia i la desplicència amb les que se'ns vol
imposar la congelació salarial, l'entrada
quasi furtiva a la OTAN o la recessió auto-
nòmica sota pretext de "racionalització",
inimaginables abans del 23 F , formen part
d'una estratègia de la dissuasió que la dre-
ta de sempre tracta d'imposar a les forces
domocràtiques i populars

L'ofensiva contra Catalunya

Per què contra Catalunya? Perquè
l'autonomia catalana és la matriu repro-
ductora de la transformació autonòmica
de l'Estat. Perquè Euskadi, per a la políti-
ca estatal, no és el model sinó un proble-
ma complexe d'ordre públic i de negocia-
ció d'unes institucions singulars i sense
força emulativa o d'expansió.

Catalunya és, en canvi, el punt de refe-
rència de tot el moviment autonomista
d'Espanya ens agradi o no, i per això ma-
teix l'objecte prioritari de la política auto-
nòmica estatal.

No es pot seguir alimentant per més
temps la il·lusió que la construcció nacio-
nal de Catalunya és un problema exclusi-
vament intern. L'autonomia catalana sem-
pre viurà precàriament sense una política
decidida de transformació de l'Estat cen-
tralista. La connivencia entre l'autogovern
català i les estructures centralistes no can-
viades sols dura mentre hi ha coincidèn-
cia tàctica d'interessos partidistes. I quan
aquesta falla, les lògiques octubristes es-
devenen dèficits d'aturar. Per això no hi
ha política nacional eficaç i creíble sense
una política de transformació estatal efk
,caç i creïble.

La connivencia entre la UCD i CiU ha
produït unes transferències per bé que
sense garanties administratives ni finance-
res (que poden convertir-les en bombons
enverinats) i al que enmig de conflictes polí-
t ics permanents (Caixes d'Estalvis, Cam-
bres Agràries, Diputacions, Delegats del
Govern i Governadors Civils, o la mateixa
llei d'harmonització, que no és una conse-
qüència del 23 F. sinó un projecte que ja
tenia el Govern Suàrez). En una paraula,
ja hem traspassat el límit d'autonomia so-
portable per l'Estat Centralista. 1 el dilema

Els carrers de Catalunya foren trepitjats un i altre cop per a demanar l'Estatut. Ara, molts no sa-
ben que fer amb ell ni amb l'Estat de les Autonomies. (Foto: manifestació del 23.4.79).

per Joan PRATS I CATALÀ

davant del qual ens trobem ara és que o
canviem decididament l'Estat o serà l'Es-
tat qui acabarà reduint l'autonomia a sim-
ples experiències de descentralització ad-
ministrativa.

El 23-F no ha estat més que el catalitza-
dor d'una ofensiva preexistent, per més que
tractés llavors, interessadament, d'amagar-
se. Ha permès l'expansió de l'ofensiva des
del nivell políticco-institucional al nivell
civil, creant-se així el climax d'una políti-
ca de recessió autonòmica generalitzada.

Què s'ha de fer?

Primer que res, tractar d'evitar els
errors polítics greus, fruit quasi sempre de
la instrumentalització partidista de la cri-
si, i que ja estan posant al poble de Cata-
lunya en perill de divisió comunitària. Els
que plantejen el problema com una agres-
sió d'Espanya, o dels partits estatals con-
tra Catalunya i criden a una política de re-
sistència contra l'Estat i els partits esta-
tals, no sols no han entès la naturalesa del
problema sinó que estan posant seriosa-
ment en perill l'autonomia catalana i la
democràcia espanyola.

Avui més que mai cal cercar posiciona-
ments comuns de les forces polítiques ca-
talanes; però no en funció d'una política
negativa i de simple resistència, sinó en
funció d'una política positiva, catalana i
estatal alhora, amb els grans objectius se-
güents:

1.— La definició d'una política (lingüís-
tica, cultural i educativa tendent a enfor-
tir la unitat civil del poble de Catalunya,
que estalviï els gests i provocacions inú-
tils, i que tindrà com a garantia d'èxit el
protagonisme assumit de sempre pels tre-
balladors en el combat per les llibertats
nacionals.

2.— La definició comú d'una política
de defensa i desenvolupament legislatiu
de l'Estatut i de construcció d'una Admi-
nistració catalana capaç de guanyar la
confiança del nostre poble.

3.— La delimitació clara de les respon-
sabilitats respectives de la Generalitat i
dels ens locajs de Catalunya, sobre la ba-
se d'una col·laboració lleial i pernwnent i
del respecte~de l'autonomia que corres-
pon a cada nivell institucional

4.— La definició, conjuntament amb els
partits estatals, d'una política de transfor-
mació de les estructures centralistes, tan
a nivell legislatiu (Llei de Rèj;im Local, de
la Funció Pública i de Reorganització de
l'Administració Central, principalment)
com a nivell de Govern o Administratiu
(transferències i les seves valoracions, im-
postos i administració financera, princi-
palment).

Situar el combat nacional en aquesta
lògica ens sembla ésser el que exigeix el
moment i el que podria permetre, ultra les
diferències ocasionals o de fons, el verita-
ble combat unitari per Catalunya i la de-
mocràcia espanyola. •
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La Lev de Armonización entró en las Cortes

Enmiendas de los socialistas catalanes
La pasada semana entró

en la Comisión correspon-
diente del Congreso de los
Diputados el proyecto de ley
de Armonización de la Legis-
lación de las Comunidades
Autónomas, presentado por
el Gobierno. Este proyecto
de ley fue solicitado por am-
plia mayoría por el Congreso
en un polémico pleno a fina-
les de marzo.

El proyecto presentado por el gobierno
ha sido modificado en algún punto. Como
se recordará, Martín Villa había presenta-
do un proyecto con cuatro temas como
criterios para justificar la petición a las
Cortes antes mencionada; estos criterios
encontraron duras críticas de la oposición
que aconsejaron a UCD retirarlo, sustitu-
yéndolo por un informe muy esquemático
que presentó el preseidente de la Cámara,
Landelino Lavilla y que reproducíamos en
el anterior número de L'OPINIO.

El primer punto del proyecto se refiere
a la utilización en los documentos oficia-
les, sólo en los documentos oficiales, de
los términos "nación", "nacional" y "na-
cionalidad", reservándolos a la califica-
ción de la "nación española", pudiéndose
utilizar también el de "nacionalidad" pa-
ra las nacionalidades previstas en el artícu-
lo 2.° de la Constitución.

El segundo tema impone el castellano
como lengua obligada para las relaciones
entre la comunidad autónoma y los orga-
nismos del Estado, incluso los-que están
ubicados en esa comunidad; se refiere a la
libertad de elección entre cualquiera de
las dos lenguas cooficiales y garantiza la
enseñanza del castellano, aunque no dice
nada de garantizar la enseñanza de las
otras lenguas, como el catalán.

Otro punto señala que la condición po-
lítica de ciudadano de una comunidad
autónoma depende del vecindaje admi-
nistrativo, es decir, que el ciudadano tiene
derecho de voto y de ciudadanía allá don-
de reside, haya nacido donde haya naci-
do.

Finalmente, el proyecto se refiere a que
las autoridades estatutarias de las comu-
nidades autónomas tandrán que acatar
los principios constitucionales.

Lo que dice la Constitución

La armonización de las comunidades
autónomas está prevista en el apartado
3.° del artículo 150 de la Constitución que
trata sobre la coordinación de las compe-
tencias legislativas: "El Estado —dice la
Constitución— podrá dictar leyes que es-
tablezcan los principios necesarios para
armonizar las disposiciones normativas
ue las Comunidades Autónomas, aun en
el caso de materias atribuidas a la compe-

tencia de éstas, cuando así lo exija el inte-
rés general. Corresponde a las Cortes Ge-
nerales, por mayoría absoluta de cada Cá-
mara, la apreciación de esta necesidad".

La armonización no es pues una cosa
nueva sino que ya venía prevista en la
Constitución. La actitud del Partit dels So-
cialistes de Catalunta (PSC-PSOE) ante los
cuatro temas a armonizar propuestos por
el gobierno fue la de abstenerse ante los
dos primeros por no estar de acuerdo con
su planteamineto, aunque no había oposi-
ción respecto a los dos últimos, los cuales
pueden incluso orillar el absurdo al incidir
sobre cuestiones que no necesitan ningún
tipo de armonización y que ya quedan su-
ficientemente claros en las leyes existen-
tes: la ciudadanía política por motivos de
residencia y el acatamiento constitucio-
nal de cualquier autoridad elegida en una
comunidad autónoma al amparo de un
estatuto totalmente constitucional; hay
quien dice que el último punto va dirigido
a acabar con actitudes ambiguas y decla-
raciones confusas como las que en alguna
ocasión ha mantenido el presidente del
Parlament de Catalunya, Heribert Barrera,
que, incluso en estas circunstancias nada
agradables para la democracia y la auto-
nomía, se ha permitido el lujo de recordar
que su partido no recomendó el voto afir-
mativo a la Constitución.

El grupo Socialistes de Catalunya ha
preparado un conjunto de enmiendas al
proyecto de ley presentado por el gobier-
no referidas fundamentalmente a la cues-
tión de términos y al uso del catalán y el
castellano.

Respecto al término "nacional" los so-
cialistas catalanes estiman que debe po-
der utilizarse de una manera oficial referi-
do a los acontecimientos e instituciones
históricas que define la identidad colec-
tiva de las nacionalidades previstas en el
artículo 2 de la Constitución. Esto signifi-
ca que "nacional" pueda utilizarse como
derivado de "naconalidad", lo cual entra
de lleno en cualquier lógica lingüística o
histórica de los idiomas ibéricos y del Es-
tado español.

En lo que se refiere a la lengua, Socia-
listes de Catalunya intentarán que la ley
se modifique y se contemplen los criterios
siguientes: que el castellano sea el idioma '
de relación entre la comunidad autónoma
y las demás instituciones del Estado radi-
cadas fuera de ésta, pero que en las rela-
ciones con la administración periférica
del Estado sitas en la propia comunidad
puedan tenerse en cualquiera de las dos
lenguas cooficiales en la comunidad. Esto
quiere decir, por ejemplo, que la Genera-
litat de Catalunya pueda dirigirse al go-
bierno civil de Barcelona o a una delega-
ción ministerial catalana en catalán o en
castellano indistintamente, con lo cual se
colabora a que la administración estatal
en una comunidad autónoma vaya asu-
miendo la realidad bilingüe de ésta y no
se creen ghetos de f uncionariado o de ins-
tituciones totalmente cerrados a la per-
meabilidad de la existencia de dos len-
guas en una nacionalidad. Los socialistas

catalanes proponen también que la ley re-
coja el compromiso de la Administración
Civil del Estado para que tome las medi-
das necesarias para que su administración
periférica pueda desarrollarse en cual-
quiera de las dos lenguas de la comuni-
dad, es decir que, sobre todo, los funcio-
narios del Estado en una comunidad co-
mo Catalunya asumirían de forma progre-
siva el conocimiento del catalán y el cas-
tellano. También se propone que las co-
munidades autónomas además de utilizar
el castellano en sus relaciones entre sí,
puedan utilizar la lengua de la comunidad
a la cual otra se dirige; esto significa que
el País valencià, por ejemplo, pueda diri-
girse oficialmente en catalán a Catalunya
o Navarra y Euskadi puedan relacionarse
en eukera, en lugar de tenerlo que hacer
en castellano como propone el texto del
proyecto gubernamental.

Respecto a la enseñanza del castellano,
el grupo parlamentario PSC propondrá
que se garantice de igual modo la ense-
ñanza del castellano como la de la lengua
propia de la comunidad y que esta ense-
ñanza se haga siempre a partir de la len-
gua que hablen los niños, es decir, la ma-
terna. El texto del proyecto que posibilita
que un castellanoparlante, si así lo desea,
pueda recibir la enseñanza sólo en caste-
llano o un catalán sólo en catalán, con lo
que puede consagrarse desde un campo
tan primario y fundamental como es la
enseñanza la división de los territorios
autónomos en dos comunidades separa-
das por motivos de lengua y de origen.

La discusión de esta ley y las enmien-
das que vayan presentando los partidos
en las distintas comisiones y en el pleno
del Congreso y el Senado darán que ha-
.blar en las próximas semanas.

El Congreso de los Diputados ha
aprobado recientemente dos leyes con
carácter urgente que están vinculadas
a los acontecimientos ocurridos en el
país a raíz del 23-F, aunque algunas ya
estuviesen previstas en el texto consti-
tucional.

La primera ha sido la Ley de Defen-
sa de la Democracia, el punto más im-
portante de la cual es que la autoridad
judicial podrá decidir el cierre de pu-
blicaciones que contengan incitación
a la sublevación o al cambio por la
fuerza de la legislación constitucional.
La segunda es la ley que regula los es-
tados de excepción, alarma y sitio; es-
ta ley gracias a que se asumieron mu-
chas enmiendas socialistas resultó
aceptable teniendo en cuenta lo desa-
gradable que ya tiene en sí una ley pa-
ra regular estados excepcionales. Gra-
cias a estas aportaciones socialistas la
autoridad civil permanece por encima
de la militar incluso en estas situacio-
nes, se garantiza el derecho de reunión
a partidos, sindicatos e instituciones y
el gobierno debe supeditar a la discu-
sión y aprobación de l-as Cortes el esta-
do de excepción.
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L'Ajuntament de Barcelona hi entra a fons

La circulació, etern problema
Sens dubte, el problema

de la circulació i del tràfec a
les grans ciutats es va agreu-
jant dia rera dia. Els ajunta-
ments es troben, moltes ve-
gades, impotents per a solu-
cionar un problema que ul-
trapassa la seva capacitat
per arbitrar unes mesures
tècniques, i que potser nece-
ssitaria un canvi global de la
mentalitat ciutadana.

La possibilitat, amb més o menys dosis
de "ciència-ficció", que un dia Barcelona,

! Madrid, París o Nova York quedin total-
ment col·lapsades per un excés de vehí-

• eles circulant-hi, potser no sigui tan llu-
;•' nyana com d'entrada pot semblar.

En definitiva, però, l'únic que pot fer un
:, ajuntament, al marge de conscienciar la

•gent en la necessitat d'utilitzar el mínim
imprescindible el vehicle privat, és desen-
volupar una serie.de mesures.pràctiques

'tendents a pal·liar, almenys en partiel pro-
blema. . ; , , ; ' ' ' . ' • ' "

L'Àrea de Transports i Circulació ;de
l'Ajuntament de Barcelona, dirigida pel

i nostre company Jacint Humet, està treba-
llant molt seriosament en el tema. El mes
,-de juliol de l'any passat van presentar al
., ple del consistori un seguit de propostes
.concretes d'actuació, per un període de
„sis .mesos. Ara, el darrer mes de març,
f l'À rea va presentar, també al ple, un ex-
ítens informe sobre la situació actual del
í desenvolupament de les esmentades pro-
î postes!

I Ja l'any passat al presentar-les, els res-
'ponsables municipals de circulació mani-
- f estaven:

^"Aquestes propostes comprometen
L'Àrea, quant al treball i responsabilitat,

: no en el resultat f inal, quant aquest depèn
: d'altres factors. Hi ha compromisos d'es-
tudi i presentació de propostes com les
d'Ordenances, la resolució de les quals
depèn de la.Comissió corresponent. N'hi
ha d'altres que depenen, en la seva reali-
zado, de les possibilitats econòmiques de
consignació. Per exemple, instal·lacions o
pintura."

I ara, al presentar l'informe, el regidor
Humet manifestava que1 "FI conjunt del
treball realitzat per l 'Aren ultrapassa el

, que vàrem proposar, ja que el que manca
complir en algun tema concret, queda mi-
nimitzat enfront dels altres treballs realit-
zats, alguns dels quals son de vital impor-
tància pera la ciutat"

Xarxa viària d'emergència
4

Una de les experiències que s'estan por-
tant a terme,' és la delimitació d'una zona
d'especial vigilància per a realitzar-hi una
actuació planificada i intensiva. S'h'a;es-
collit una zona amb indisciplina circula-
tòria greu, al Districte Hier, la delimitada

Propostes coherents de l'àrea de circulació, per millorar el tràfec a la ciutat.

pels carrers Calvet, Via Augusta, Pça Ca-
la Placídia i Travessera de Gràcia. S'ac-
tuarà principalment en la vigilància dels
carrils-bus, aparcament en doble fila, zo-
nes de càrrega i descàrrega, etc..., és recu-
peraran 500 places d'estacionament al ca-
rrer, i es delimitaran 20 zones reservades
(ara n'hi ha 9) per a la càrrega i descàrre-
ga de mercaderies. L'actuació de la Guàr-
dia Urbana es farà de forma intensiva du-
rant 2 0 3 setmanes, mantenint-se després
d'aquesta'fase una vigilància normal. En .
cas de tornar-se a detectar una tendència
degradatòria, es tornaria a intensificar-la
durant uns quants dies. Es faran actua-
cions especials a carrers que com, Trafal-
gar Jonqueres, Fontanella, Riera Sant Mi-
quel, Travessera de Dalt, carrer Gran de
Gràcia, Guillem Tell, etc.., són bàsics per
a la circulació.

Un altre objectiu és l'establiment d'una
xarxa viària d'emergències, mitjançant la
qual assolir una accessibilitat acceptable
a qualsevol punt de la ciutat on es pro-
dueixi una emergència (incendi inunda-
ció, ensorrament, malaltia, etc ). Cal po-
der arribar al lloc amb un o més vehicles
(de característiques diferents) amb la ma-
jor rapidesa possible. S'estan fent els es-
iudis per tal de definir les característi-
ques, normes i senyalálització que siguin
adients per a implantar la xarxa Es fa una
classificació de les vies en : arterials,^o-
llectores i locals. S'ha comprovat, també,
la necessitat d'adquirir per Protecció Ciu-
tadana, un vehicle-escala de menys am-
plària que els actuals.

L'etern problema d'aparcar

A Barcelona hi ha un dèficit de 250.000
places d'estacionament per als vehicles
residents. Per a pal·liar, en part, aquest greu
dèficit s'està seguint una política de revi-
sió de les prohibicions existents, amb l'ob-
jectiu de reconsiderar les que no siguin
estrictament necessàries. En aquest sentit,
s'han alliberat 8.000 places i estan pen-
dents d'informe, per part dels districtes
afectats, unes 3.500 més, a part de les 500
de la zona d'especial vigilància Per altra
banda, i dins l'operació d'estacionament
vigilat al centre que s'està estudiant, es
preveu l'alliberament d'unes 2 000 places
a fi d'augmentnr l 'efectivitat de la mesu-
ra. En total, i en una primera etapa es re-
cuperaran unes 14.000 places per aparcar.

?
Per el mes de setembre es preveu posar

en funcionament una zona d'estaciona-
ment; vigilat, amb limitació horària, al
centre de la ciutat, i amb la creació de la
tarja de resident. Els objectius bàsics
d'aquesta mesura passen per' Faci l i tar la
circulació en general, en benefici de tota
la ciútatv però de manera especial, del
transport públic i dels seus usuaris, però
que el 60% de les línies i el 78% dels seus
vehicles'es veuen afectats per la zona
central; Multiplicaria capacitat d'us del
poc espai : disponible1 d'estacionament,
mitjançant lá limitació horària; Evitar l'es-
tacionament indegut; facilitar al vianant
una millor circulació; facilitar que qui ve-
ritablement ha d'utilitzar el vehicle propi
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(determinades professions i circumstàn-
cies) pugui fer-ho.

En principi la zona afectada serà el
Casc Antic, i la inclosa entre els carrers
Rondes, Urgell, Diagonal, i Passeig de
Sant Joan, al Eixample.

Quant al control del pagament de la
taxa i el temps d'estacionament, es farà
mitjançant l'utilització de targes de dife-
rents tipus (comprades a estancs, gasoli-
neres, bancs...) que s'han d'exposar a l'in-
terior del cotxe, a l'abast dels vigilants, i
on s'hi ha de marcar, mes, dia, hora i mi-
nuts d'arribada. El temps de validesa ve
donat pel valor satisfet. Aquest sistema ja
s'està utilitzant a països com Suècia, Di-
namarca i Anglaterra. Als residents s'els
hi facilitarà una tarja, que mitjançant un
pagament trimestral o anyal, permeterà
l'estacionament sense limitació horària al
seu barri.

Les illes de vianants

Per altra banda, s'han pintat unes 80
zones de càrrega i descàrrega a tota la
ciutat, i abans de pintar-ne més és volen
veure els resultats obtinguts a la zona
d'especial vigilància. S'està estudiant una
ampliació de l'horari i es durà a terme una
primera experiència a l'Eixample on es re-
servarà un dels quatre xamfràs existents
a cada cruïlla per a la càrrega i descàrre-
ga, entre les 16 i les 19 hores.

Des del mes de setembre s'està amb
converses amb TRANSPRIME (Associació
d'Empreses amb transport privat de mer-
caderies pel servei propi) per tal d'establir
una col·laboració en els problemes de cir-
culació i càrrega i descàrrega. S'ha arribat
ja a un principi d'acord per a estudiar
unes primeres mesures bàsiques consis-
tents en: 1. Coneixement de l'organització
de la distribució física i característiques
dels productes. 2. Coneixement dels hora-
ris comercials de recepció de mercade-
ries; possibilitats de canvis. 3. Establiment
de normes tècniques dels vehicles de re-
partiment. 4. Establiment d'una xarxa mí-
nima de zones de càrrega i descàrrega;
Horaris. 5. Possibilitat de repartiment en
dies alterns; Capacitat d'emmagatzematge.

Un altre tema en el qual s'està treba-
llant intensament és el de les ¡lles de via-
nats. De moment l'àrea de circulació n'ha
creat les següents: c/ Llauder i c/ Reina
Cristina (Dte. I). Pça. de la Llibertat (Dte.
VIII). Zona del Mercat de Santa Caterina
(Dte. IV). Estan proposades als respectius
districtes, les de l'Avda. Gaudí (Dte. XII);
Pça Orfila, c/ Ajuntament, Pça Comerç
(Dte. IX-Sud); Pça Mercadal (Dte. IX-Sud);
i c/ Llibreteria (Dte. I). Estudiades i pen-
dents de remissió als districtes hi han la
del Mercat de l'Abaceria Central (Dte.
VIU) i la de l'Avda. de la Catedral (Dte. I)
Finalment, es troben en estudi les dels
Mercats de les Corts, Hostafranchs, Sants
i la Barceloneta, i la de l'Avda. Mistral.

Racionalitzar els semàfors

Sobre la problemàtica del transport pú-
blic, cal destacar que s'han pintat 9'3
Kms. de nous trams de carril-bus, i està
previst posar-ne en servei uns altres 7'87
Kms. abans de l'estiu. Conjuntament amb
les empreses municipals de transports i la
direcció de serveis de Transport de la Cor-

poració Metropolitana, l'àrea està estu-
diant una reestructuració de la xarxa de
transports públics de la ciutat i l'establi-
ment d'un sistema tarif ari que faciliti els
transbordaments en els cassos necessaris.

També s'estan replantejant els criteris
tècnics d'instai.lació i regulació de semà-
fors. Els criteris per a l'instai.lació de nous
semàfors ve donat per quatre diferents si-
tuacions: 1/ El creixement del tràfec, i, per
tant, de l'index de perillositat. 2/ L'aper-
tura de noves vies o trams de vies, que
obren nous camins a la circulació. 3/ A les
vies bàsiques, com alternativa a les grans
obres d'infraestructura i com element po-
ssibilitador de la integració d'aquestes
grans vies a la xarxa viària dels barris ad-
jacents. 4/ A les rodalies dels llocs amb
gran afluència de vianants (escoles, mer-
cats, hospitals, etc.) o, simplement, per a
creuar els carrers.

En aquest sentit, es segueix una políti-
ca racional que permeti, amb recursos de-
terminats, triar aquells punts que necessi-
tin amb més urgència, la instal·lació, i es
van accentuant proporcionalment les ins-
tal·lacions als barris perifèrics. També es
promou la creació de pasos pelicans (en-
tremig d'un pas semafòric i un pas zebra) i
dels propis pasos zebra.

Passant a un altre tema, s'ha realitzat
una campanya per a la instal·lació de tan-
ques voravies a molts carrers, recuperant-
se així l'ús d'aquestes per part dels via-
nants. Fins ara se n'han instal·lat uns mil
metres davant de locals públics, escoles
centres sanitaris etc...

Protegir la bicicleta

Treballant en col·laboració amb la Cor-
poració Metropolitana s'han creat 54 no-
ves parades de taxi a la ciutat, i s'ha pro-
posat la desaparició d'unes 20 que, pràc-
ticament, no s'utilitzen, degut a la seva
mala ubicació.

Dins del terreny de la protecció de la bi-
cicleta, s'està estudiant la possible im-
plantació d'una xarxa experimental de ca-
rrils-bici que dongui uns alicients mínims
per a la promoció real de l'ús de la bici-
cleta com a mitjà de transport. Es pensa
per a la instal·lació del primer circuit urbà
per a la pràctica esportiva de la bicicleta,
a la calçada central del carrer d'Infanta
Carlota, entre l'avinguda de Sarrià i el ca-
rrer de Còrsega, amb una longitud total de
circuit de 1'5 kilometres. I es vol determi-
nar, també, una altra zona al barri de Be-
sòs.

Igualment s'està treballant en unes nor-
mes, mitjançant les quals evitar un nom-
bre excessiu de senyals de tràfec al carrer,
d'acord amb criteris de funcionalitat, d'es-
tètica ciutadana i de la visibilitat del
conductor.

Un dels temes que l'àrea té plantejats
amb un ordre d'importància més elevat,
és el del transport pesat dins de la ciutat i
del repartiment de mercaderies. En aquest
sentit s'han mantingut una sèrie de reu-
nions amb els estaments afectats: Trans-
prime; Associació de Transportistas de
Maquinària d'obres Públiques; Federació
Catalana de Transports de Mercaderies;
Transcalit; Societat Civil Catalana de In-
dústries de l'Hormigó; Asociación de
Transportistas de Mudanzas, etc..., per tal

de recollir, a la nova normativa que s'està
preparant, tots els aspectes a tenir en
compte. Un cop elaborada aquesta infor-
mació, es prepara una modificació de
l'Ordenança Municipal de Circulació, que
té en compte aquest conjunt de proble-
mes, al temps que s'estudien les normes
complementàries per tal d'ordenar racio-
nalment, a diverses zones de la ciutat, la
circulació de vehicles pesats, el reparti-
ment de mercaderies i la càrrega i descà-
rrega, tenint en compte que tots aquests
aspectes van lligats entre ells, i no poden
tractar-se per separat.

L'àrea municipal participa, també, a les
reunions de la Comissió de Transport per
a disminuits físics. S'ha millorat l'Orde-
nança municipal de supressió de barreres
arquitectòniques per tal d'adaptar-la a la
normativa de la Comissió Europea de Mi-
nistres de Transports; S'ha instal·lat el pri-
mer equip sonor per a invidents, en perío-
de de prova, al semàfor de la cruïlla Avda.
Meridiana-Pare Claret, molt prop de la
qual hi ha una escola d'invidents; S'ha
continuat la concessió de reserves d'esta-
cionament davant del domicili i s'ha
creat una tarja especial per a estacionar
a altres llocs. També cal esmentar que les
empreses municipals de transports in-
clouen als seus pressupostos, partides en-
caminades a millorar l'accessibilitat al
transport públic dels disminuïts físics.

En general, s'han racionalitzat els pro-
cessos administratius on intervé l'àrea,
per tal de disminuir el papareig burocrà-
tic entre departaments, augmentar la res-
ponsabilitat dels tècnics, en especial els
de grau mig, i per aconseguir un augment
de la il·lusió per la feina així com la millo-
ra de la productivitat.

Pla dinàmic de transport
i circulació

Parlarem, per acabar, del Pla Dinàmic
dels Transports i Circulació, plantejat al
ple municipal de Juliol de 1980 i que per
aquest any 1981, s'ha fixat els següents
objectius bàsics: Transport Públic: Estudis
per a un redisseny de la xarxa de superfi-
cie en base al Metro; Definició i posta en
marxa d'un sistema tarifari de bitllet com-
binat; Ubicació d'estacions d'autobusos
interurbans. Circulació: Definició de les
vies que tenen que conformar la xarxa
bàsica; Transport pesat i perillós: Refun-
dido i reforma de les ordenances exis-
tents, plantejament d'inineraris, horaris,
etc...; Possibles ubicacions d'estacions de
mercaderies; Regulació de la càrrega i
descàrrega. Estacionament: Establiment
dels mecanismes legals, per a la promoció
de les places necessàries; Establiment de
l'Estacionament vigilat al centre; Possi-
bles ubicacions d'estacionaments de ca-
mions; Protecció als vianants: Illes; Vies
civiques. Política semafòrica: Criteris es-
trictes d'instai.lació; Nous criteris per a
passos zebra i pelicà; Redisseny d'inter-
seccions regulades per semàfors, a fi de
millorar les condicions dels vianants.

Finalitzem aquí, aquest resum de la tas-
ca que porta a terme l'àrea de circulació
i transports de ^Ajuntament de Barcelo-
na. A altres números de L'OPINIÓ, serà in-
teressant tractar amb més profunditat al-
guns dels temes encetats avui. I
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Llei de Règim Local de la UCD

Restrictiva per a Catalunya
Al marge de la valoració,

que des d'aquestes mateixes
pàgines, ens fan sobre el pro-
jecte de Llei de Règim Local
de la UCD, alguns represen-
tants socialistes a les institu-
cions de govern local de Ca-
talunya, hem volgut parlar-
ne una estona amb el secre-
tari de Política Municipal, el
company Joan Comas.

— Convindria saber, en primer lloc, la
situació concreta actual de l'esmentat
projecte de Llei... • . • f"

— Bé, la Llei està en fase d'avant-pro-
jecte, encara no ha entrat al Congrés de
Diputats. La qual cosa vol dir que el ma-
teix govern encara pot introduir-hi canvis
al texte actual. En un dels darrers Con-
sells de Ministres s'esperava que el go-
vern decidís enviar el projecte al Congrés
de Diputats, i en lloc d'això, el va trametre
a la Direcció General del Contenciós Ad-
ministratiu (organisme depenent de Presi-
dència del Govern) perquè fes un dicta-
men tècnic.1 De fet, és extrany que no l'en-
viés al Consell d'Estat, que era l'organis-
me més apropiat.

' Fins ara sols hem pogut fer una primera
lectura. Es tracta d'una Llei molt comple-

,xe, amry un bloc de 175 articles, de la
'• qual en podem oferir un primer judici, una
primera impressió. Cal dir, també, que el

í Gabinet-Tècnic Municipal hi està treba-
vllant amb profunditat i en contacte molt
Bestret amb la Secretaria Federal de Políti-
ca Municipal.

— I què ens en pot dir, després d'aques-
ta primera lectura?
.-•'—'Mira, en primer lloc, vull ressaltar
que no es tracta d'una Llei de Bases, sinó
d'una Llei per a les Bases de I Administra-

« ció Local. I la diferència està en el fet que
;una Llei de Bases és una Llei de principis
generals que després el Govern desenvo-
lupa per'decrets, en el seu articulat. Men-

ítre que aquesta Llei (per a les Bases) que-
:da ja articulada al Congrés de Diputats i
¿no té un desenvolupament posterior per
part del Govern

Una primera reflexió permet veure que
el texte d'aquesta Llei és restrictiu, des del
punt de vista de Catalunya, quant a la ca-
pacitat legislativa, de competència exclu-
siva, que sobre el Règim Local té el Par-
lament de Catalunya L'únic que podrà fer
el Parlament serà desenvolupar alguns as-
pectes de la Llei. Però serà molt difícil fer
una Llei de Nova Planta Municipal, estric-
tament catalana, com es va fer a la Repú-
blica. Des'del punt de vista autonòmic,
doncs, té aquesta limitació evident.

' ^ v *

Eleccions i finances, aparcats

— Entrem ja en el contingut del projec-
te de Llei... " - • • - " - . , - • , , , - « TÍ;/;;';,

— Doncs, s'hi tracten 'els ; dos grans

Joan Comas: £/s socialistes présentèrent moltes
esmenes al projecte de la UCD

apartats del Règim Local: Els Municipis
i les Diputacions. Quant als Municipis, és
bastant acceptable. Consagra força bé el
concepte d'autonomia municipal. Per
exemple, s'estableix que els acords d'un
ajuntament només els podran suspendre
els tribunals de Justícia, i no l'Administra-
ció de l'Estat. Dona més als alcaldes. Crea,
a les grans ciutats, la figura dels delegats
municipals nomenats per l'alcaldia, si bé
amb la limitació que aquests delegats
hauran de sortir forçosament dels funcio-
nariat.

El projecte de Llei deixà, però, penjats
temes molt importants, com l'electoral, la
qüestió de l'elecció dels alcaldes. És un
tema conflictiu que la Llei no tracta, re-
metent-lo a una futura Llei electoral de
caire general. Tampoc es parla del tema
de les finances, remetent-lo a una futura
Llei de Finançament de les Hisendes Lo-
cals. En aquest sentit, només senyala uns
grans principis (Les Hisendes Locals han
de ser suficients, han d'estar ben dotades),
però no soluciona res concret, no f ixa el
tant per cent de participació municipal
als pressupostos de l'Estat...

Els Plans d'obres,
a les Diputacions

Quant a les Diputacions, regula aques-
tes institucions i les hi dóna moltes més
competències què les que la Llei del Par-
lament català contempla per als Consells
Territorials. I, sobretot, les dóna una
competència fonamental, la dels Plans
Provincials d'Obres i Serveis, competèn-
cia que en temps de la Generalitat provi-
sional, i mitjançant un decret signat pel
propi ministre Martín Villa, havia estat to-
talment transferida de les Diputacions a
la Generalitat. En canvi, amb aquesta Llei,
l'única cosa que podrà fer la Generalitat
és coordinar els Plans d'Obres i Serveis de
les 4 diputacions i, en tot cas, ajudar al

seu finançament. Però, els Plans seran de-
cidits per les Diputacions. I això constitueix
una altra limitació evident. Crec, però,
que això no justifica dir que aquest fet*
"lamina" l'Autonomia. Allò de la "lami-
nado" que deia en Pujol. Crec que exage-
ra, fent-se la víctima. Però, realment, és
una limitació, si bé no tant com per a dir
que la Generalitat no podrà subsistir.

Moltes esmenes socialistes

— I la qüestió jurídica?
— Bé, hi ha molta cosa referent a les

bases de règim jurídic de l'Administració
Local, aspecte previst a la Constitució (ar-
ticle 149, apartat 18) com a competència
exclusiva de l'Estat, i que constitueix una
limitació greu per a l'Estatut. I el que pa-
ssa és que aquesta llei de la UCD encara
va molt més enllà del règim jurídic. De
fet, contempla tots els aspectes de règim
local.

Passant a un altra tema, voldria també
comentar que el preàmbul de la Llei està
molt bé i és una mica optimista. Els prin-

• cipis que enumera en aquest preàmbul
són molt més progressius que no pas es
desenvolupen després dins l'articulat. Diu
el preàmbul que els ajuntaments tenen
competència en tot allò que sigui útil als
ciutadans. No hi ha, doncs, cap tema que
s'escapi a l'Ajuntament si satisfà nece-
ssitats ciutadanes. El que passa és que
després manquen els mitjans econòmics
per dur-ho a terme.

— Quins altres aspectes d'organització
local, contempla la Llei?

— Doncs, es contemplen les Xreas Me-
tropolitanes, les Cartes Municipals dels
grans ajuntaments (Règims de Carta), les
Mancomunitats d'Ajuntaments (sempre
dins d'una mateixa Comunitat Autòno-
ma), les entitats locals menors (a Galícia,
les "parròquies"), i fa vagues referències
a municipis especials, amb una problemà-
tica molt específica, com és el cas dels
Municipis turístics.

I, tornant al terna de les Diputacions,
com ja sabeu la Constitució no permet la
seva desaparició. El que sí hi pot haver és
una altra institució provincial, un altre
nom. La dificultat no està que les Dipu-
tacions es diguin Consells Terr i tor ials. El
problema és el de les competències C rèiem
que aquesta Llei vol deixar masses com-
petències a aquests organismes provin-
cials. La Constitució fixa que hi ha d'ha-
ver un organisme de règim local, d'àmbit
provincial. Al marge, les comarques es po-
dran aplegar en uns altres Consells Co-
marcals.

— I, com creus que s'acabarà aquest
projecte de Llei?

— Bé, de fet estem en el principi d'un
debat. Almenys passaran 6 mesos abans
no s'aprovi definitivament la Llei de Rè-
gim Local. Els socialistes, que teníem un
altre projecte alternatiu, presentarem
moltes esmenes al texte, i crec que el Go-
vern tindrà en compte la força i experièn-
cia dels socialistes als municipis.H
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Després de fer aquesta primera valoració glo-
bal sobre l'avant-projecte de Llei de Règim Lo-
cal, preparat per la UCD, mitjançant les opi-
nions de Joan Comas, hem demanat, també, la
seva opinió a tres socialistes que ocupen càrrecs
de responsabilitat a tres nivells de les institu-

cions de govern local de Catalunya, Francesc
Martí, president de la Diputació de Barcelona;
Pasqual Maragall, tinent d'alcalde de Reforma
Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona i
Josep I. Urenda, vice-président de la Corporació
Metropolitana.

Cap a una nova Llei de Règim Local?
D

e cara a un futur, a mig termini, el
fet polític més important de les da-
rreres setmanes és la tramesa per

part del Govern Calvo-Sotelo a les Corts
del projecte de Llei de Bases de Règim Lo-
cal. Una llei d'aquesta naturalesa condi-
ciona la vida quotidiana dels espanyols i
l'evolució política del país d'una manera
prou important com per a no fer-se anàli-
sis precipitades.

Si bé cal un estudi aprofondit dels arti-
cles de la llei per a matisar tots els proble-
mes que comporta, hi ha alguns aspectes
que es presenten de forma palesa. El pri-
mer és que el projecte va molt més enllà
d'establir unes bases de règim jurídic de
les corporacions locals sinó que es desen-
volupa de tal forma que no deixa quasi
marge d'actuació als parlaments autonò-
mics, reduïts pràcticament a completar-la
amb reglaments i, fins i tot, e!s poders
centrals es reserven bona part d'aquests
reglaments si desenvolupen aspectes ja
explicitats a l'articulat.

Una segona observació és un reforça-
ment important de les Diputacions, amb
una gran extensió de competències que
no serien tocables per a fer-ne transferèn-
cia als ens autonòmics, excepte en el cas
d'autonomies uniprovincials (Balears,
Múrcia, Astúries). Un tercer element és
que les hisendes locals queden tractades
d'una forma difosa i, per últim, un quart,

el paper presidencialista fort de batlles i
presidents de Diputació.

L'anunciat reforçament de l'autonomia
municipal queda també difós.

Vist aquest panorama cal pensar que
per part del Govern central de la UCD i,
més concretament, per part d'en Rodolfo
Martín Villa, vol.sense donar molt mes po-
der a les autonomies municipals, refor-
çar les facultats dels parlaments autonò-
mics. S'interpreta sovint que això és un
atac directe a Catalunya però diria que és
molt més: és l'atac a una Espanya conce-
buda com la convivència democràtica de
nacionalitats i règims autònoms. Es, en de-
finitiva, un canvi de fons en el model d'Es-
tat que s'estava constituint, no tant per
posar-hi un cert ordre sinó per a establir
cotilles més rígides d'uniformisme.

El paper que s'origina a les diputacions
crea un conflicte greu a Catalunya, ja que
el seu Parlament n'havia aprovat una llei
de transferències i una reducció del pa-
per d'aquestes al de consells territorials.
Però tampoc no és jjn problema exclusi-
vament català. Nò es tracta que el minis-
te martin Villa defensi les diputacions de
les quatre províncies catalanes. El que no
vol és sentar precedents des dels quals els
parlaments de les autonomies puguin des-
muntar les estructures del poder d'UCD,
bàsicament caciquil i nascut d'una llei
electoral "sui generis", a Andalusia, la

Per Francesc
MARTI *

Manxa o Galícia, per exemple.
Des de Catalunya i en boca del Secre-

tari General de CDC es diu que aquesta
llei, si prospera, acabaria amb la Genera-
litat, i afegeix que a més de les diputa-
cions, l'autonomia municipal reforçada
col·loca la institució del govern de Cata-
lunya en difícil situació. Això expressat
per un home que vol ésser de govern és
impresentable i enllaça amb la més rància
tradició de control centralista. Cal recor-
dar que l'autonomia ha d'ésser per a Ca-
talunya la recuperació de competències
de l'Estat i mai, ni de cap manera, una
centralització abusiva dels poders que ja
són a Catalunya, com els dels ajunta-
ments. Son autonomistes o fem política
sectària i de barraqueta?. El senyor Martín
Villa té èmuls també "a la catalana".

* President de la Diputació de
Barcelona

Comentaris al avantprojecte de llei de bases
d'administració local

L
'avantprojecte de llei de bases
d'Administració Local, la seva da-
rrera versió, constitueix en realitat

un text articulat complert, que no deixa
escletxa per a que la Generalitat desenvo-
lupi la seva competència estatutària en
aquesta matèria. O bé es redueix el seu
contingut a unes bases estrictes, o bé es
reconeix en una disposició específica que
solament els principis generals, o deter-
minats articles o títols, són d'aplicació en
aquelles Comunitats Autònomes que tin-
guin Estatuts aprovats amb competència
sobre el Règim Local.

A mi el que em preocupa és que no
se'ns vulgui fer passar per defensa de les
competències autonòmiques una concep-
ció massa restrictiva de l'autonomia mu-
nicipal i dels recursos a disposició dels
Ajuntaments i, en el seu dia, de les co-
marques.

La configuració política d'aquest país,
a nivell general i local, fa que l'actual
Consell Executiu de la Generalitat, esgo-

tades les seves possibilitats d'obtenir ca-
pacitat de govern des de dalt, des de l'Es-
tat, per mor d'una colla de circumstàncies
diverses, entre les quals hi ha la periòdica
rebrincada dels aparells de l'Estat a dei-
xar-se difondre cap avall, cap a la base,
però també la incapacitat de l'actual Con-
sell Executiu per a obtenir transferències
econòmiques ben valorades, seriosament
traspassades, que aquest Consell, dic, vul-
gui ara fer-se fort a partir de baix, arraba-
ssant a Ajuntament i comarques un poder,
una agilitat d'actuació i uns recursos que
sempre haurien d'haver tingut i que, en
part, solament en part, se'ls hi ha comen-
çat a reconèixer en aquests dos darrers
anys mercès a la pressió enraonada i irre-
futable de totes les ciutats de l'Estat (en
aquest sentit són passes positives els RDL
20/1979, de 19 de juliol, i 1/1981, de 16 de
gener, a traspassar recursos i eliminar obs-
tacles a l'actuació municipal).

Catalunya també són els Ajuntaments.
Per una concepció socialista ho són molt

Per Pasqual
MARAGALL

Tinent d'alcalde
de l'Ajuntament

de Barcelona

en primer pla, per tal com defensem la
gestió dels recursos i dels programes al ni-
vell més apropat al poble.

A vegades sembla que ens vulguin fer
creure que tot allò que no té la Generali-
tat, i més concretament el seu Consell
Executiu, no ho té Catalunya, i això e's
fals.

El dia que les entitats locals de Cata-
lunya tinguin el nivell de recursos públics
que es corrent a Europa, exercint la Gene-
ralitat les facultats de legislació i coor-
dinació que ja té reconegudes, aquest
país haurà canviat realment, perquè hi
haurà en mans catalanes tot allò que cal
per a construir un futur com el que volem.
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La Lev de Régimen Local de UCD

Limitaciones metropolitanas

E l proyecto implica una interpreta-
ción restrictiva del n° 18 del artí-
culo 149 de la constitución, en re-

lación a las competencias autonómicas
en materia de régimen local (n° 8 del artí-
culo 9 del Estatuto de Autonomia que de-
fine las competencias exclusivas de la Ge-
neralität). Esta interpretación condiciona
negativamente todo el texto. Pero con in-
dependencia de esta limitación, todo el
anteproyecto de ley muestra la preocupa-
ción y el pesimismo de UCD ante la reali-
dad política de los municipios y la fuerza
de la izquierda y en particular de los So-
cialistas en los ayuntamientos. En conse-
cuencia, el anteproyecto intenta distorsio-
nar la vida local dificultando el Gobierno
Municipal por distintos medios.

En primer lugar, se elimina la misma
idea de Gobierno Local manteniendo, o
bien la conocida Comisión Permanente
(que es un mini pleno y no un gobierno), o
bien creando una pseudo comisión de go-
bierno formada por el Alcalde y sus Dele-
gados, lo que implica un excesivo pre-
sidencialismo.

También se interfiere la vida democráti-
ca local potenciando las Diputaciones en
la línea tradicional y conocida del caci-
quismo español histórico que introduce
poderes no democráticos en la vida local
a fin de burlar los resultados del voto po-
'pular.

En el tema metropolitano es donde la
ley resulta aparentemente más correcta
ya que remite a las comunidades autóno-
mas la creación y regulación de las corpo-
raciones metropolitanas. Sin embargo, el
artículo 137 condiciona ya esta regula-
ción en términos que no responden a las
necesidades concretas del área metropoli-
tana deseable (ámbito de la Región I y
coordinación de sus comarcas). Tampoco
responde a la necesaria institunalización
de la comunidad urbana de Barcelona
(conurbación real) ya que implica una po-
bre concepción de los distritos y de sus
órganos de gobierno dificultando una ver-
dadera organización democrática del ám-
bito territorial de toda la conurbación
barcelonesa.

Por José I.
URENDA*

Pero lo que más seriamente limita el fu-
turo de cualquier entidad metropolitana
es la ausencia de una hacienda propia. El
anteproyecto niega la posibilidad de im-
puestos propios, implica el encarecimien-
to mediante la posibilidad de recargos y
deja a las entidades metropolitanas, en
definitiva, con la misma "hacienda men-
dicante" de la actual CMB (la única parti-
cipación en los impuestos del Estado se
refiere al impuesto Estatal sobre la gasoli-
na con la finalidad concreta de atender
los transportes de superficie).

* Vicepresidente de la Corporación
Metropolitana de Barcelona.

15,16 i 17 de maig, a Canyamars

Primer Congrés de Premsa Comarcal
Si hi ha un tipus de premsa que apropi,

realment, la informació al ciutadà, que
cerqui els centres d'interès el més a prop
possible del seu viure quotidià, que esti-
gui deslligada dels interessos econòmics i
polítics dels grans grups de pressió, aques-
ta és la premsa comarcal i cie barri.

Doncs bé, la premsa comarcal de casa
nostra vol ajuntar esforços i fer paleses,
davant les institucions públiques, les se-
ves necessitats i aspiracions. Amb aquest
motiu, s'ha convocat, per als propers dies
15, 16 i 17 de maig a la població de Ca-
nyamars (comarca de El Maresme), el pri-
mer Congrés de Premsa Comarcal de Ca-
talunya, del qual "L'OPINIÓ" us en infor-
marà degudament

Es tracta de posar sobre la taula els
problemes, necessitats i perspectives de
les cent setanta publicacions periòdiques
d'informació general que existeixen a Ca-
talunya.

Fa ja sis mesos, el Servei de Premsa de
la Diputació de Barcelona —en la línia de
preferent vocació municipal i comarcal
que es fixa en la Llei del Parlament de Ca-
talunya, del passat desembre, per a les Di-
putacions o futurs Consells Territorials —
va convocar una sèrie de revistes comar-
cals de la circumscripció de Barcelona,
que acolliren amb gran interès la proposta
de fer un congrés de Premsa Comarcal,
ampliant a tot Catalunya l'abast del con-
grés, amb el protagonisme directe de les
mateixes publicacions comarcals i locals
d'informació.

Congrés
de la Premsa Comarcal
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Després del Congrés de Canyamars, que
restarà obert, se celebraran diverses tro-
bades de corresponsals de comarques,
butlletins municipals, revistes comarcals
culturals i revistes de barris, a f i que a part
del sector principal, les revistes comarcals
i locals d'informació general, pugui arri-
bar-se a acords importants en l'ample do-
mini dels mitjans de comunicació comar-
cals. Al marge de la Diputació, participa
en celebració del Congrés, la Fundació

de Serveis de Cultura Popular.
Una de les idees més ambicioses de

congrés és la d'establir unes bases que
permetin la pròxima creació de l'Associa-
ció de Premsa Comarcal. Es pretén, igual-
ment, obtenir les mateixes facilitats insti-
tucionals de que gaudeix la premsa ciuta-
dana (subvencions per a pa.per o per
exemplar distribuït) i arribar a una legis-
lació autòctona.

El comitè organitzador del Congrés
considera que la premisa bàsica per a si-
tuar la importància de la premsa comar-
cal catalana és que aquest és un fenomen
únic a l'Estat espanyol i propi de Cata-
lunya. "A Madrid no ho entenen —diuen —
perquè sempre han concebut la premsa
comarcal com si fos la del Movimiento".

Per acabar, podem dir que les 170 pu-
blicacions de comarques, que existeixen
a Catalunya, tiren, al cap del mes, un mi-
lió d'exemplars, dels quals un setanta per
cent és editat en català. D'altra banda, en
aquest congrés hi haurà representades 33
de les 38 comarques catalanes: només hi
ha eins comarques sense cap publicació
de caràcter general —entre elles el Segrià
i la capital, Lleida, encara que en aques-
tes cinc comarques hi ha algunes de les
millors publicacions culturals de Cata-
lunya.

Un cop celebrat el Congrés de Canya-
mars, us informarem àmpliament de les
ponències discutides i de les conclusions
a que arribin els representants de les revis-
tes comarcals de Catalunya.H

16 L'Opinió Socialista/2' Quinzena d'Abril de 1981



Giscard baja, el candidato socialista sube

¿Puede ser Mitterrand el nuevo
presidente de Francia?

Los resultaods de la prime-
ra vuelta de las elecciones
para la presidencia de la Re-
pública Francesa, demues-
tran que la victoria final tan-
to puede favorecer al actual
presidente, Valéry Giscard
d'Estaing, como al socialista
François Mitterrand. Los pro-
nósticos no son, no obstante,
nada fáciles de establecer
cuando aún faltan varios
días antes de la segunda
vuelta, que tendrá lugar el
próximo 10 de mayo.

Existen demasiadas incógnitas para que
pueda enunciarse un veredicto claro. En

en Francia que la victoria de uno de los
dos primeros clasificados en la primera
vuelta del 26 de abril, la conseguirá con
un margen muy estrecho de votos.

En las elecciones presidenciales ante-
riores, celebradas en 1974, en las que se
enfrentaron los dos mismos hombres, Gis-
card d'Estaing ganó a Mitterrand sólo con
el 50,8% de los votos, contra 49,19%. Es
posible que en la actual elección se repi-
tan unos resultados similares, aunque no
se pueda afirmar a favor de quién. Mitte-
rrand observa, pues, grandes posibilida-
des de ser elegido presidente de la Repú-
blica dentro de pocos días.

¿Cuáles són las principales nebulosas
que hacen difícil ese pronóstico?. Esen-
cialmente tres. Primero, la actitud de la
fracción de centro-derecha que en la pri-
mera vuelta votó por Jacques Chirac, ac-
tual alcalde de París, y de hecho contra
Giscard d'Estaing. Segundo, la actitud del
electorado comunista después del fuerte

vuelta, en el cual se sitúa al mismo nivel
electoral de 1936. Y tercero, la postura
que adoptarán los abstencionistas de la
primera vuelta ante la segunda.

Por lo que se ref iré al centro y a la de-
recha, es evidente que la gran mayoría de
sus electores se aunarán al entorno de
Giscard, aunque también es posible que
un sector de gaullistas recalcintrantes, en
un número indeterminado, se abstengan o
voten por Mitterrand. Se trata de votos
necesarios para que el candidato socia-
lista pueda conseguir con suficiencia las
probables deserciones de una parte de los
votos comunistas. En la primera vuelta se
ha demostrado que un sector del electo-
radoHradicionalmente comunista, deso-
yendo lai consignas del Partido, ha vota-
do directamente a Mitterrand. Pero si la di-
rección del PCF quiere evitar el triunfo de
Mitterrand por razones de partido o de ca-
riz internacional, siempre tendrá posibi-
lidades para dificultarse la elección. Por

'

Los escrui
Diciembre 1965

Votos P
Charles De Gaulle 10828521
François Mitterrand
Jean Lecanuet
J. L. Tixier Vignancour
Pierre Marcilhacy
Marcel Barbu

Segunda vuelta:

Charles De Gaulle
François Mitterrand . . .

Junio 1969

Georges Pompidou
Alain Poher
Jacques Duelos
Gaston Déferre
Michel Rocard
Louis Ducatel
Alain Krivine

Segunda vuelta:
Georges Pompidou . . .
Alain Poher

Mayo 1974

François Mitterrand
Giscard d'Estaing
Jacques Chaban-Delmas
Jean Royer
Ariette Laguiller
René Dumont
Jean Marie Le Pen
Emile Muller
Alain Krivine
Bertrand Renouvin

. . 7.694.005

. . 3.777.120

. . 1.260.208
41 5 01 7
279 685

... 13.083.699
.. 10.619.735

. . 10.051.783

. . 5.268.613

. . 4.808.285
. .. 1.133.222

816.470
286.447
239.104

. . . 11.064.371

. .. 7.943.118

11 044 373
8 326 774

. . . 3.857.728
81 0 540
595 247
337.800
190 921
176 279

93 990
43.722

tinio!
orcentaje

44,7%
31,7%
15,6%

5,2%
1,7%
1,1%

55,2%
44,8%

44,5%
23,3%
21,3%

5,1 %
3,6%
1,3%
1,-%

58,2%
41,8%

43,2%
32,6%
15,1%

3,1%
2,3%
1,3%
0,7%
0,6%
0,3%
0,17%

K

5 precedentes

Jean Claude Sebag
Guy Héraud

Segunda vuelta:

Giscard d'Estaing
François Mitterrand . . . .

Abril 1981

Giscard d'Estaing
François Mitterrand
Jacques Chirac
Georges Marchais
Brice Lalonde

Resultados en el Départ
Pyrénées Orientales (Ça
Giscard d'Estaing
François Mitterrand
Georges Marchais
Jacques Chirac
Brice Lalonde
Michel Crepau
Ariette Laguiler
Michel Debré
Marie France Garaud
Huguette Bouchardeau

La intención de voto:
Izquierda
Derecha

Votos Porcentaje

42.007 0,16%
19255 007%

.. 13.396.203 50,8%

. . 12.971.604 49,2%

8017930 28-%
7440189 26 %

5154153 18-%
4392741 153%
1 116 236 3 9%

662.169 2,3%
A37 A4A 9 O O/

47ft 9H7 1 A o/

317.526 1,1%

amento de los
talunya francesa):

45 555 votos
43.943
35.850
26 397

6.394
3.815
3.746
2.325
2.181
1.532

. . 14.566.707 vot. 50,9%

. . 14.031.909 " 49,-%
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esa razón, y para redondear su elección
Mitterrand precisa arrancar un voto de
centro-izquierda. Más fácil le será, en
cambio, atraerse los votos de la minoria
ecologista. Otros tres candidatos de la
izquierda, la trotskista Ariette Laguiller,
la socialista autogestioharia Huguette
Bouchardeau, y el radical de izquierdas,
Michel Crepau ya han recomendado pú-
blicamente que voten al candidato socia-
lista.

La actitud del PCF y
los argumentos de la derecha

La actitud de los dirigentes comunis-
tas será, poco determinante para la victo-
ria o la derrota de Mitterrand. La política
de agresividad contra los socialistas apli-
cada por ellos desde que se rompió el
Frente de la Izquierda en 1977, les ha ido
fatal: una parte de sus seguidores no les
han perdonado los ataques antisocialistas
desmesurados y así lo hicieron saber el 26
de abril. El cambio realizado a última ho-
ra por la dirección del PCF ante la nota-
ble bajada que ya reflejaban los sondeos
de opinión ha atenuado sus ataques, y
que ha desenpolvado de nuevo la nece-
sidad de la unidad de la izquierda ha lle-
gado demasiado tarde y faltado de since-
ridad. El sectarismo les ha costado caro,
así como su ambigua actitud sobre,Po-'
Ionia y la invasión de Afganistán ;por la
Unión Soviética. El bajón del PCF^modifi-
ca el panorama politico de Francia en be-
neficio del PSF. Esto también creará una
crisis en el seno del Partido Comunista y
dará nuevos argumentos sobre la polémi-
ca internacional sobre el eurocomunismo.
: 'Mientras, el PCF puede dificultar la vic-
'toria de Mitterrand adoptando una acti-
tud de cooperación aparente, y acompa-
ñada de unas condiciones políticas que lo
hagan completamente imposible. Para

'empezar, reclaman ya ministros comunis-

François Mitterrand, el candidato a la presidencia,
a fondo de la alternativa socialista.

Y Lionel ¡ospín, el líder político: preparación

tas en caso de victoria de Mitterrand y
la aplicación de un programa de medidas
radicales anticapitalistas.

• La respuesta socialista y es clara: aún
no es el momento de discutir programas
de Gobierno, primero hay que elegir al
presidente de la República, luego, cuando
se disuelva rápidamente, la Asamblea Na-
cional con mayoría de centro-derecha, se-
rá el momento de hablar de ello. Los
socialistas creen que el triunfo de Mitte-
rrand provocará al entorno del nuevo pre-
sidente un gran movimiento de opinión
que le dará aún una base más amplia
para afrontar la eventual participación
comunista con posiciones aun más fuer-
tes ; ;

Michel Rocard, la imagen del que puede ser e/ nuevo /efe de Gobierno galo en caso de ganar Mi-
tterrand. ' . . . . . i • • ,-'.,,,

Por esa razón, y para no alarmar a los
eventuales votantes del centro, el PSF pre-
fiere dejar para más adelante los tratos
con los comunistas. Eso no quiere decir,
no obstante, que Mitterrand disimule su
programa, y todos saben en Francia que
una victoria socialista comportaria modi-
ficaciones importantes en la vida política,
económica, científica, cultural para el
país, así como un conjunto de medidas
contra el paro forzoso y por mejoras so-
ciales.

El programa electoral socialista es lo
suficientemente radical como para que la
derecha, que se presenta como garantia
de un modelo de sociedad humanista y li-
beral, lo instrumentalice en sus principa-
les argumentos para denunciar a "los par-
tidarios de una sociedad marxista, buro-
crática y colectivista". El otro argumento
principal de la derecha es la "amenaza
que constituye para la sociedad la presen-
cia inevitable de ministros comunistas en
un futuro, gobierno socialista" 'Estos úl-
timos — dicen— quedarían reducidos a
rehenes de los comunistas" posición por
otra parte que en nada tiene en cuenta a
la nueva relación de fuerzas establecidas
en la izquierda

Así las cosas, los organismos empresa-
riales han irrumpido en la lucha contra
Mitterrand sumándose así a la postura ge-
neralizada de la derecha p.ira evitar el
triunfo electoral de la izquierda

La contrarréplica socialista ya fue defi-
nida por Mitterrand.en la misma noche
del,26 de abril, nada más conocer su im-
portante victoria; "la lucha libre entre los
que quieren el cambio, así como la victo-
ria" de las fuerzas de là juventud, de reno-
vación y ¡de progreso, contra la política
del paro forzoso, de la injusticia social, y
de las desigualdades"/

' ï , . ! '.....,..-V

Carmel ROSA
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Per la Llibertat

Festa Socialista, el dia 16
Per la llibertat, Festa de la

Rosa i Festa Socialista són els
tres eslògans principals que
es basa la iniciativa més im-
portant empresa fins ara per
l'aparell de propaganda del
Partit, si fem l'excepció de
les campanyes electorals.

Aquesta primera Festa per la llibertat,
perquè avui res no és fàcil, i ens cal enca-
ra afirmar i afermar la nostra llibertat de
ciutadans i la nostra llibertat de poble.

De tota manera, però, la Festa de la Rosa
d'enguany estarà enfocada cap a dos ob-
jectius més: contra el fatalisme, contra
l'acceptació passiva i resignada d'una rea-
litat difícil, i per tant serà la Festa contra
el desencís; i d'altra banda, el segon ob-
jectiu que esmentàvem, és el de fer la Fes-
ta contra els intents de divisió i de discri-
minació, per la unitat dels treballadors i
del poble de Catalunya.

Amb aquests objectius el Partit dels So-
cialistes de Catalunya vol ser fidel a la se-
va aspiració fonamental, unir aquest pe-
tit i gran país, el nostre país de naixença i
de destí, Catalunya, a l'entorn d'una vo-
luntat comú d'autogovern ferm i solidari,
a l'entorn d'un projecte de llibertat, de
respecte mutu i de pau civil, de treball i
de cultura: el projecte dels socialistes.

El programa

El programa d'activitats de la Festa de
la Rosa comença amb el Festival de Mú-
sics Joves, concert en diferents etapes,
iniciat el dia 6 de maig al Centre d'Estu-
dis Musicals de Vallvidrera a dos quarts
de deu; en aquesta ocasió la sessió serà de
jazz. L'endemà, dia 7, serà una sessió de
música barroca, i se celebrarà a l'Orfeó
Gracienc, a dos quarts de nou.

El dia 8 al Pabelló del Joventut de Ba-
dalona hi haurà un homenatge a Carmen
Amaya i Vicente Escudero, a les deu del
vespre, amb la participació del Camarón
de la Isla y Tomatito, la Familia Montoya,
La Susi i Andrés Batista.

El dia 11 se celebrarà un concert del co-
negut cantautor bretó Alan Stivell al Pa-
lau Municipal dels Esports de Barcelona,
a Montjuïc, a dos quarts d'onze. D'altra
banda, al marc del Festival de Músics Jo-
ves, aquest mateix dia 11 se celebrarà un
doble concert de música clàssica a l'Or-
feó gracienc, a dos quarts de deu.

El Rock and Roll serà el protagonista
de la sessió del Festival de Músics loves
del dia 12, al Centre d'Estudis Musicals de
Vallvidrera, a dos quarts de deu. El dia 13
un concert de música de cambra, a dos
quarts de deu, a l'Orfeó Gracienc; l'ende-
mà, al Centre d'Estudis Musicals, a la ma-
teixa hora, un altre concert de música de
cambra.

El dia 16, a dos quarts d'onze del matí
Gran Festival Infantil i Ballada de Sarda-
nes al Parc de la Ciutadella. També per

/Aquest és el distintiu de la campanya publicitària de la Festa de la Rosa, la festa per la Llibertat.

als infants, del 9 al 13 d'abril hi haurà
un parell de súper globus inflables que,
alhora, són elàstics, per a botar-hi al da-
munt; aquests inflables aniran corrent
pels diferents barris de la ciutat.

Finalment, el mateix dia 16 se celebrarà
a Montjuïc, a l'Avinguda de Reina Maria
Cristina, la Festa Socialista amb la parti-
cipació en tres blocs diferenciats, de Luis
Eduardo Aule, Roque Narvaja y Miguel
Ríos i la famosa cantant de color Tina Tur-
ner; això començarà a les sis de la tarda,
a les nou actuaran Malicorne, conjunt
bretó que vam tenir l'oportunitat d'escol-
tar a finals del 79, amb una interessant ba-
rreja de melodies populars bretones i sons
clarament jazzístics, seguits d'en Quico Pi
de la Serra i la famosíssima cantant fran-
cesa Juliette Greco. Finalment, a dos
quarts d'una de la matinada estan pre-
vistes les actuacions del grup "carrozón
Chubby Checker i el pianista de color Isaac
Hayas. Aquest tercer bloc d'actuacions
comptarà amb les col·laboracions especia-
líssimes de la Teresa Rebull, La Trinca i
d'en Joan Manuel Serrat.

Simultàniament, el mateix dia 16 i a al-
tres recintes de Montjuïc, es projectarà la
"Vieja Memoria" de Jaime Camino, i la
"Batalla d'Alguer", de Cilio Pontecorvo;
se celebrarà una mostra de vins catalans,
i es vendrà oli, arròs, avellanes i clavells
de les diferents comarques catalanes.

En un altre pabelló hi haurà diferents
estands, de les diferents federacions i
agrupacions del partit, així com altres d'àm-
bit internacional: la OLP -Organització
per l'Alliberament de Palestina — , del
Front Sandinista, de la Convergència So-
cialista d'Argentina, del Partido Socialista
del Uruguay, del Partido Socialista de Chi-
le, de la Solidaridad Boliviana i del Partit
Socialista Francès.

D'altra banda també tindrem l'oportu-
nitat de participar en un seguit de debats.

en els que hi participaran especialistes en
cada un dels temes, a més d'Alfonso Gue-
rra i Francisco Moran. Els temes dels de-
bats seran els següents: "Consolidació de
la democràcia; exèrcit i església en una
societat democràtica", "Llengua i política
cultural a Catalunya", "La política exte-
rior a Espanya i l'OTAN" i "Ecologia i llui-
ta de classes".

També se celebrarà un torneig quadran-
gular de fútbol, amb la participació d'equips
vinculats al nostre partit.

Per la Festa Socialista del dia 16 ja són
a la venda els vals, al preu de dues centes
pessetes, degudament numerats, per a po-
der participar en un sorteig en combinació
amb la loteria nacional del dia 16. Els pre-
mis per als afortunats seran els següents:
un Seat Panda, un televisor en color, un
ciclomotor, dos televisors portàtils en
blanc i negre, dos radiocassettes i dos
transistors, a més de molts discos i casse-
ttes per als números que coincideixin amb
les tres darreres xifres del primer premi. •

Jornades socialistes
sobre autogovern

Els propers dies 9 i 10 de maig se ce-
lebraran a Saifores les Jornades Socia-
listes sobre Institucions d'Autogovern
a Catalunya, organitzades per la Secre-
taria de Formació del Partit.

Els temes previstos a tractar en les
jornades són: Origen de la nació cata-
lana i de les seves institucions a través
de la història, Parlament i Govern de la
Generalitat poders i competències, fi-
nançament de l'Autonomia, la política
autonòmica després del 23-F, etc.

Per inscriure's truqueu a la Secre-
taria de Formaci'o.

L'Opinió Socialista^' Quinzena d'Abril de 1981 19



Qui manarà en el sistema educatiu català?

Els alts inspectors,un motiu per
a garantir la desconfiança

El passat dia 21 de març,
en plena eufòria del pessi-
misme després del cop d'Es-
tat, el BOE ens va sorprendre
desagradablement amb un
decret d'extraordinària im-
portància, que tots ens te-
míem, però que ha resultat
encara pitjor del que pensà-
vem. El Real Decret n° 480/81
del 6 de març regula el fun-
cionament al País Basc i a
Catalunya de la "Alta Inspec-
ció" de l'Estat en matèria
d'Enseyament no universitari.

El traspàs de la funció inspectora ha es-
tat des del principi motiu de grans ten-
sions entre l'Administració de l'Estat i els
partits que hem recolzat i impulsat el pro-
cés autonòmic de Catalunya; ' " ; . • > • , '

Recordem que durant l'època'de la Ge-
neralitat Provisional es va aprovar/ a la
Comissió Mixta de transferències, un do-
cument que definia els traspassos d'En-
senyament .primari per aquell període,
que el Conselj de Ministres va convertir en
un decret. Aquest document establia qui-
na dependència tindria la Inspecció tècni-
ca i quines funcions mantenien la Inspec-
ció General de Serveis i General d'En-
senyament Primari Aquest decret però,
no va veure la llum i un any més tard el
mateix senyor Otero Novas, aleshores mi-
nistre d'educació, en una grollera visita a
Barcelona, (Febrer 1980) assumia la res-
ponsabilitat de la seva paralització adduin
que un cop vigent la Constitució i l'Esta-
tut, el que allà es preveia era inconstitu-
cional i antiestatuari Pel Sr Otero Novas,
un decret que establia un procés de des-
centralització administrativa prèvia a la
plena assumpció de l'autogovern, era ja
excessiu. La Generalitat Provisional no;va
voler acceptar,—i nosaltres ho valoràrem
positivament— cap traspàs de serveis
educatius sinó hi havia competència so-
bre la Inspecció. I és que acceptar compe-
tències sense aquesta funció inspectora
era com acceptar atribucions escrites so-
bre paper mullat, i possibil itar a curtplaç
l'existència d'una doble inspecció sobre
una mateixa realitat a inspeccionar. Una
doble inspecció a Catalunya, apart de
prefigurar una doble xarxa d'escoles pú-
bliques, implicaria que la inspecció prò-
pia de la Generalitat hagués estat del tot
inoperant enfront de la perifèrica 'del
Ministeri. ! !

Juntament amb els aspectes de perso-
nal i construccions, la Inspecció és el gran
braç que permet,'o no, fer una política' •
educativa. Es a través' de la Inspecció que •
s'ha d'impulsar el procés'de.transforma-

ció de l'actual escola estatal, si és que des
del Consell Executiu hi ha voluntat polí-
tica de transformar l'actual Inspecció, ara
organisme limitat al control administra-
tiu i burocràtic i poc comprès en la cons-
trucció de l'Escola pública catalana. Els
successius ministeris d'Educació han man-
tingut en el més absolut abandó els ser-
veis d'Inspecció, sense fomentar en abso-
lut el paper de l'inspector com a col·labo-
rador i impulsor dels equips de mestres.
Contrasta aquest abandó amb l'atenció
que ara té pel tema.

La Constitució reserva per l'Estat la
competència exclusiva per a la determi-
nació de les condicions d'obtenció i ho-
mologació de títols i normes bàsiques pel
desenvolupament del seu article 27. La
missió del MEC és doncs certament d'ac-
tuar en aquestes competències a través
d'un organisme ja previst a l'Estatut: L'Al-
ta Inspecció Aquestes reserves responen
a la necessitat de coordinació i mante-
niment d'uns principis generals per a tot
l 'Estat Aquesta necessitat és òbvia, però
el que no és tan clar és quin ha d'ésser el
mecanisme de coordinació.

Entenc que una Conferencia anual de
Ministres d'Educació dels Governs Autò-
noms i de l'Administració Central podria
ésser una solució positiva. Aquest podria
ser un organisme coordinador, definidor
de la política educativa global, així com
de criteris pressupostaris, de f ixació de
prioritats etc. En aquest'contexte l'Alta
Inspecció podrà ser un instrument útil per,
amb voluntat de fer l'Estat Autonòmic,
mantenir criteris coherents de funciona-
ment a tot l 'Estat. -

En lloc de buscar una via de col·labora-
ció amb les noves realitats autonòmiques,
el Govern de l'Estat ha preferit la imposi-
ció d'un decret que té la seva base en la
desconfiança i en la pressió d'importants
sectors;'de l'alt funcionariat per por ia
perdre el control de l'aparell educatiu. El
decret :de l'alta Inspecció deixa al De-
partament d'Ensenyament de la Generali-
tat en una situació d'absoluta precarietà!.
Així,' s'estableix, entre altres coses, que
aquest alt organisme ha de comprovar

que els plans, els programes d'estudi i les
orientacions pedagògiques, els llibres de
texte, el material didàctic, estiguin d'acord
amb allò previst a l'ordenament estatal,
donant per suposat o millor, dubtant des-
caradament de la capacitat i voluntat de
les nostres institucions de fer complir les
lleis i oblidant la capacitat legislativa prò-
pia. Per la via administrativa, per la sim-
ple emissió d'un informe que pot o no
ésser conegut per la Generalitat, els Ins-
pectors "alts" poden provocar la paralit-
zació d'una acció de govern de la Conse-
lleria. El decret és una mesura vergonyant
que per la mateixa via administrativa im
pedeix al Parlament de Catalunya el de
senvolupament legislatiu previst a la
Constitució i a l'Estatut.

Un cop promulgat el decret —que cal
analitzar amb deteniment per a detectar
els eventuals aspectes anticonstitucionals—
se'm fa difícil imaginar com es podrà bas-
tir un sistema educatiu governant des de
Catalunya, amb una alta Inspecció estatal
omnipotent, i una baixeta Inspecció prò-
pia de la Generalitat.

Que no se'ns digui ara que aquest de-
cret forma part de la campanya contra
Catalunya que segons el Sr. Pujol amena-
ça el procés autonòmic des del 23 de fe-
brer. La seva elaboració fou anterior.
Fins i tot la Conselleria el coneixia, amb
anterioritat, -segons ens va manifestar el
Conseller Sr. Guitart a una entrevista cele-_
brada el 6 de març passat. I hem de dir
que bona part del mal que pot fer aquesta
Alta Inspecció ho és a conseqüència del
ja famós Estatut de Centres, que també
podem dir que és l'inici de la retallada auto-
nòmica en matèria educativa, aprovat i re-
colçat pels senyors de Convergència i Unió.
Amb l'Estatut de Centres, la Minoria Cata-
lana vota sí a que l'Estat (és a dir el Go-
vern de Madrid) pugui fixar els "ensenya-
ments mínims", dóna peu a que el Govern
central disposi, no els nivells mínims d'apre-
nentatge com proposàvem els socialistes,
sinó fins i tot les matèries, assignatures,
horari mínim d'aquestes i remodelado
dels cicles d'ensenyament, ,3 través del
Real Decret de 9 de Gener (BOE 17,1 /81).

Cal dir, finalment, que malgrat la sor-
presa que per indignant ens ha causat
aquesta norma, hi ha una absoluta cohe-
rència en la política educativa del govern
UCD. L'Estatut de Centres, el decret de
mínims, el decret de l 'Alta Inspecció,
formen part, certament, d'una campanya
de rebaixament real de la nostra capacitat
autonòmica, d'un govern que no enganya
ningú, i que ha obtingut el poder gràcies
al vot d'aquells que avui en nom de la de-
mocràcia, l'autonomia i les llibertats na-
cionals, volen aparèixer com els màrtirs
defensors de la reconstrucció nacional de
Catalunya.

Jordi MENENDEZ
Delegat Crai. Política Educativa
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Dia del Llibre i Primer de Maig

El moviment obrer, en llibres
Darrerament hem celebrat

el dia del llibre i el primer de
maig, dues jornasdes prou
significatives com per a en-
llaçar-les un pèl, tot recor-
dant els llurs significats ori-
ginals.

Tot seguit us presentem unes recoma-
nacions bibliogràfiques estretament vin-
culades a la temàtica laboral i econòmi-
ca, així com de la història del moviment
obreren general.

"La izquierda ante la crisis econòmica
mundial".— Diferents autors.— Editorial
Pablo Iglesias.

La Fundación Pablo Iglesias va organit-
zar unes jornades amb el mateix nom que
el llibre, durant el mes de maig de l'any
passat, a les que van participar Giovanni
Arrighi, Jacques Attali, Enrique Barón,
Fernando Claudín, André Granou, Stuart
Holland, Serge-Cheristophe Kolm, Eernest
Mandel, José María Maravall, Juan Mu-
ñoz, Ludolfo Paramio, Santiago Roldan,
Julio Segura Bruno Trentín i Rainer Zoll,
que són qui signen les diferents comunica-
cions i la taula rodona que ens són presen-
tades en aquest llibre.

D'entre els temes més interessants que
hi són tractats destaquem: La crisi a la
llum del marxisme clàssic, La crisi en rela-
ció amb l'estructura de la classe obrera,
Crisi i nou ordre econòmic internacional,
La crisi i les alternatives de l'esquerra a
Espanya, i un recull elaborat de les con-
clusions provisionals més que interessant.

"Socialismo y crisi. Reflexiones para
una alternativa.— Manuel Sánchez Ayu-
so.— Fernando Torres Editor.

L'autor, catedràtic d'Economia i dipu-
tat socialista pretén analitzar l'estat ac-
tual de l'alternativa socialista a Espanya
sota el condicionant de la crisi, tot repas-
sant temes tan interessants com l'autoges-
tió, la qüestió ideològica o l'organització
dels socialistes.

"Ideari de Rafael Campalans".- Albert
Balcells.— Editorial Pòrtic.

Recull de textos del fundador, junta-
ment amb Serra Moret, de la Unió Socia-
lista de Catalunya, l'any 1923, figura clau
de la història del moviment socialista a
Catalunya; cal destacar els articles refe-
rents a socialisme i federalisme i a socia-
lisme i comunisme.

"Aproximación a la historia del socia-
lismo español".— Luis Gómez Llorente.—
Ed. Cuadernos para el Diálogo.

Ens trobem aquí amb un resum de la
història de PSOE fins a l'any 21, és a dir,
fins a l'escisió dels comunistes; és un lli-
bre útil com a apropament al tema, però
és relativament descoratjador per la seva
manca d'esperit crític, palès d'una mane-
ra evident a no analitzar les raons del
fracàs del socialisme a Catalunya.

La izquierda ante la crisis
¡̂ econòmica mundial i-;
fGhwanni Arrighi î̂ AiSioan HolíanilïS.lafiatuilolIn Pafamlí'
; Jacques Aitali 'JBÇ, Setge-CMstophe Kolm Sanliago Roldan
¡Enrique Barin;'Sl|s£«é'Einest Mandel :"!*";"Julio Sejura1-:,?»

/Ferriamo ClaudioJpSgfc Jose Maria Maravall-j" Bruno TflMiitap
;S Andre Grano» MssSRtEJuan Muñoz ,•"j:is-«4Ä; Rain» tai «uf-

( Editoria! Pablo Iglesias } -

SOCIALISMO
Y CRISIS

REFLEXIONES PARA UNA
ALTERNATIVA

Manuel Sánchez Ayuso

Dues novetats editor/ais importants que no poden passar desapercebudes.

"Escritos, 2 volumen".— Pablo Igle-
sias.— Ediatorial Ayuso.

Selecció d'articles polítics del fundador
del PSOE i peça cabdal del moviment
obrer de l'Estat espanyol; alguns dels
textos inclosos en aquest llibre potser pe-
quen d'un excessiu cojunturalisme, que
dificulten la lectura a hores d'ara.

"Karl Marx".- Franz Mehring.- Edito-
rial Grijalbo.

Es la biografia del fundador del socia-
lisme científic, realitzada per un dels re-
presentants més importants de l'esquerra
socialista d'abans de la 1.a Guerra Mun-
dial; cal destacar que a més de ser una
biografia molt correcta, l'autor fa una sín-
tesi del contingut fonamental del pensa-
ment de Marx, i ho inscriu tot, vida i pen-
sament, al context de les lluites polítiques
i socials de l'època.

"Ciencia y Proletariado".— Jaime Ve-
ra.— Ed. Cuadernos para el Diàlogo.

L'autor és un dels fundadors del PSOE,
a les darreries del segle XIX, a més de ser-
ne un destacat militant. El llibre és un re-
cull d'articles, d'entre els quals cal desta-
car T'Informe de la Agrupación Socialis-
ta Madrileña ante la Comisión de Refor-
mas Sociales", de 1884.

"Història del moviment obrer a Cata-
lunya",— Albert Balcells,.— Ediatorial Si-
glo XXI.

La més recent investigació d'aquest
destacat historiador català respecte a les
particularitats del moviment obrer a casa'
nostra, però només fins a la desfeta repu-
blicana del 39.

"Historia del Socialismo".— Jacques
Droz.— Ediciones de Materiales.

Aquest llibre, dividit bàsicament en
dues parts, dels principis de la l.a Interna-
cional fins a l'acabament de la PCM, és a
dir de 1864 fins a 1918, i d'aquesta data

fins a la meitat d'aquest segle, pretén fer
entenedora l'evolució dels moviments so-
cialistes, des d'una perspectiva molt seva.

Droz, professor a la Sorbona, inclou en
aquest volum importants documents refe-
rents a tots i cadascun dels temes tractats,
així com capítols dedicats als socialismes
europeus més importants, i una breu refe-
rència a les particulars evolucions del so-
cialisme francès, alemany, italià i, sobre
tot l'abglès, de 1945 fins a 1960.

"Introducció a la Història del Movi-
ment Obrer".— Manuel Tuñón de Lara.—
Editorial Nova Terra.

L'àmbit d'estudi de Tuñón de Lara és el
de l'Estat espanyol, en el període que va
de primers del segle XIX fins la desfeta del
39. Un llibre realment interessant, i a I
l'abast de tots els nivells.

"Història Social del Movimiento Obre-
ro Español".— Wolfgang Abendroth.—
Ed. Laia; Ediciones de Bolsillo.

Sense cap mena de dubte la gran virtud
d'aquest llibre és la síntesi del rigor i la
brevetat, ja que en 180 planes tracta el pe-
ríode que va de les primeries del segle XIX
fins a la meitat del segle XX. Abendroth,
considerat com un dels historiadors euro-
peus més brillants, especialment amb el
que fa referència al moviment i a les
organitzacions obreres, explica amb clare-
tat la formació de les principals organitza-
cions obreres, llurs característiques espe-
cífiques, llurs plantejaments, tàctics i es-
tratègics, així com llurs lluites a favor de
l'amancipació de la classe treballadora.

"Historia del Primero de Mayo".—
Maurice Dommanget.— Ed. Laia. Edicio-
nes de Bolsillo.

Una nova aportació al tractament his-
tòric i social d'aquesta diada d'homenat-
ge als treballadors assassinats en el ple
desenvolupament de llurs drets com a ho-
mes. I
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Realitzat per ia TV belga

La Comissió de la Dona
del nostre partit ha estat ob-
jecte d'un reportatge sobre
el feminisme a Catalunya,
realitzat pels serveis infor-
matius de la TV belga. El
proppassat 24 d'abril foren
entrevistades, en representa-
ció de la Comissió, Rosa Tor-
né i Flora Isgleas, als nous lo-
cals del nostre partit al car-
rer Nicaragua.

En el decurs de l'entrevista les represen-.
tants de la Comissió van abordar temes re-
ferents a la lluita per l'equiparació de les
dones amb els homes, tais com el divorci,
l'equiparació salarial i la preparació d'una
campanya a favor de l'avortament. De la
mateixa manea varen ser tractats també
temes referents a la més recent actualitat
política de Catalunya i de l'Estat.

El reportatge, que consisteix en un se- ,
guit d'entrevistes amb les diverses orga-
nitzacions feministes catalanes així corri:
amb els col·lectius al sí dels partits polí-

Reportatge sobre el
feminisme a Catalunya

tics, s'emetrà a Bèlgica el proper 12 de
maig.

Jornades d'estudi
D'altra banda, la Comissió de la Dona

està preparant unes jornades d'estudi so-
bre la problemàtica de la dona en relació
amb diversos temes; de moment ja estan
elaborades cinc ponències sobre els te-
mes següentes: la sexualitat i la planifica-
ció familiar; la dona i la política; dona,
treball i sindicalisme; mestresses de casa;
i, finalment, el feminisme, els mitjans de
comunicació i la cultura.

Les jornades estaran complementades
amb algunes comunicacions que assegu-
rin el tractament de temes més arrelats en
l'actualitat, com ara la dona i l'economia;
l'educació i l'ensenyament; la sociolingüís-
tica i el feminisme; els centres terapèu-
tics; la dona i la política municipal; la do-
na i Europa; les dones i els mitjans de co-
municació; etc. No cal dir que tots aquests
temes estaran tractats per dones de tota
solvència en cadascun dels aspectes.

Finalment només afegirem que aques-
tes jornades s'han de celebrar a Can Pu ich,
carretera de La Rabassada (Barcelona-Sant
Cugat) a uns 6 Kms. de Barcelona, durant

els dies 6 i 7 de juny. Totes les persones
interessades a participar-hi podeu adre-
çar-vos a la Comissió de la Dona, a la no-
va seu del carrer Nicaragua.

Comissió catalana de solidaritat
amb les dones uruguaies

En col·laboració amb l'esmentada Co-
missió Catalana i amb altres organitza-
cions femenines i feministes, la Comissió
de la Dona del partit està preparant una
trobada de dones a realitzar els dies 14,
15 i 16 de maig a Barcelona, amb la parti-
cipació de representants d'arreu d'Europa
i d'Amèrica.

El temari a tractar és el següent: situa-
ció de la dona, el nen i la família i la ur-
gent necessitat de la recuperació nacional
sobre la base del respecte al pronuncia-
ment democràtic del plebiscit del 30 de
novembre del 80, a l'Uruguai; la situació
de les preses polítiques i llurs familiars,
especialment dels nens; i la lluita per la
democràcia i la pau, com a objectiu co-
mú.

Elisenda YLL
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Avui us parlarem breument de "Ma-
ravillas", de Manuel Gutiérrez Aragón;
aquest f ¡Im, queja ha rebut nombrosos
elogis per part de la crítica especialit-
zada i dels afeccionats en general, es
desenvolupa en un món real però en
una dimensió diferent de l'habitual,
gairebé màgica, potser per girar entorn
de dos móns marginats com són el
dels jueus i el de la delinqüència.

Cal destacar la fotograf ia, d'en Teo
Escamilla, les interpretacions que fan
dels seus personatges, Cristina Marcos
i Fernando Fernán Gómez i, com no, la
direcció, realment acurada. Desta-
quem especialment la banda sonora,
que si bé no és res de l'atre món, asso-
leix un nivell de definició i de delimi-
tació en l'esplai i en el temps molt
efectiu, tot jugant amb elements molt
senzills. També us convidem a que feu
especial atenció a les v is tes aèries, des
de terrats, d'una gran ciutat, Madrid;
n'hi ha una d'escena, en la que Cristina
Marcos (Maravillas) camina per la ba-
randa d'un terrat de la Plaça d'Espa-
nya madrilenya, enmig d'un sol ponent
autènticament d'antologia. • ; ' '

Una altra pel·lícula, "Barcelona
Sur", encara no estrenada quan redac-
tem aquestes ratlles, es presenta com
una de les novetats interessants de la
temporada. Aquest segon llargmetrat-

ge d'en Jordi Cadena, filmat gairebé
íntegrament al capdavall de les Ram-
bles de Barcelona, intenta enllaçar
dues històries diferents en un principi,
com són les dels negocis bruts i la vio-
lènciad'unabanda, i de l'altra la histò-
ria del "rollo", cada dia més marginal i
subterrani. ',

MUSICA

Més enllà dels concerts que es pre-
veuen i que es van celebrant, les nove-
tats discogràfiques que ja miren cap a
les vendes estiuenques, cap a la "can-
ción del verano", la notícia musical
important a casa nostra ha estat prota-
gonitzada pels nois de Canet. La Trin-
ca ha estrenat el seu darrer espectacle,
"Nou de Trinca", amb catorze temes

nous i una pel·lícula d'"indius" real-
ment divert ida.

El "Nou de Trinca", en el tema dels
"indius", compta amb la col·laboració
especial d'en Josep Maria Forn, el rea-
litzador del film, i d'en Vaquez Mon-
talbán, cop de mà en la realització
dels diàlegs. De les noves cançons cal
destacar, a més de la dels "indius", "In
sécula-seculorum" dedicada a l'Esglè-
sia cristiana, el "Baró de Bidet", que fa

, un repàs(històric a l'origen.del bidet,
"El Danuvi blau", el vals d'en Strauss
adaptat a la realitat f luvial de casa
nostra, "Homenatge", un record diver-
tit d'en Llach, en Pi de la Serra i en Rai-
mon i, finalment, un imprevist tema,
què presenten com a afegit de (Jarrera
hora, dedicat a l'intent de cop d'Estat
del passat dia 23 de febrer, titulat "La
dansa'del sabre"

La Trinca,'catorze temes nous a "Nou de Trinca"
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loan Mortala pretenia la retirada d'en Parés

Eleccions a la Universität Central
Les eleccions al Rectorat

de la Universitat Central de
Barcelona se celebren el dia
5 de maig, sinó es tornen a
ajornar. Pel que sembla,
les intentones d'ajornament
— una ja s'ha consumat—,
amb excuses més o menys
crédibles, tenen la finalitat
de refrendar la situació i do-
nar temps per a noves intri-
gues de passadís.

El primer tema de fons que es planteja
al parlar d'aquestes eleccions és si són o
no necessàries, donat que si bé ja "toca-
ven", els programes electorals dels can-
didats, amb la LAU sense haver estat apro-
vada i la manda d'Estatuts a la Universi-
tat, no poden tocar els temes de fons de la
problemàtica d'aquest important nivell de
l'ensenyament. En realitat, els candidats
que tenen programes definits els tenen
desdibuixats tot tractant temes molt sec-
torialitzats.

Però la possible conveniència d'ajornar
les eleccions es contraposa amb els inte-
ressos de determinats sectors polítics;
concretament podem afirmar que els can-
didats que representen clarament les ten-
dències dretanoses i conservadores pen-
sen que, justament des del Rectorat, po-
dran incidir amb més èxit de cara a l'ela-

boració dels Estatuts de la Universitat i
llurs relacions amb la Generalitat.

A les darreries del mes de març es van
celebrar les eleccions dels diversos com-
promisaris que, en el seu moment, i cons-
tituïts en Claustre, hauran d'escollir el
nou equip rectoral. .Aquestes eleccions
prèvies van topar amb un greu escoli, que
fou el fet que .s'haguessin de celebrar
abans que s'acabés el termini de presen-
tació de candidatures.

Aquesta realitat va provocar situacions
tràgiques, però no menys còmiques, donat
que a algunes facultats els compromisaris
escollits es comprometien a convocar as-
semblees de Facultat per a decidir quines
candidatures haurien de votar, mentre
que a altres simplement es triaven com-
promisaris en funció del suport o el rebuig
del que era aleshores l'únic candidat se-
gur, l'actual rector Dr. Antoni Badia i Mar-
garit.

La data final de presentació de candi-
datures fou la del 6 d'abril, dia en que
s'havien presentat quatre candidatures:
dues d'extracció clarament conservadora,
que són les encapçalades pel diputat d'Es-
querra Republicana, Joan Hortalà, i pel
convergent Parés; una tercera candidatu-
ra, gairebé sense programa, amb el suport
evident del personal no numerari més o
menys vinculat a l'esquerra extraparla-
mentària i, també, de personal numerari
tradicionalment conservador, encapçala-
da per l'Oliver; i, finalment, una candida-
tura progressista encapçalada per l'actual
rector Dr. Badia, que compta amb el su-

port dels partits de l'esquerra parlamen-
tària.

En aquest sentit reproduïm unes ratlles
d'una nota de premsa feta pública per
l'Agrupació Socialista Universitària, ASU,
que afirma "tot valorant positivament les
àmplies coincidències amb els nostres cri-
teris, ja fets públics, del programa presen-
tat pel Dr. Antoni Badia i Margarit, ens
pronunciem a favor d'aquesta candidatu-
ra". El PSUC també ha fet públic un co-
municat en aquest sentit.

La data prevista dels comicis era la del
passat 28 d'abril, però ha estat momentà-
niament ajornada, a petició dels represen-
tants de l'estudiantat, "per a obtenir més
informació de les candidatures".

L'evident necessitat d'informar-se pot
ser, en aquest cas, un eufemisme, espe-
cialment si tenim en compte que les pos-
tures s'han delimitat força. Fonts vincula-
des estretament a la candidatura d'en Pa-
rés asseguren que el diputat Hortalà ha
gestionat personalment el suport de la Ge-
neralitat a la seva candidatura, tot despla-
çant en Parés que, en principi, encara
manté la seva candidatura, alimentada
per un suport relatiu de l'ala dretana del
partit d'en Pujol. Les mateixes fonts que"
esmentàvem ens han informat també que
les pretensions de l'Hortalà abastaven
també la retirada de la candidatura d'en
Parés.

Finalment, només destacariem el ma-
laurat caràcter presidencial¡stà^tí'aquesta
campanya electoral, potenciat per la pre-
ponderància encara actual del rector per
damunt de la resta de l'equip rectoral.«

El Partit i la UGT de Sitges
inauguren la seva seu comuna

El passat 26 d'abril, els socialistes i uge-
tistes de Sitges recuperaren part de la se-
va història amb la inauguració del Casal
conjunt que du el nom de Joan Duran i
Ferret, així com d'una plaça que també
porta el nom d'aquell vell lluitador socia-
lista català.

Joan Duran (1874-1941) f ou un dels fun-
dadors del Partit Socialista i de la Unió
General de Treballadors a Catalun\ri i,
evidenment, a Sitges. També, de la seva
mà es constitui la primera Societat d'Obrers
Agrícols que ingressà a la UGT, amb el
seu afany i amb el d'altres companys edi-
ficaren la Casa del Poble de la seva vila:
en ella hi convivien més de 10 societats
obreres afiliades a la UGT, el cercle del
PSOE, una bibJioteca, una sala teatral i
una cooperativa. Duran també fou regidor
de l'Ajuntament de Sitges en diferents pe-
ríodes compresos entre 1915 i 1931.

L'activitat primordial de Joan Duran,
però, estigué al camp de la Previsió So-
cial, de la que en fou un dels seus princi-
pals propagandistes. Per això, en va ésser
vocal obrer a la junta directiva de la Cai-

xa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis
i a l'Institut Nacional de Previsió.

Retornant als actes en concret, aquests
varen tenir dues parts. La primera, mera-
ment oficial, consistí en la inauguració de
la plaça a qui en fou regidor socialista de
l'Ajuntament de Sitges i impulsor d'impor-
tants obres públiques: vivendes socials,
l'escorxador i el magnífic passeig marítim
que avui té aquella vila. L'alcalde, socia-
lista, Jordi Serra Villalbí, el regidor d'ERC,
Salvador Mirabent, i César López Vera, di-
putat provincial i ponent de Cultura de la
Diputació de Barcelona, glossaren la figu-
ra de Joan Duran. A la tribuna de autori-
tats hi havia tot l'Ajuntament es pes, així
com els diputats Joan Reventós, Joan Co-
dina, steve Tomàs i el senador Josep An-
dreu i Abel Ió.

La segona part va consistir en la inaugu-
ració del casal Joan Duran, seu de l'Agru-
pació del PSC (• PSC-PSOE), i de la delega-
ció de la UGT. Així, als sons de la Interna-
cional, el primer secretari del PSC (PSC-
PSOE), Joan Reventós, i el president de la
UGT de Catalunya, Joan Codina, desco-
briren la placa. Tot seguit, el primer secre-

tari de l'agrupació, Rafael Roig, el secre-
tari d'Acció Sindicaf de la UGT de Sit-
ges, Fermin Olivé, i Joan Codina i Joan Re-
ventós dirigiren unes paraules als assis-
tents a l'acte (unes tres-centes persones).

Un cop inaugurat el Casal Joan Duran,
es procedí a l'obertura de l'exposició "La
lluita obrera i popular a Sitges", que re-
cull dades, cartells i documents diversos
sobre la vida de Joan Duran, l'antiga Casa
del Poble (avui encara no etornada), les
eleccions de post-franquisme, etc. Cal
destacar aquí l'entrega d'un vell retrat de
Pablo Iglesias que feu el fill de Joan Du-
ran, Manuel Duran. L'emocionant jornada
va cloure amb un dinar de germanor.

Cal destacar, finalment, que Joan Re-
ventós anuncià la constitució d'un "Premi
d'Investigació Històrica Joan Duran" com
a reconeixament de la personalitat d'aquell
lluitador i com a alicient per als compa-
nys socialistes i ugetistes sitgetans que
amb tan afany s'han posat a
com ho ha demostrat la inau
seu magnífic Casal. /_O V
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Ha mort
en Jordi
Arquer i Saltó

El divendres dia 17 d'abril, divendres
sant, ens aplegàrem a Perpinyà, al ce-
menteri d'El Vernet, unes centenes
d'amics i companys d'en Jordi Arquer i
Saltó, mort dos dies abans al seu domi-
cili del Moulin au Vent de la capital
del Rosselló. En Jordi Arquer era un
vell socialista, fundador als anys 20,
del Partit Comunista Català, fusionat
més tard amb la Federació Comunista
Catalano-Balear, fusió de la qual en
sortí a l'any 1930 el Bloc Obrer i Cam-
perol. Quan el BOC esdevingué POUM,
en Jordi Arquer fou un dels seus més
destacats dirigents. Al juliol del 1936,
un cop esclafada la sublevació feixista
a Barcelona i constituïdes les Milícies
Antifeixistes de Catalunya, en Jordi Ar-
quer fou el cap militar de la Segona
Columna, del POUM, sortida de Barce-
lona el dia 24 de juliol, cap al front
d'Artagó. l'Arquer dirigí les operacions
de la Serra d'Alcubierre, Lecinena-Per-
diguera i a l'acabar l'agost de 193$ i ja
amb en Josep Rovira, establí el cercle
d'Osca acupant Tierz, Casetas, Quice-
na, Monte Aragón i estrecho Quinto.
En Jordi Arquer fou un destacat sindi-
calista del Ram Mercantil i fou un els
més decidits impulsors de les! lluites
sindicals al nostre,país Quant l'ofensi-
va stalinista contra el POUM, en Jordi
Arquer fou empresonat i comdemnat
pels qui assessinaren al seu company
Andreu Nin. Finida la guerra aconseguí,
escapar de les presons stalinistes i pas-;
sa a França i més tard a diversos països t
americans. A la mort d'en Franco retor-
nà a Catalunya on participà a diversos'
actes culturals i polítics de caire socia-
lista i catalanista. Víctima d'un'greu i
accident a Barcelona, la seva salut res-
tà malmesa i després d'una llarga i
cruel malaltia mort a la Catalunya
Nord. ' ;; '

Al Vernet hi érem molts vells amics i
companys de lesjluites socials i de'la '
guerra dels tres anys. Homes i dones;
de diverses tendències polítiques però t
agermanats entorn de les despulles d'un j
home que sempre fou fidel als ideals '
de Catalunya i de la seva classe treba-
lladora. Acomiadaren les despulles del
vell company en Josep Tarradellas i l'En- :
r ic Adroher Gironella ' >

Reposi en pau el company de tantes
lluites, petit de cos, però un gegant a
l'hora de l'esforç i del sacrifici. pj

minium

Setmana de Participació:
"La Dona avui"

Del dia 21 al 26 d'abril s'ha celebrat a
Barcelona la Setmana de Participació "La
Dona Avui-81", organitzada per l'Àmbit
de la Dona de l'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament i ¡a participació de grups de
dones de Barcelona.

Les regidores socialistes Rosa Domènech
i Francesca Masgoret, ambdues de l'Àrea
de Serveis Socials de l'Ajuntament, distin-
gueren una especial participació en

aqueste jornades i, respectivament, feren
l'apertura i ¡a cloenda.

La Setmana feminista consistí en els ac-
tes següents: un debat sobre "Dona i mit-
jans de comunicació", un cine-forum amb
la pel·lícula "Villa Paradís", un especta-
cle poètic, una marxa de footing i un fi de
festes amb recitals i dança. També durant
tota la setmana va haver-hi oberta una ex-
posició de fotografia. Tots aquests actes
tenien la dona com a tema central. •

SECRETARIA DE FORMACIÓN
PSC(PSC-PSOE)

ESCUELA SOCIALISTA PERMANENTE "JOSEP ROVIRA"

1.- SEMINARIO SOBRE "ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO"
SAIFORES - "CAL MATA"
VIERNES 22 (tarde) - SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 (mañana) DE MAYO
Viernes 22 - hora 16. . Estrategia política. Modelo de Partido. Desarrollo organizativo.

Ponente: Raimon Obiols.
Sábado 23 - hora 10. Crecimiento e implantación del Partido. Funcionamiento y animación

de ías agrupaciones.
Ponente: Josep M • Sala.

hora 16. Proyección externa. Acción militante. Propaganda. Comunicación.
Movimiento asociativo.
Ponente: Juanjo Ferreiro.

Domingo 24 - hora 10. Acción sectorial del Partido.
Ponente: Pere Jover.

Nota: Este seminario esta dirigido principalmente a Secretarios de Organización de Agru-
paciones y Federaciones y Secretarios de Política Sectorial de las Federaciones.

, Las inscripciones se recibirán en la Secretaria de Formación, calle Nicaragua, 75—77,
' • teléfono: 321 01 00, hasta el día 20 de mayo.

í i :

2.- CURSO PARA MILITANTES DEL CINTURON INDUSTRIAL DE BARCELONA
30 Y 31 DE MAYO - PARA AFILIADOS A LAS FEDERACIONES 2 (MARESME) Y 5
( BARCELONÉS NORD).

LUGAR: COLEGIO DE ESCOLAPIOS DE ALELLA.
INSCRIPCIONES: Secretarias de Formación de las Agrupaciones de las mencionadas
agrupaciones. ;
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